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SAMMANFATTNING

Kecklund, G., Åkerstedt, T., Ingre, M., Söderström, M. Lokförarens
arbetssituation och konsekvenser för säkerhet, stress och sömnighet:
litteraturöversikt, olycksanalys och turlisteanalys. Stressforsknings-rapporter
nr. 288. Stockholm 1999. ISSN 0280-2783.

Föreliggande rapport utgör en avrapportering av etapp 1 i TRAIN-projektet.
TRAIN är en förkortning för ”Trafiksäkerhet och informationsmiljö för
lokförare” och projektet finansieras av Banverket. Projektet består av tre
delprojekt, varav detta delprojekt (projekt 3) ska studera lokförarens
arbetstider och arbetssituation och dess inverkan på prestation och säkerhet,
i synnerhet i trafiktäta områden. Rapporten inleds med en litteraturöversikt
av tidigare forskning. Tidigare studier identifierade framför allt arbetstiderna
och den fysiska arbetsmiljön (vibrationer, buller, etc.) som de viktigaste
belastningsfaktorerna. Vad det gäller arbetstiderna visar tidigare studier att
natturer och tidiga morgonturer kraftigt ökar sömnigheten och stör sömnen.
Även alltför korta viloperioder mellan arbetspassen kan vara en källa till
problem. Det är dock tveksamt om dessa studier är helt relevanta för dagens
arbetssituation. Bland annat fanns inte ATC (automatic train control; ett
automatiserat hastighets- och övervakningssystem) i tidigare studier. Endast
ett fåtal studier har undersökt pendeltågsförarens arbetssituation. Resultaten
avviker något för dessa studier. Förutom arbetstiderna, störs
pendeltågsförarna i hög utsträckning av människor som vistas nära eller på
spåret, av vandalism och av besvärliga passagerare. Några studier har
undersökt olycksdata i relation till sömnighet och arbetstider. Man har funnit
att sömnighetsrelaterade olyckor förekommer framför allt på natten.
Föreliggande rapport innehåller en analys av 79 olyckor och tillbud där
lokföraren är inblandad i incidentens uppkomst. Vi uppskattar att ca 17% av
olyckorna/tillbuden kan vara sömnighetsrelaterade. Vi har också gjort en
analys av turlistorna för lokförarna i Hagalund. Den totala
arbetstidsbelastningen var ganska lika för grupperna. Pendeltågsgruppen
hade dock fler natturer, medan X-2000 gruppen hade fler turer som
föregåtts av en kort vilotid (9 timmar eller mindre) samt färre raster per
arbetspass. Samtliga grupper hade relativt ofta (>25% av turerna) tidiga
(start före kl. 06) morgonturer.

Författarna vill rikta ett stort tack till följande personer som bidragit med värdefulla
insatser för delprojekt 3 i TRAIN: Lena Kecklund (Banverket, som är projektledare för
TRAIN), Anders Gerdin (SJ) och Thomas Larsson (SJ). Ett tack också till Prof. Töres
Theorell  och Mona Martinsson för värdefulla synpunkter på rapporten.
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SUMMARY

Kecklund, G., Åkerstedt, T., Ingre, M., Söderström, M. The work situation
of train drivers and its consequences for safety, stress and sleepiness: a
literature review, and analyses of accidents, and work hours. Stress Research
Reports no. 288. Stockholm 1999. ISSN 0280-2783.

The present paper report the results of a literature review, an accident
analysis, and an analysis of the work hours for three train driver groups. The
report is part of a Swedish research project (TRAIN) initiated by the
Swedish Rail Administration (Banverket) in cooperation with the Swedish
State Railways (SJ). This part of the project focuses on how the train
drivers’ work hours and work situation influence safety and performance, in
particular in trafic intense areas, such as commuting.

Earlier studies identified work hours and the physical work environment as
the major contributors to work load. With respect to work hours, night and
early morning shifts caused a high level of fatigue and sleepiness, as well as
disturbed sleep. Short rest periods between shifts were another cause to
fatigue and sleep problems. However, it may be questioned whether the
previous studies are relevant to the work situation of today due to
technological changes, for example automatic train control (ATC) devices.
Only a few studies have investigated commuter train drivers. In addition to
the difficult work hours, the commuter drivers also report that vandalism,
people present on the track (or close to the track), and unruly passangers
cause problems in the work situation.

A few studies have examined accidents in relation to sleepiness/fatigue and
work hours. It has been observed that fatigue related accidents mainly occur
in connection with night shifts. The present report includes an analysis of 79
accidents and it was found that approximately 17% of the incidents may be
related to fatigue or sleepiness. We also made an analysis of the rosters for
the train drivers (n≈270) based in Stockholm. The analysis was made
separately for the commuter group, the X-2000 group (high speed train
drivers) and the mixed group (both commuter and long-distance trains). The
commuter group had more night shifts, whereas the X-2000 group involved
more shifts with a short (9 hours or less) rest period prior and less breaks
per shift. All groups were relatively often (>25% of the shifts) exposed to
early (start time occurring before 06.00h) mornings shifts.

INLEDNING OCH SYFTE

Lokförarens arbete är en ansvarsfull och krävande uppgift. Föraren ansvarar
både för säkerhet samt för att tåget ska komma fram i tid. Arbetsuppgiften
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ställer höga krav på koncentration och uppmärksamhet mot signaler,
information, spår och omgivning. I och med införandet av ATC (automatic
train control - ett automatiskt säkerhetssystem som övervakar hastighet och
som övertar kontrollen av tåget om föraren missar en signal i stopp eller en
hastighetssänkning) kan man konstatera att arbetet idag har stora inslag av
övervakningsarbete under förutsättning att inga driftstörningar inträffar.

De extremt oregelbundna arbetstiderna utgör en belastande faktor i
lokförarens arbetskrav. Denna belastning förvärras av att man själv inte kan
styra när man ska ta rast och paus.

Den fysiska arbetsmiljön kan också ge upphov till belastning, t. ex. till följd
av buller (eller besvärande ljudnivåer), vibrationer eller besvärligt hyttklimat
(värme, kyla, drag).

Lokföraren är även utsatt för en krävande psykosocial arbetsmiljö. Några
exempel på de psykosociala arbetskraven är ensamarbete, de begränsade
möjligheterna till sociala kontakter med arbetskollegor, samt ett stort ansvar
för att framföra tåget (både säkerhetsmässigt och enligt tidtabell). En viktig
komponent för den psykosocial arbetsmiljön är möjligheten att själv påverka
och styra sin arbetssituation. Lokförarens arbetsuppgift, d.v.s. att framföra
tåg, styrs i hög grad av tidtabellen och tekniska driftförutsättningar (t. ex.
fordonstyp, banområde) vilket begränsar möjligheterna att själv bestämma
hur arbetet ska utföras.

Alla uppräknade faktorer (såväl psykiska som fysiska arbetskrav samt
arbetstiderna) kan innebära risker för nedsatt säkerhet och sämre hälsa.
Syftet med föreliggande rapport är att;

(1) sammanfatta tidigare forskning rörande lokförarens arbetssituation,
(2) redovisa resultatet av en analys av olycksrapporter (med inriktning på 

arbetssituationen), samt
(3) redovisa resultatet av en analys av turlistorna för de förare som är

placerade vid Hagalunds lokstation.

I föreliggande skrift avrapporteras IPMs resultat för etapp 1 i TRAIN-
projektet. TRAIN är en förkortning för ”Trafiksäkerhet och
informationsmiljö för lokförare”. Projektet finansieras av Banverket och
genomförs i samarbete med SJ. TRAIN består av tre delprojekt, varav i
detta delprojekt (projekt 3) lokförarens arbetstider och arbetssituation och
deras inverkan på prestation och säkerhet, i synnerhet i trafiktäta områden,
studeras.
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Bakgrunden till TRAIN är Statens Haverikommissions rekommendationer
med anledning av pendeltågsolyckan i Älvsjö 1994 (Statens
Haverikommission, 1994). I utredningen rekommenderas bl. a. att en
genomgripande studie genomförs av de säkerhetsmässiga effekterna av
lokförarens arbetssituation i Stockholms lokaltrafikområde, liksom en analys
av ATC-systemets inverkan på förarbeteendet. Trafikutövaren SJ önskar
också få lokförarens arbetssituation belyst med avseende på följande kritiska
faktorer: högt tempo i trafiken, punktlighetskrav, risker för hot och våld i
arbetet, arbetstidens förläggning och längd, samt förekomst av repetitiva
arbetsuppgifter. Hittills har inga genomgripande studier av lokförarens
informationsmiljö och arbetssituation genomförts i Sverige.

Rapporten kommer att ligga till grund för en fältstudie av arbetssituationens
betydelse för säkerheten med fokus på lokförarna i Stockholm (Hagalund).

TIDIGARE FORSKNING  - ARBETSTIDER,
STRESS, TRÖTTHET OCH SÄKERHET

Det finns relativt få publicerade studier rörande lokförarens arbetssituation.
Därför har vi inkluderat studier av andra yrkesgrupper som är relevanta för
projektets frågeställningar. Under detta avsnitt kommer vi också att
introducera en del grundbegrepp för att förklara varför oregelbundna
arbetstider, stress och hög mental arbetsbelastning innebär ökade risker för
olyckor och felhandlingar.

Svenska studier avseende lokförarens arbete:
arbetstidernas betydelse

Under sjuttiotalet genomfördes flera svenska studier av lokförarens
arbetssituation. Undersökningarna berörde i flera fall problem relaterade till
de oregelbundna arbetstiderna. En av de första studierna genomfördes på
malmbanan av Kolmodin-Hedman och Swensson (1975). Denna studie
visade framför allt att de oregelbundna arbetstiderna störde sömnen i
samband med natt- och tidiga morgonturer. Dagsömn efter en nattur
innebar en sömnlängd på ca. 5 timmar och sömnen före en tidig morgontur
var endast obetydligt längre. I denna studie fann man också
årstidsvariationer - sömnen var 30 till 60 minuter längre på vintern jämfört
med på sommaren. Rimligen torde detta resultat vara förknippat med det
geografiska läget och frånvaron av ljus under vintern.
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Under slutet av 70-talet genomförde Åkerstedts forskargrupp en serie
studier på lokförare (Åkerstedt et al., 1980). Syftet med dessa studier var att
undersöka effekterna av extremt oregelbundna arbetstider på sömn, trötthet
och välbefinnande. Särskilt beaktade man åldern och vikarietjänstens
betydelse.

Det första steget var en enkätstudie som inkluderade nästan 1.000 lokförare
från olika delar av Sverige. Denna undersökning visade att lokförarna var
nöjda med sitt arbete men också att man tyckte att arbetstiderna och den
fysiska arbetsmiljön (främst buller, vibrationer, bristande lokservice och
dåligt hyttklimat) utgjorde problem (Åkerstedt et al., 1980). Man
rapporterade också att arbetstiderna inkräktade på den sociala livssituationen
samt medförde problem med sömn och trötthet.

Natt- och tidigt morgonarbete var förenat med både korta (ca. 4-5 timmar)
och störda sömner, stark sömnighet och till och med tillnickningar på
arbetet. Dessa problem förvärrades dessutom för äldre (>50 år) lokförare.
Sömnen efter ett nattpass innebar framför allt problem med att man
vaknade i förtid, medan sömnen före en tidig morgontur innebar svårigheter
att vakna samt rädsla för att försova sig. En annan anledning till störd sömn
var överliggningarna. 81% ansåg att man sov sämre borta än hemma.

Tretton procent rapporterade att man var missnöjd med arbetstiderna, en
relativt normal andel jämfört med andra studier av regelbundet
treskiftsarbete. Det bör påpekas att bland yrkesgrupper som har enbart
dagtidsarbete (motsvarande kl. 07-16) brukar andelen missnöjda ligga under
5%. De besvärligaste turerna var nattpassen respektive de tidiga
morgonpassen vilka ansågs ge för lite tid för vila och återhämtning. De bästa
turlistorna innebar att arbetet började efter kl. 07 på morgonen eller
innefattade eftermiddags- och kvällstjänstgöring.

Vad det gäller vikariegruppens arbetsförhållen var skillnaderna relativt få
jämfört med den fasta gruppen. Vikariegruppen rapporterade mer sociala
besvär, främst med att planera sin fritid, på grund av bristande
framförhållning i arbetstidsschemat. Ett metodproblem var dock att
vikariegruppen var mycket yngre vilket försvårade jämförelserna med den
fasta gruppen. Det är möjligt att skillnaderna mellan grupperna maskerades
av olikheterna i ålder.

Projektet innefattade också två studier där man genomförde fysiologiska
mätningar och registrerade hjärnans elektriska aktivitet (EEG) både under
arbete och under sömn före eller efter arbete. EEG anses vara det bästa
måttet på vakenhetsnivån och ger bl. a. information om tillnickningar
(mikrosömn, d.v.s. korta perioder på några sekunder med inslag av stark
sömnighet och sömn) förekommit under arbetet. EEG är även en utmärkt
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indikator på sömnens kvalitet och används för att bedöma sömnens
återhämtningsvärde.

Den första studien (Torsvall, Åkerstedt & Gillberg, 1981) jämförde dagsömn
(på förmiddagen) efter en nattur med nattsömn före en ledig dag. Resultaten
visade att sömnen på dagen efter en nattur var tre timmar kortare (under 5
timmar). De äldre förarna visade att dagsömnen var mer orolig (fler
uppvaknanden) och ytlig (mindre mängd djupsömn). Dagsömnen för de
äldre var dock inte kortare. Sammantaget indikerade studien en klart sämre
återhämtning och påtaglig sömnbrist i samband med dagsömn efter
nattjänstgöring.

Den andra EEG-studien registrerade vakenhet under en dagtur och en
nattur (Torsvall & Åkerstedt, 1987). Undersökningen visade en markant
högre förekomst av allvarlig sömnighet under natten. Fyra av förarna
(motsvarande ca. 25% av deltagarna) visade en riklig förekomst av
mikrosömn och fick anstränga sig mycket för att inte falla i kontinuerlig
sömn. För några av de sömniga förarna sammanföll mikrosömnen med
missade signaler och påföljande ATC ingrepp. Man analyserade också
insamlade data med avseende på  typ av tåg (fjärrtåg eller godståg), typ av
lok och om ATC förekom eller ej, samt avseende åldern på föraren (Torsvall
& Åkerstedt, 1982). Ingen av dessa faktorer visade sig ha någon betydelse
för förekomsten av sömnighet under natturerna.

Sammantaget rekommenderade Åkerstedt m. fl. (1980) att man vid
konstruktion av turlistorna borde ta större hänsyn till konsekvenserna - ökad
sömnighet, sömnbrist och större risk för felhandlingar - av arbete och vila
vid olika tider på dygnet.

Parallellt med Åkerstedts studie genomförde Gerd Svensson vid
Arbetarskyddsstyrelsen en mindre enkätundersökning om lokförarnas
arbetssituation samt redovisade en omfattande genomgång av tidigare
forskning inom området (Svensson, 1977).

Resultaten från hennes rapport visade god överensstämmelse med tidigare
studier, d. v. s. förarna upplever den fysiska arbetsmiljön (främst buller och
vibrationer) och arbetstiderna som viktiga problem i arbetssituationen. I
denna studie framgick även ett missnöje med service och underhåll av tågen.
De besvärliga turlistorna ökade också förekomsten av sömn- och
trötthetsbesvär samt mage/tarmbesvär.

Hon redovisar också några relativt tidiga studier (utländska studier som
genomfördes under 60-talet och 70-talets början) där man registrerat
hjärtfrekvens under arbetet som ett mått på fysiologisk belastning. Dessa
studier visar en högre hjärtfrekvens i samband med start och stopp vid
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station samt under början av arbetspasset. Resultaten kan tolkas som ett
tecken på ökad stress och anspänning för lokföraren till följd av en ökad
mental arbetsbelastning (högre krav på koncentration och uppmärksamhet,
stor informationsmängd att hantera, ofta besvärliga siktförhållanden m m).
Extremt höga värden (>100 slag/minut) förekom i situationer då föraren var
osäker på en signal (detta var före ATC-systemets införande), vid tekniska
fel, samt när människor befann sig nära eller på spåret - sannolikt på grund
av rädslan för att köra på någon.

Rapporten innehåller också en del rekommendationer för utformning av
turlistearbete, baserade på tyska lokförarstudier. I princip gäller dessa
rekommendationer att man måste ta hänsyn till dygnsrytmens inverkan på
vakenheten och vilan när man konstruerar turerna (se Åkerstedts
rekommendation ovan). Helst bör man försöka skapa så regelbundna
turlistor som möjligt och undvika långa arbetspass (max. gränsen bör gå vid
9 timmar). Behovet av extra lång vila (minst 24 timmar) efter ett nattpass
poängteras. En intressant rekommendation är att man bör underlätta
lokförarnas möjligheter att själva påverka sina arbetstider.

Under 70- och 80-talet genomförde Gudrun Hedberg (1987) vid
Arbetsmiljöinstitutet några studier inriktade på ergonomi. Dessa studier är i
huvudsak inriktade på hälsa och beskrev förarhyttens betydelse för
utvecklandet av belastningsskador och värk.

Den senaste större svenska studien genomfördes av Kjell Ohlsson och finns
publicerad som VTI-rapport från 1990. Denna studie var baserad på
observationer av lokförarna, intervjuer och en enkät. Enkäten hade dock ett
stort bortfall (70%) och resultaten från denna mätinsats bör tolkas med
försiktighet.

Ett huvudsyfte med Ohlssons studie var att undersöka ATC-systemets
betydelse för arbetssituationen. Han diskuterar att förarna numera kör mer
på ATC-beskedet och lägger mindre vikt vid de yttre signalerna och
hastighetstavlorna. Detta kan leda till att föraren förlorar kontrollen över
körningen och istället intar en mer passiv roll som övervakare och förlitar
sig på att ATC ska ingripa om man missar en hastighetssänkning eller en
stoppsignal (Johansson, Fredén & Ohlsson, 1988).

ATC-systemet är naturligtvis ett viktigt hjälpmedel för lokförarna, men kan
under vissa förhållanden vara ett stressmoment snarare än ett beslutsstöd.
Forskning rörande stress och arbetsinnehåll visar att högt automatiserade
arbetsuppgifter kan upplevas som tråkiga, ostimulerande och begränsa
operatörens inflytande över arbetet (Gardell, 1986). Konsekvenserna av ett
sådant arbete är hög stress, reducerad arbetsglädje och minskad motivation
(Karasek & Theorell, 1990).
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Studien av Ohlsson (1990) visar dock att de flesta förare är relativt nöjda
med ATC-systemet och att ATC-ingripanden såsom drift- och nödbroms är
ganska ovanliga. Flera av förarna tycker dock att vissa ATC-funktioner är
en stressfaktor när man kör i Stockholmsområdet. Några pendeltågsförare
menade att den höga trafikintensiteten i kombination med pressade
tidtabeller och undvikande av förseningar medför att man kör på gränsen till
det otillåtna. Flera lokförare rapporterar också att man nattetid, i
Stockholmsområdet, missat signaler. Allmänt sett är dock missade signaler
ett ovanligt fenomen. Många upplevde också att arbetssituationen blev
besvärligare när man körde på banområden där ATC saknades.

Undersökningen visar också att flera av förarna har råkat ut för olyckor och
liknande incidenter, t. ex. att personer kastat sig framför tåget för att begå
självmord , viltolyckor, växlingsmissöden, vandalism eller sabotage (kastat
föremål mot tåget – detta gäller framför allt i Stockholmsområdet).

Till sist, även denna studie visade att de oregelbundna arbetstiderna
upplevdes som ett av de största problemen i arbetssituationen.

En av de värsta stressituationerna en lokförare kan utsättas för är att köra
ihjäl, eller allvarligt skada, en människa. Theorell och medarbetare (1992) har
undersökt stressreaktionerna för tunnelbaneförare som kört över (oftast
självmordsförsök) en person med tåget. Resultaten visar att sjukfrånvaron
stiger, att förekomsten av sömnstörningar ökar, att halten av vissa
stresshormoner stiger samt att föraren blir mer deprimerad efter olyckan.
Stressreaktionen fanns dessutom delvis kvar mer än ett halvår efter själva
olyckan. Liknande erfarenheter fann man i en dansk studie (Beckmann,
1989).

Sammantaget tyder Theorells studie på att en självmordsolycka kan ha
långsiktiga negativa konsekvenser för den drabbade förarens hälsa. Det är
heller inte orimligt att stressreaktionen, t. ex. till följd av sömnstörningen,
kan försämra prestationsförmågan och resultera i nedsatt säkerhet.

Utländska studier av lokförarens arbetsmiljö

Under 70- och 80-talet genomfördes också flera utländska studier som
undersökte sömn och vakenhet hos lokförare i samband med
skifttjänstgöring. Resultaten överensstämmer med de svenska studierna och
visar att sömnen stördes och förkortades inför tidiga morgonturer och efter
nattpass (Foret & Lantin, 1972; Hak & Kampman, 1981). Även en finsk
studie (Hannunkari, Järvinen & Partonen, 1978) och en dansk studie
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(Netterstrøm, Paludan & Laursen, 1981) visar att de oregelbundna
arbetstiderna utgör ett stort problem för lokföraren. Dessa studier bekräftar
också att den fysiska arbetsmiljön är ett annat av lokförarens
arbetsmiljöproblem. Dessa studier var dock inte inriktade på säkerhet.

Davis (1966) jämförde 34 lokförare som varit inblandade i en
tillbudssituation  (passerat signal i stoppläge), med en kontrollgrupp av förare
som inte råkat ut  för något missöde i arbetet. Resultaten visade att
missödesgruppen rapporterade fler psykosomatiska problem samt hade varit
inblandade i fler tillbud vid tidigare tillfällen. Orsaken till varför man
rapporterade sämre psykosomatisk hälsa framgår ej, men det är inte orimligt
att skillnaden beror på arbetsrelaterade faktorer.

Austin och Drummond (1986) har publicerat en undersökning om
pendeltågsförares arbetssituation i Australien. Resultaten från denna studie
visar att huvudproblemet är bristande säkerhet och att dödsolyckor,
vandalism och människor på spåret är ofta förekommande och allvarliga
problem. Hela 33% rapporterade att man varit inblandad i en dödsolycka
(vanligen kört på någon). Andra, mindre allvarliga arbetsolyckor, var att
man halkade på stegen in till förarhytten (17% rapporterade att detta hade
förekommit under den senaste veckan). Även arbetstiderna, och i synnerhet
natturerna och långa arbetspass i samband med tidiga starttider på
morgonen, var ett stort problem. Höga mentala arbetskrav, t. ex. på
koncentration och kontinuerlig uppmärksamhet, upplevdes också som
psykiskt påfrestande.

Mycket få studier har studerat fysiologisk belastning och stress i samband
med lokförararbete. En relativt ny tysk studie (Myrtek et al., 1994) har
emellertid studerat upplevd mental arbetsbelastning och
hjärtfrekvensvariabilitet hos lokförare. Man fann att variabiliteten minskade
vid monoton körning i höga hastigheter. Minskad hjärtfrekvensvariabilitet
anses vara ett tecken på ökad mental arbetsbelastning och stress.

Den allra högsta belastningen (både fysiologiskt och subjektivt) fann man
dock i samband med att tåget anlände respektive lämnade en station.
Författarna reflekterade över hur man metodologiskt bör gå till väga för att
studera stress och belastning i arbetet.  Ett konstaterande var att man med
subjektiva skattningar inte kan fånga in all variation i belastning som sker
under ett arbetspass. En komplett beskrivning av arbetsbelastningen bör
därför innefatta både fysiologiska och subjektiva metoder.

Under de senaste åren har man genomfört studier av lokförarens arbetstider
och arbetsbelastning både i USA och i Australien. Den australiensiska
studien har också nyligen publicerat en slutrapport (Dawson et al., 1998).
Undersökningen fann, liksom tidigare studier, att lokförarna drabbas av stark



15

trötthet och sömnighet på natten. Det är inte alls ovanligt att lokföraren helt
undviker att sova på dagen (eller bara sover en kort tupplur) efter en nattur.
Även prestationsförmågan (som undersöktes med ett 3 minuters ”tracking”-
test) var som lägst cirka kl. 02-03 på natten. Även en kort sömn (mindre än
5 timmar) eller en kort viloperiod inför arbetspasset resulterade i ökad
sömnighet på arbetet. De bägge sistnämnda faktorerna hade dock mycket
mindre effekt på sömnigheten och prestationsförmågan jämfört med tiden på
dygnet.

Den australiensiska studien innebar också en stor satsning på att förbättra
järnvägsoperatörernas medvetenhet om arbetstidernas betydelse för trafiken.
Satsningen innefattade bland annat ett omfattande utbildningsprogram
(video, informationsbroschyrer, olika presentationsmaterial m m) samt en
handbok till lokförarna och deras familjer, respektive en mer omfattande
handbok till nyckelgrupper (t. ex. företagshälsovårdspersonal, skyddsombud,
personal-administratörer) som arbetar med arbetstids- och arbetsmiljöfrågor.
Dessutom har man påbörjat utvecklandet av en trötthetsmodell. Syftet med
modellen är att man genom att ta hänsyn till turens längd, tiden på dygnet,
föregående dagars arbetstid samt föregående sömn ska kunna utvärdera
olika turlistor med avseende på sömnighet och belastning.

Det finns också en svensk trötthetsmodell utvecklad av Åkerstedt med flera
(Åkerstedt & Folkard, 1997), som förutom trötthetsnivå förutsäger
olycksrisk, risk för insomnande m m om man anger tiden för arbetets start
och början. Även denna modell är under utveckling och utvärdering.

En omfattande amerikansk studie, liknande den från Australien, har inte
publicerat någon offentlig slutrapport som vi känner till. Ett abstrakt har
dock publicerats vid en internationell arbetstidskonferens (Heitmann et al.,
1997). Resultaten visar att förarna har mycket belastande (oregelbundna och
långa) arbetspass. Under nattetid är mikrosömn vanligt förekommande.
Resultaten visar också att besvären med sömnighet och belastning minskade
när förarna fick permanenta turer, t ex att vissa förare bara arbetade på
natten. De rekommenderar också att man utbildar lokförarna i hur man ska
hantera de oregelbundna arbetstiderna.

Under 1999 presenterade amerikanska forskare en undersökning om
betydelsen av att själv kunna styra sina arbetstider. Resultaten var positiva
och man fann att ett ökat inflytande över schemaläggningen minskade den
självupplevda tröttheten och innebar att man sov längre (Sherry, Heubert &
Framton, 1999).
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Olycksstudier: samband med arbetstider, sömnbrist och
sömnighet

De flesta studier, som berört lokförarens arbetssituation, har koncentrerat sig
på olyckor, tillbud och felhandlingar. Den vanligaste typen av fel som har
undersökts gäller missade signaler i stoppläge eller signaler om
hastighetsnedsättningar. May och Horberry (1994) har gjort en
översiktsrapport som bl. a. går igenom dessa studier och i föreliggande
rapport redovisas ett urval (baserat på studiernas kvalitet) av dessa studier.

Hildebrandt och medarbetare (1974) studerade risken för nödbromsning vid
olika tider på dygnet. En metodologisk fördel med denna studie är att man
har tagit hänsyn till variationerna i trafikintensitet över dygnet när man
beräknat riskmåttet. Man fann att risken för nödbromsning visade två
toppar; den första toppen inträffade kl. 03 på natten, medan den andra
toppen inträffade kl. 15 på eftermiddagen.

Hildebrandt och medarbetare analyserade också variationen över dygnet
avseende förekomsten av akustiska varningssignaler. En akustisk
varningssignal uppstod om man inte kvitterade en s k SIFA-pedal inom 25
sek. (SIFA-pedalen var en sekundär uppgift vars funktion var att hindra
föraren från att somna). Även dessa signaler visar två toppar, som inträffade
kl. 03 och kl. 15. Författarna menade att den förhöjda risken för fel vid
dessa tidpunkter berodde på ökad sömnighet till följd av dygnsrytmens
variationer i vakenhet.

Man fann också att risken för dessa fel vid de kritiska tidpunkterna var
högre i slutet av arbetspasset, i synnerhet gäller detta eftermiddagstoppen.
Detta tolkades som ett tecken på att sömnigheten ackumulerar över
arbetspasset. Man analyserade också vilotidens betydelse för förekomsten av
felhandlingar men fann inget genomgående mönster.

En japansk studie (Kogi & Ohta, 1975) har också analyserat tillbud/olyckor
och relationen till sömnighet. De fann att ca. 17% av incidenterna var
sömnighetsrelaterade. Den vanligaste typen av tillbud - som stod för mer än
50% av incidenterna - kallade man ”oförutsedda hinder på banan”, vilket t.
ex. innefattade att man varit nära att köra på passagerare, banreparatörer
eller andra fordon. Dessa tillbud förekom främst vid stationsområden, medan
sömnighetsincidenterna förekom under monotona köravsnitt ute på banan.
Sömnighetsincidenterna var inte relaterade till väderlek, typ av tåg eller
särskilda banavsnitt, däremot var de överrepresenterade på natten - 79%
förekom mellan kl. 24 och 06. Man diskuterar att sömnighetsincidenterna
troligen beror på sömnbrist och otillräcklig vila i kombination med
monotona arbetsförhållanden. En intressant observation var att sömnbrist
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ofta (motsvarande ungefär 50% av förarna) rapporterades av lokförarna
även vid de tillbud som inte var sömnighetsrelaterade.

I slutet av 80-talet publicerades en holländsk studie om felhandlingar
(missade signaler) och arbetstider (van der Flier & Schoonman, 1988).
Denna studie analyserade förekomsten av fel i relation till veckodag, tid på
dygnet, månad och andra situationsfaktorer. En fördel med undersökningen
är att man också redovisade data rörande trafikintensitet. Det fanns inga
tecken på att man missade fler signaler under natten. Möjligen fanns det en
svag ökning under början av morgonturerna mellan kl. 06 och 08. Inga
skillnader förelåg mellan veckodagar och årstider.

En intressant observation var emellertid att risken för fel var som högst
under den andra och tredje timmen av arbetspasset för att sedan sjunka
under slutet av arbetspasset - observera dock att vid tidiga morgonturer
risken för fel föreföll att öka i slutet av arbetspasset.

Det förekom fler fel i samband med pendeltågstrafik jämfört med
fjärrtågstrafik. Om man kontrollerade för att pendeltågsföraren var
exponerad för avsevärt fler signaler försvann dock skillnaden.

Man jämförde även de förare som varit inblandade i rapporterade
felhandlingar med en kontrollgrupp av förare som inte varit inblandade i
några incidenter. Incidentgruppen var mer missnöjda (mindre motiverade)
med arbetet respektive presterade sämre på ett reaktionstidstest.

van der Flier och Schoonman diskuterar också orsakerna till att det
förekommer fler fel två till tre timmar in på passet. Man spekulerar i att det
kan bero på att man slappnar av för mycket under början av passet. En
alternativ förklaring är att misstagen beror på ackumulerad trötthet från
tidigare turer. Den ackumulerade tröttheten skulle i så fall uppstå till följd av
alltför korta viloperioder mellan turerna som leder till otillräcklig sömn och
återhämtning.

Å andra sidan bör man inte övervärdera resultatet, som eventuellt kan bero
på slumpen och vara en tillfällighet. Mot detta talar att man i andra
järnvägsstudier, både amerikanska och engelska undersökningar, gjort
samma iakttagelse, d. v. s. att risken för olyckor och felhandlingar är som
störst från och med den andra till den fjärde timmen in på arbetspasset och
därefter sjunker (Folkard, 1997; McFadden et al., 1997; Sparkes, 1994). Inte
heller i dessa studier kan man ge någon rimlig förklaring till varför man har
en topp under den första halvan av arbetspasset. Folkard föreslår att man
bör studera fenomenet i kontrollerade experiment där man manipulerar
rastbeteendet, arbetskraven, startpunkten på arbetspasset o. s. v.
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Man bör också beakta att lokföraren ofta kan inleda arbetet med att klargöra
fordonet (bromsprov, starta ATC, m m) under den första timmen. Den
andra timmen av arbetspasset kan man mycket väl vara alldeles i början av
själva körningen vilket kan indikera att olycksproblemet hänger ihop med att
man inte är tillräckligt uppvärmd (och kanske inte riktigt uppmärksam) för
föraruppgiften. En intressant observation är att man i de studier där man
registrerat hjärtfrekvens funnit tecken på en hög mental arbetsbelastning
(högre hjärtfrekvens) under början av arbetspasset (Svensson, 1977).

Sparkes studie (1994) redovisar olycksstatistik som baserats på data
insamlade av British Rail. Även i denna studie förekommer ingen riskökning
för olyckor under natten (när man kontrollerat för trafikintensiteten). Någon
veckodags- eller årstidsvariation verkar inte heller förekomma. Inte heller
intensiva arbetsveckor (>60 timmars arbete) visar högre olycksrisker. Istället
finner man att den första arbetsdagen efter långledighet är förknippad med
något högre olycksrisk.

En intressant observation rörande olyckor på natten har gjorts i en
amerikansk studie (McFadden et al., 1997). Förekomsten av olyckor var lägre
på natten, å andra sidan var konsekvenserna av olyckorna (i ekonomiska
termer) allvarligare på natten. Om detta också gäller för svenska
förhållanden är okänt.

Sparkes resultat för British Rail talar emot att arbetstiderna skulle ha någon
större inverkan på säkerhet och olycksrisker. Å andra sidan är dessa resultat
publicerade i en konferensvolym och förmodligen är artikeln inte
faktagranskad av en oberoende bedömare. Man analyserar dessutom inte
orsaken till incidenterna. Analyserna tar enbart hänsyn till arbetstider, medan
information om andra arbetsmiljöfaktorer inte rapporteras. En slutsats av
ovanstående resonemang är att det är svårt att bedöma kvaliteten på
Sparkes arbete.

Man kan också fundera på rapporteringsbenägenheten. Det är välkänt att
incidenter som inte får några allvarliga påföljder underrapporteras. Det finns
också misstankar om att incidenter som inträffar på natten många gånger
inte rapporteras. Kanske är man dessutom mest benägen att
underrapportera sömnighetsrelaterade incidenter. Många gånger kan
sömnighetsrelaterade incidenter få allvarliga konsekvenser för den
inblandade föraren. Olyckan innebär ofta att man utreder om föraren lider
av någon kronisk sömnstörning, sjukdom, nedsatt uppmärksamhetsförmåga
m m. Om så är fallet är risken stor att föraren omplaceras till andra uppgifter
och inte längre får fortsätta att köra tåg.

En nyligen publicerad australiensisk studie (Edkins & Pollock, 1997) har
klassificerat ett drygt 100-tal järnvägsolyckor och tillbud. Den viktigaste
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olycksfaktorn i denna studie var bristande uppmärksamhet (t. ex. att man
missade kritiska signaler). Man diskuterar att detta förmodligen är relaterat
till lokföraruppgiftens höga grad av monotoni, medan effekten av arbetstider
och andra situationsfaktorer inte diskuteras.

Edkins och Pollock redovisar också resultat från en enkätundersökning. Där
fann man att arbetsmotivationen och arbetsmoralen generellt sätt var låg
bland lokförarna och man drog slutsatsen att dessa faktorer också kan vara
en viktig orsak till felhandlingarna. Det är dock tveksamt om dessa resultat
kan generaliseras till svenska förhållanden.

Att monotoni är en riskfaktor för nedsatt uppmärksamhet har visats i flera
experimentella studier (Nachreiner & Hänecke, 1992).
Uppmärksamhetsförmågan sjunker redan efter ca. 15-30 minuter in på
arbetsuppgiften. Är man dessutom sömnig redan när arbetsuppgiften börjar
tar det bara någon enstaka minut innan vaksamhetsförmågan börjar sjunka
(Gillberg & Åkerstedt, 1998).

Det finns också några studier som redovisar enskilda tågolyckor och t ex
sömnighet. Två amerikanska haveriutredare vid NTSB (National
Transportation Safety Board) rapporterar några mycket allvarliga
järnvägsolyckor där föraren somnat till följd av mycket belastande
arbetstidsscheman, ackumulerad sömnbrist och i vissa fall missbruk av
droger (Lauber & Kayten, 1988).

Buck och Lamonde (1993) har gjort en översikt av olycksstudierna och
sambandet med trötthet. Man argumenterar för behovet av att studera det
”naturliga” körbeteende under realistiska förhållanden istället för olyckor
och händelser. Författarna menar att man i fältstudier kan få en god
uppfattning om orsakerna till ”spontana” tillbud, fel och misstag i arbetet.
De fel som förekommer i arbetet kan betraktas som kritiska situationer som
under ”speciella” omständigheter (t. ex. en ovanlig körsituation, att
arbetspasset har varit mycket belastande eller att föraren har en tillfälligt
nedsatt funktionsförmåga) kan leda till allvarliga olyckor. Att analysera hur
operatören hanterar köruppgiften under olika arbetssituationer kan öka
kunskaperna om de bakomliggande olycksmekanismerna. En annan fördel
är att man i fältstudierna kan utvärdera effekterna av tekniska eller
organisatoriska förändringar, t. ex. när man inför säkerhetshöjande åtgärder,
vilket är mycket tids- och resurskrävande om man enbart ska förlita sig på
olycksdata. Naturligtvis är det inget som hindrar att man kombinerar olika
angreppssätt och låter både olycksanalyser och fältstudier inspirera varandra.
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Sammanfattning av tidigare forskning

1) Arbetstider: Tidigare forskning har framför allt påvisat problemen med de
oregelbundna arbetstiderna. Man vet att natt- och tidigt morgonarbete är
förenat med hög sömnighet och bristande återhämtning. Om detta påverkar
säkerheten och leder till mer olyckor är inte helt klarlagt.

2) Fysisk arbetsmiljö: De flesta studier har visat att lokförarna upplever att
de har en belastande fysisk arbetsmiljö. Det är tveksamt om dessa resultat är
representativa för dagens lok, som ergonomiskt har utvecklats mycket sedan
slutet på sjuttiotalet.

3) Psykosocial arbetsmiljö: Inom detta område finns det mycket lite
forskning, i synnerhet rörande säkerhet, som berör lokförare.

4) Olycksforskning: De i särklass vanligaste metoden man använt är
frågeformulär och registerdata på olycksincidenter. Några få studier har
undersökt fysiologiska processer relaterade till sömn/vakenhet och stress.
Någon enstaka studie har analyserat (loggad) prestationsdata och bl. a. gjort
jämförelser mellan olika tider på dygnet. Resultaten ger ingen entydig bild.

5) Forskning rörande ATC: Hur ATC påverkar arbetssituationen har nästan
inte alls studerats, med undantag av en VTI undersökning (Ohlsson,1990).
Sedan den studien har dock ATC-systemet utvecklats.

6) Arbetstidsschemats totalbelastning: Vad det gäller arbetstiderna har man
främst studerat belastning för enskilda skift. Någon studie av  olika turlistors
totala belastning (avseende stress, sömnighet och sömn/återhämtning) finns
inte. Man har inte studerat om sömnighet/trötthet kan ackumulera över flera
arbetspass till följd av otillräcklig vila mellan arbetspassen. En intressant
fråga är om extremt belastande scheman (komprimerade scheman med ofta
förekommande morgon- och natturer) kan leda till kronisk trötthet och
utbrändhet.

7) Individuella skillnader: Några studier har analyserat individuella skillnader
avseende inblandning i olyckor och tillbud, men utan att ta hänsyn till
skillnader i arbetsbelastning. Vad det gäller förekomst av trötthet i arbetet
och störd sömn (i samband med olika turer) har man främst studerat ålderns
betydelse. Behovet av att fördjupa kunskapen på detta område är stort. Vad
kännetecknar lokförare som sällan drabbas av olyckor eller misstag i
arbetet? Beror skillnaderna på arbetsmiljön (vilket leder till olika
arbetsförhållanden) eller på hur man tolererar stress och oregelbundna
arbetstider?
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8) Skillnader mellan olika typer av tågtrafik: En observation är att man i
tidigare studier inte gjort några jämförelser mellan olika typer av trafik. Det
mesta av tidigare forskning är inriktad på fjärr- och höghastighetståg, medan
få studier har undersökt pendeltågstrafik. Skillnader avseende trafiktäthet
(låg vs. hög) och stress, trötthet samt säkerhet har inte studerats.

ORSAKER TILL SÖMNIGHET, TRÖTTHET
OCH ARBETSBELASTNING

Arbetstidernas betydelse

Syftet med detta avsnitt är att förklara orsakerna till varför man under vissa
skift, främst natt- och morgonskift, får problem med sömnen och att
upprätthålla en hög vakenhet. Avsnittet kommer också att inkludera
forskning rörande andra yrkesgrupper än lokförare, men som ändå är
relevanta för denna grupp.

Det är väl dokumenterat att skiftarbetare, oavsett yrkesgrupp, drabbas av
störd sömn och reducerad vakenhet under morgon- och nattarbete
(Åkerstedt, 1996). De allra flesta får inte mer än ca. 5 timmars sömn inför
ett tidigt morgonskift (start före kl. 06) eller efter ett nattskift. Man har
funnit att den upplevda sömnkvaliteten i allmänhet är som sämst i samband
med tidiga morgonskift, då de allra flesta upplever sig ha fått otillräcklig
sömn, har stora problem med att vakna, eller känner sig outsövda
(Kecklund, 1996). Tidiga morgonskift är också förenade med ökad
sömnighet och i synnerhet svackan i vakenhet under eftermiddagen kan
vara mycket påtaglig (Kecklund, Åkerstedt & Lowden, 1997).

Den allra allvarligaste sömnigheten inträffar under slutet av nattskiftet då
ofrivilliga tillnickningar och mikrosömnsperioder inte är ovanliga (Torsvall et
al., 1989). De flesta skiftarbetare har inga besvär med kvällsarbete, såvida
inte arbetspasset är förlängt eller om man lider av sömnbrist.

Ovanstående resultat kan i viss mån modifieras av hur skiftschemat är
konstruerat. Man antar t ex att sömnigheten under nattskift och tidiga
morgonturer kan förvärras om arbetspasset är längre än 8 timmar (Rosa,
1995). Å andra sidan har vi i flera studier funnit ganska små effekter av
arbetstidens längd på vakenhetsnivån (Lowden et al., 1998). Man kan
förmoda att arbetsuppgiftens karaktär spelar en betydelsefull roll i detta
sammanhang. Uppgifter som är mentalt och fysiskt mycket krävande och
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där man själv inte kan kontrollera arbetstakt och raster är förmodligen mer
känsliga för en förlängning av arbetspasset.

En faktor som i flera studier visat sig vara mer viktig än arbetstidens längd
är vilotidens längd inför ett arbetspass. Vi har observerat att om vilotiden
endast är 8 timmar inför ett morgonpass, reduceras sömnlängden till att vara
ca. 4 timmar och sömnkvaliteten försämras rejält. Sömnigheten på skiftet
förvärras dessutom dramatiskt och man uppnår samma nivåer som under ett
nattskift (Lowden et al., 1998). Även kort vilotid inför ett kvällspass leder till
ökad sömnighet.

Ytterligare en viktig faktor är den tidpunkten vid vilken nattpasset slutar
respektive morgonpasset börjar. Ju tidigare nattarbetet slutar desto mindre
störs sömnen och problemen med mikrosömn och tillnickningar på arbetet
minskar. Detta förefaller gälla i synnerhet om man har ständigt nattarbete
(Gillberg, 1998; Kecklund et al., 1989; Wilkinson, 1992). Å andra sidan leder
tidiga starttider för morgonskiftet till att sömnen störs mer och att
sömnigheten ökar för detta skift (Kecklund et al., 1989; Gillberg, 1998). Vad
det gäller tidiga morgonskift har vi funnit att i synnerhet kvällsmänniskor
drabbas hårt av detta skift. Redan på kvällen börjar man oroa sig för det
tidiga och besvärliga uppvaknandet och denna oro leder i sig till att sömnen
blir mer orolig och störd (Kecklund et al., 1997).

Även rotationsordningen mellan skiften kan vara av betydelse. Vissa
forskare menar att medsolsrotation, d. v. s. att man börjar med
morgonskiftet som följs av kvälls- och nattarbete, underlättar förmågan att
tolerera oregelbundna arbetstider (Knauth, 1993). Orsaken till detta är att
man lättare kan anpassa sina sovvanor och sin dygnsrytm till de skiftande
arbetstiderna. Man undviker också att viloperioden inför tidiga morgonturer
blir alltför kort.  

När man diskuterar effekter av skiftgång bör man inte glömma bort att de
individuella skillnaderna är stora (Härmä, 1993). Det verkar som om ca. 10-
20% av dem som arbetar oregelbundna arbetstider har mycket stora
problem med att tolerera skiftgång. Denna grupp upplever sig vara mycket
sömnigare, sover sämre samt har mer problem med hälsan (Axelsson et al.,
1998). Varför vissa individer har mer problem är oklart. En hypotes är att
de intoleranta inte tål sömnbrist och har ett större behov av stabila
sömnvanor. När man är ledig och har möjlighet att sova normalt försvinner
de flesta av sömn- och vakenhetsproblemen och man fungerar på vanlig
normalnivå. Det finns också tecken på att äldre (≥ 50 år) skulle hantera
skiftgång sämre, även om data inte är helt entydiga (Tepas, Duchon &
Andrew, 1993). Äldre skiftarbetare förefaller framför allt ha svårare att sova
på dagen efter nattarbete.
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En annan intressant fråga är betydelsen av att själv kunna påverka och välja
sina arbetstider. Lokförarna i Hagalund tillämpar ett valsystem där man
väljer grupp. Grupperna skiljer sig åt med avseende på trafiktyp (bara
pendeltåg, X-2000, blandad trafik m m) och turlistor. Valet sker efter
senioritetsprincipen. Mycket tyder på att det är lättare att tolerera skiftarbete
om man själv får välja sina arbetstider, även om det finns relativt lite
empiriska bevis för påståendet (nästan inga studier har undersökt
frågeställningen). Vi har funnit att en hög trivsel med arbetstiderna är förenat
med färre sömn- och trötthetsproblem för skiftarbetare (Lowden, Kecklund,
Axelsson & Åkerstedt, 1996). Att få välja sina arbetstider tror man leder till
en positiv(are) inställning till schemat. Om detta stämmer bör de äldsta
lokförarna (med längst anställningstid vid SJ och som väljer först) ha en
fördel och bör vara mer positiva till sina turlistor.

En intressant fråga är om det är svårare att hantera ett oregelbundet
turlisteschema  än ett mer regelbundet schema (t. ex. treskiftsschema som
regelbundet växlar mellan morgon-, kvälls- och nattskift). Kunskapen om
denna fråga är mycket begränsad, men de flesta experter tror att en ökad
oregelbundenhet försvårar toleransen av natt- och skiftarbete.

Dygnsrytmens betydelse

Orsaken till problemen med skiftgång beror i första hand på våra biologiska
förutsättningar, d v s att vår dygnsrytm är inställd på vila och sömn under
natten respektive aktivitet och hög funktionsförmåga på dagen. Ytterligare
en faktor, som är nära relaterad till dygnsrytmen, är sömnbrist. Även den
sociala livssituationen (familjeförhållanden, boendeförhållanden m m) kan
spela en viss roll.

De flesta av våra biologiska (t ex hormoner, kroppstemperatur) och
psykologiska (t ex vakenhetsnivån, humöret, prestationsförmågan)
funktioner har en utpräglad dygnsrytm. Dygnsrytmen innebär att de flesta
av dessa funktioner har låg aktivitet på natten och hög aktivitet på dagen
(Åkerstedt et al, 1979). Exempelvis når vakenhetsnivån (sömnigheten) och
kroppstemperaturen sitt absoluta bottenläge under sennatten, mellan kl. 03
och 05, då vi är som mest inställda på att sova och när det är som svårast att
vakna (Dijk & Czeisler, 1995).

Dygnsrytmen styrs av en biologisk klocka belägen i hjärnan. Växlingen
mellan ljus och mörker styr inställningen av den biologiska klockan, d. v. s.
mörker indikerar inaktivitet och vila medan ljus indikerar aktivitet (Czeisler
& Dijk, 1995). Att man arbetar på natten är inte tillräckligt för att man ska
ställa om dygnsrytmen, eftersom man i allmänhet ändå utsätts för solljus
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(eller vistas ute) under dagtid. I princip måste man undvika ljus och
utevistelse på dagen, lägga om sina vanor till nattaktivitet, samt försöka
utsätta sig för så starkt ljus som möjligt på natten om man ska kunna ställa
om sin dygnsrytm till hög aktivitet på natten. Det finns flera
laboratoriestudier där man prövat detta och resultaten visar att de flesta av
problemen med nattarbetet då försvinner (Czeisler et al, 1990; Eastman, Liu
& Fogg, 1995). Mycket få undersökningar har testat ljus i realistiska
förhållanden. En norsk studie på skiftarbetare vid en oljeborrsplattform fann
dock att ljus underlättade både anpassningen till nattarbete och anpassningen
tillbaka till att vara aktiv på dagen och sova på natten (Bjorvatn, Kecklund
& Åkerstedt, in press).

Betydelsen av sömnbrist och vakentidens längd

Förutom dygnsrytmen beror mycket av sömnigheten under natten på
sömnbrist. Ju längre tid man varit vaken desto sömnigare blir man och de
flesta har varit vakna ca. 10-12 timmar innan de börjar nattarbetet.
Vakentidens längd har därför resulterat i att man har tappat ca. 10-20% av
sin vakenhetsnivå när man börjat passet och denna reduktion (=sömnbrist)
fortsätter att växa under nattskiftets gång (Åkerstedt, 1995).

Om man däremot har tagit en två timmars tupplur innan man börjar
nattskiftet kommer sömnbristen att vara mycket mindre och man kommer
att undvika den värsta sömnigheten under sennatten. Att ta en tupplur före
nattskiftet är en bättre strategi för att minska sömnigheten än att försöka
förlänga nattsömnen under förmiddagen med 1 eller 2 timmar.

Sömnbrist föreligger även inför tidiga morgonskift. Skillnaden är dock att
man inte har någon förlängd vakenhetsperiod, samt att man arbetar under
en period då dygnsrytmen är inställd på aktivitet och vakenhet. Därför
drabbas de flesta inte av lika hög sömnighet under förmiddagsskiftet som
under nattskiftet. Ett undantag kan vara om man har flera tidiga
morgonpass (eller korta sömner) i följd. Åtminstone i laboratorieexperiment
har sömnigheten visat sig ackumulera från dag till dag och efter ungefär en
vecka ligger man på samma sömnighetsnivå som under ett nattskift (Dinges
et al., 1997). Naturligtvis kan ackumulering också ske på natten om man
sover för lite mellan skiften.

Stress och mental arbetsbelastning
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Själva arbetsuppgiften att köra tåg innebär i huvudsak mental belastning,
främst till följd av kontinuerliga krav på uppmärksamhet, övervakning och
beredskap för att hantera oväntade drifttillstånd (t ex tekniska störningar).
Lokföraren är även utsatt för stress som inte har med köruppgiften att göra,
varav arbetstiderna och sömnbrist är sådana faktorer. Lokföraren kan
utsättas för både fysisk stress, t. ex. buller och vibrationer, och psykosocial
stress, t ex hot om vandalism och våld, högt arbetstempo och oro för
olyckor. Syftet med detta avsnitt är att reda ut skillnaden mellan begreppen
stress och mental arbetsbelastning.

Stress

Begreppet stress har utvecklats inom arbets- och beteendemedicin och har
främst utnyttjats i studier av hälsa och välbefinnande. Begreppsbildningen
utgår från tre huvudkomponenter; miljön eller omgivningskraven (miljö kan
i detta resonemang vara detsamma som arbetssituationen), individens
kapacitet och resurser att hantera dessa krav, samt individens fysiologiska,
upplevelsemässiga och beteendemässiga reaktioner (Kalimo, Lindström &
Smith, 1997).

Stress i dess negativa bemärkelse innebär att obalans föreligger mellan
miljöns krav och individens kapacitet, eller när individens förväntningar är
större än vad miljön kan erbjuda. För att kunna utvärdera stressens
konsekvenser måste man också ta hänsyn till hur individen utvärderar och
hanterar situationen. Stressreaktionen kan bli mindre påfrestande om
individen kan omtolka situationen så att den inte längre upplevs som
stressande, eller om man har en bra social stämning på arbetsplatsen där
man kan ge och få stöd.

Om man inte kan bemästra stressituationen uppstår negativa reaktioner som
missnöje, oro, rädsla, frustration, att man inte trivs eller känner sig motiverad
med arbetet. Fysiologiska reaktioner, t. ex. ökad utsöndring av
stresshormoner, högre blodtryck, högre hjärtfrekvens, att blodfetterna stiger,
är också relaterade till stressreaktionen (Theorell, 1997). Om detta tillstånd
får pågå under lång tid kan stressen på sikt leda till utbrändhet, utmattning
och sjukdom. Vid utbrändhet känner man sig konstant fysiskt och psykiskt
utmattad eller extremt trött. Man upplever att man är otillräcklig i sitt arbete
och att man inte kan uppfylla sina prestationskrav. Det är inte ovanligt att
man utvecklar en cynisk inställning till arbetet och upplever det som
meningslöst (Schaufeli & Buunk, 1996).
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Stress uppstår emellertid inte bara till följd av överbelastning utan kan också
uppstå på grund av underbelastning. Att man inte får utnyttja sin kapacitet
och kompetens i arbetet kan vara en orsak till missnöje och stress.

Det finns alltså en mängd faktorer och situationer som kan orsaka stress i
arbetet, och några av de vanligaste är besvärliga sociala relationer, problem
med organisatoriska förhållanden, dåliga karriärmöjligheter, påfrestande
fysisk arbetsmiljö, alltför hög arbetsbelastning och tidpress, för låga
arbetskrav (understimulering), små beslutsmöjligheter, ingen stimulans i
arbetet, brist på kontroll och möjligheter att påverka sitt arbete.

I samband med övervakningsarbete av komplexa tekniska system kan
osäkerhet vid oförutsedda driftstillstånd vara en vanligt förekommande
stressorsak. Osäkerheten kan bero på att man inte vet hur man ska hantera
en situation eller på att man inte får någon feedback på om ens åtgärder är
korrekta. Den beskrivna situationen är ett exempel på att man saknar
”kognitiv” kontroll över sin arbetsprestation, vilket kan leda till frustration
och negativ stress (Gaillard, 1993; med begreppet kognitiv avses ”mentala
processer som berör tänkande, informationsbehandling och
beslutsfattande”).

Just förmågan att kunna kontrollera och påverka sin arbetssituation är av
stor betydelse för stressens konsekvenser (Karasek & Theorell, 1990). Om
man kan påverka hur arbetet ska utföras, arbetskravens omfattning och
arbetstiderna (inklusive när man ska ta rast) tolererar man lättare höga
arbetskrav. Små kontrollmöjligheter och höga arbetskrav innebär en förhöjd
risk att utveckla hjärtkärlsjukdom (Theorell et al., 1998).

Vad gäller lokförarens arbetsbelastning kan man förmodligen betrakta
arbetstiderna som den mest betungande stressfaktorn. Även de relativt
begränsade möjligheterna att påverka arbetssituationen kan vara ytterligare
en viktig källa till stress. Till detta kan läggas andra risksituationer avseende
stress som idag är vanligt förekommande i arbetslivet; organisatoriska
nedskärningar, dåliga relationer med arbetsledningen och ett uppdrivet
arbetstempo. Om de sistnämnda faktorerna föreligger kan man förvänta sig
ett ganska stort missnöje med arbetssituation, och om det får pågå under
längre tid, väsentligt förhöjda risker för utbrändhet och sjukdom.
Förmodligen kan sådan allvarlig stress också äventyra säkerheten.

Mental arbetsbelastning
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Om man ska studera belastning och stress och hur dessa faktorer påverkar
prestation och säkerhet, är inte det medicinskt orienterade stressbegreppet
det optimala. En mer meningsfull strategi är att fokusera på arbetsuppgiften
och studera hur den mentala arbetsbelastningen (från engelskans ”mental
workload”) påverkas.

Begreppet mental arbetsbelastning har sitt ursprung inom ”human-factors”-
området och innebär att man analyserar samspelet mellan
operatören/individens kapacitet, arbetsuppgiftens krav och den ergonomiska
arbetsmiljöns krav. Mental arbetsbelastning handlar främst om människans
mentala förmåga och hur man uppmärksammar och bearbetar information,
samt vilka beslut och åtgärder detta leder till. En hög mental
arbetsbelastning kan t ex förekomma till följd av mycket svåra och
komplexa arbetsuppgifter eller till följd av ett högt uppdrivet arbetstempo.
Kommer komplexiteten eller tempot att överskrida operatörens kapacitet?

Den ökade tekniska komplexiteten i dagens arbetsliv har bl. a. resulterat i att
arbetskraven på vårt tänkande och vår förmåga att lösa problem idag är
högre än tidigare, medan de fysiska arbetskraven har reducerats avsevärt.
Om operatören ligger på marginalen av sin kapacitet ökar sannolikheten för
att man ska begå fel och misstag. Om man dessutom gör detta under lång
tid är det stor risk att stress uppstår.

Att vara utsatt för höga mentala arbetskrav behöver inte i sig vara en
negativ stressorsak. Det är fullt möjligt att utföra en svår och komplicerad
arbetsuppgift utan att det ger upphov till emotionella eller hälsomässiga
besvär (Gaillard, 1993). Höga arbetskrav kan hanteras genom att man
mobiliserar extra energi, som uttrycks i mental ansträngning. Att mobilisera
extra ansträngning är en normal och ändamålsenlig strategi för att anpassa
sig till situationens krav. Den negativa konsekvens som kan uppstå är mental
trötthet. Trötthet kan emellertid också vara något positivt som kan uppstå
efter en mycket bra arbetsdag. Stress uppstår först när balansen mellan
energimobilisering och kognitiva processer (ansträngning) störs, t ex till följd
av negativa känslor (frustration, oro m m) eller för att man inte längre orkar
eller vill mobilisera mer resurser (energi). Stress i detta sammanhang
kommer att leda till, förutom ovannämnda reaktioner, att man arbetar mer
ineffektivt men också att man får problem med att återhämta sig från sitt
arbete (Gaillard, 1993).

En nyligen publicerad studie visar att förmågan att mobilisera extra krafter
minskar avsevärt vid sömnbrist och efter långa arbetspass (Meijman, 1997).
När reservkapaciteten upphörde försämrades också prestationsförmågan.
Den allra mest ogynnsamma situationen uppträder när man måste anstränga
sig extra både för att arbetsuppgiften är besvärlig (antingen för att den är
svår eller för att tempot är mycket högt) samt för att ens arbetskapacitet är
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reducerad till följd av t. ex. besvärliga arbetstider (morgon eller nattur eller
slutet av ett långt arbetspass) eller sömnbrist. Under dessa förhållanden är
arbetskapaciteten kraftigt reducerad och man orkar förmodligen endast
mobilisera extra ansträngning under korta perioder.

Mätmetoderna för att registrera mental arbetsbelastning är i viss mån de
samma som används inom stressforskning. Ett exempel är
hjärtfrekvensmätning, som kan användas både som indikator på stress och
mental arbetsbelastning. Även andra fysiologiska metoder, som EEG
(hjärnans elektriska aktivitet), EOG (ögonaktivitet) och EMG
(muskelaktivitet) kan i vissa situationer ge värdefulla insikter om den mentala
belastningsnivån (Wilson & O'Donnell, 1988). Den vanligaste metodiken är
dock någon form av självskattning. De flesta självskattningsskalor innehåller
komponenterna tidpress, stress, uppgiftens svårighetsgrad och (mental)
ansträngning (Tsang & Wilson, 1997). Vi har inte funnit någon studie på
mental arbetsbelastning och lokförare. Däremot finns det gott om studier på
andra yrkesgrupper inom transportområdet, t. ex. piloter och bilförare, i
vilka man registrerat hur pass mentalt belastande arbetet är och vad
belastningen betyder för prestation och säkerhet.

ARBETSTIDER, STRESS OCH PRESTATION

Dygnsrytmer, sömnbrist och sömnighet påverkar prestationsförmågan.
Under sennatten i samband med sömnbrist försämras de allra flesta
kognitiva funktioner som t. ex. reaktionsförmågan, uppmärksamheten och
korttidsminnet (Dinges & Kribbs, 1991). Om sömnbrist föreligger kan
prestationsnivån försämras även på dagen.

De flesta studier i vilka man undersökt prestation och sömnighet har
genomförts i laboratoriemiljö och på studenter eller individer som saknar
erfarenhet av skiftarbete. Mycket tyder på att försämringen av sömnighet är
mindre i realistiska uppgifter, åtminstone om man studerar personer som är
vana vid att arbeta på oregelbundna tider. Om en försämring föreligger eller
ej beror i hög grad på arbetsuppgiftens karaktär. Förmågan att köra bil eller
lastbil är ett exempel på en känslig uppgift som försämras av sömnighet och
under nattarbete (Gillberg, Kecklund & Åkerstedt, 1996; Riemersma et al.,,
1977), men även vid rena övervakningsuppgifter förekommer reducerad
prestation under natten till följd av ökad sömnighet (O'Hanlon & Beatty,
1977). Uppgifter som är spännande, aktiva, stimulerande och i vilka man har
kontakt med andra människor är mer motståndskraftiga mot sömnbrist och
sömnighet (Horne, 1988).
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I undersökningar av felhandlingar och olyckor har man funnit en tydlig
ökning av olycksrisken vid bilkörning under natten (Dinges, 1995).
Ökningen gäller framför allt vid motorvägskörning (Horne & Reyner, 1995).
Vi har i analyser av svenska data funnit att risken för en trafikolycka på
motorväg är nästan fördubblad under natten. Om man bara analyserar
singelolyckor är risken mer än 10 gånger större på sennatten jämfört med
under dagtid (Kecklund & Åkerstedt, 1995).

Även vid industriarbete har man funnit högre olycksrisker på natten (Smith,
Folkard & Poole, 1994). Detsamma förefaller även gälla för felhandlingar
(Bjerner, Holm & Swensson 1955; Folkard & Monk, 1979). Många gånger
maskeras dock den ökade risken för fel, olyckor och nedsatt prestation
under natten av att arbetsförhållanden är så olika på dagen och på natten. På
många arbetsplatser är arbetstempot lägre på natten, man har mindre
driftstörningar (t. ex. till följd av underhåll eller reparationer), och även
arbetsuppgifterna kan vara enklare. Tillsammans kan dessa faktorer leda till
att man faktiskt gör färre fel och får mindre olyckor på natten. Naturligtvis
kan det också vara så att vissa uppgifter inte är känsliga för sömnighet.
Något förenklat tror man dock att arbetsuppgifter som innebär ensamarbete,
höga krav på kontinuerlig och långvarig uppmärksamhet, och i vilka miljön
är monoton och saknar stimulans är mest känsliga för sömnighet.  

Vad det gäller stress och prestation är forskningsläget mer komplext. I
vanliga fall betraktas nattarbete och sömnbrist som stressfaktorer och dessa
faktorer visar ofta de tydligaste effekterna på prestation. Om man utesluter
dessa studier, kan man konstatera att de flesta av undersökningarna är
genomförda i laboratoriet och att de ofta gällt effekten av någon fysisk
belastningskälla (t. ex. buller, vibrationer och värme) på prestationen i ett
kognitivt test (t. ex. reaktionstidstest, perceptionstest eller minnestest). Ett
generellt resultat är att prestationen ofta försämras, men att effekten i stor
utsträckning beror på uppgiftens karaktär och hur den fysiska stressfaktorn
har presenterats (Hockey & Hamilton, 1983; Smith & Jones, 1992).

Psykologiska och psykosociala orsaker till stress, som t. ex. tidspress, höga
psykiska arbetskrav eller bristande kontroll, har studerats mer sparsamt.
Intuitivt är det rimligt att alltför höga arbetskrav gör det svårt att hantera en
komplex uppgift. Just detta fenomen - att kraven överskrider individens
kapacitet och att detta leder till fel och misstag i arbetet - har också
bekräftats i många fallstudier (och även i laboratorieexperiment) som varit
inriktade på att mäta mental arbetsbelastning och prestation (Tsang &
Wilson, 1997).

Det finns också studier som visar att reducerad stress till följd av
arbetsorganisatoriska förändringar har resulterat i ökad produktivitet
(Karasek & Theorell, 1990). Även experimentella studier har visat att ökad
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tidspress kan leda till sämre produktivitet och prestation (Zakay, 1993). En
studie av stress inom kärnkraftsindustrin har visat att när arbetskraven steg
(mer tidspress, fler arbetsuppgifter m m) ökade förekomsten av
självrapporterade felhandlingar (Kecklund Jacobsson & Svensson, 1997). I
den sistnämnda studien konstaterades också att det finns mycket få
realistiska studier i vilka man undersökt arbetssituationens betydelse för
förekomsten av fel i arbetet. Sammantaget tyder det mesta på att stress
påverkar prestation och säkerhet negativt, men att det idag är svårt att
förutsäga när, hur och i vilka situationer som prestationen kommer att
försämras.

Strategier för att hantera hög mental belastning i arbetet

Ytterligare en anledning till att man ofta inte finner att prestationen
försämras av sömnighet eller stress, är att många, under gynnsamma
förhållanden, klarar av att hantera måttlig sömnighet och stress genom att
mobilisera extra (mental) ansträngning och skärpa sig mer (Hockey, Wastell
& Sauer, 1998; Schönpflug, 1983, Meijman, 1997). Detta gäller speciellt för
uppgifter som är stimulerande, varierande och inte alltför långa. Genom att
mobilisera energi kan man (mentalt) anstränga sig mer (skärpa sig) och
motverka effekten av belastning, dock till priset av ökad trötthet om
ansträngning måste pågå under lång tid. Det finns också vissa
arbetssituationer i vilka man ofta måste ta till denna strategi för att lösa
arbetsuppgiften, t. ex. om uppgiften är svår och hanterandet ställer stora
krav på tänkande och problemlösning. Även situationer i vilka man arbetar
med flera uppgifter samtidigt kräver ofta extra ansträngning för att man ska
klara av att hantera arbetssituationen.

Under förutsättning att ansträngning fungerar – d. v. s. att man klarar av att
utföra uppgiften med gott resultat - innebär ansträngning i sig inte något
besvär. Men om sömnigheten eller stressen är stark eller pågår under lång
tid, hjälper det förmodligen inte att anstränga sig extra för att bibehålla en
hög prestation. Under sådana situationer är det vanligt att man fokuserar sin
uppmärksamhet på den del av själva uppgiften som är viktigast och
nedprioriterar andra deluppgifter (Hockey, 1997). Detta leder ofta till att
man relativt väl klarar av att hantera huvuduppgiften, medan de sekundära
momenten av arbetet kan bli lidande och att man i dessa begår fler fel och
misstag. Å andra sidan kan den totala negativa effekten på prestationsnivån
vara ganska måttlig. Denna strategi är dock riskfylld om ovanliga och
kritiska driftstillstånd uppträder och om operatören får problem med att
skifta sin uppmärksamhet mot andra lösningar av driftproblemet. Andra
strategier, som är möjliga för operatören, är att sänka sin prestationsnivå och
acceptera fler fel och misstag i arbetet (Hockey, 1997).
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Sammantaget vet man dock mycket lite om hur man hanterar en hög
mental arbetsbelastning i realistiska arbetssituationer och vad det betyder för
prestation och säkerhet. En kortvarig hög mental belastning kan hanteras
genom att man mobiliserar mer resurser (energi). Denna strategi för att
hantera belastande arbetssituationer torde dock bara fungera under någon
timme och det är osannolikt att ”reservkapaciteten” skulle räcka till ett helt
8 timmars arbetspass.

Sammanfattning - effekter av stress och sömnighet på
säkerhet

Man kan med goda skäl anta att sömnighet och stress minskar lokförarens
mentala kapacitet. Under de perioder då arbetsbelastningen når sina toppar
kan kraven mycket väl överskrida förarens resurser.

Förmodligen är dock de individuella skillnaderna stora och vissa förare kan
tolerera mer belastning än andra. En hypotes är att de individuella
skillnaderna delvis kan förklaras av viljan att anstränga sig extra för att
kämpa emot stress och sömnighet. En ovilja att anstränga sig kan vara
förenad med en mer negativ inställning till arbetet och att man inte är helt
motiverad. Just dessa tillstånd kan uppstå till följd av negativ arbetsrelaterad
stress.

Men även faktorer relaterade till våra biologiska förutsättningar, t ex
förmågan att tåla sömnbrist, kan troligen förklara varför vissa individers
prestationsförmåga drabbas mer av arbetsbelastning. Det är heller inget som
utesluter att både stress och sömnighet kan verka samtidigt.

OLYCKSANALYS AVSEENDE ARBETS-
TIDER, SÖMNIGHET OCH STRESS

Bakgrund och syfte

Tidigare forskning rörande tågolyckor ger ingen entydig bild av vad
arbetstider och arbetsbelastning betyder för säkerheten. Ett huvudsyfte med
etapp 1 i TRAIN var att analysera vilka arbetssituationsfaktorer som
förekommer i samband med olyckor och tillbud.
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Vi har analyserat 79 olycks- och tillbudsutredningar som tagits fram av
projektledningen. Utredningarna har genomförts av SJ, men är ibland
kompletterade med separata rapporter från Järnvägsinspektionen och
Statens Haverikommission.

Urvalet av utredningarna baserades på följande kriterier: (1) att lokföraren
var inblandad i olyckan eller tillbudets uppkomst, samt (2) att
olycksutredningen innehöll väsentlig information om olyckans uppkomst.

Olyckorna har inträffat mellan 1980 och 1997. Under några år i början av
80-talet saknas material eller så uppfyller inte utredningarna det andra
urvalskriteriet. Olyckor som har att göra med tekniska brister har uteslutits.
Utredningarna är i stor utsträckning fokuserade på lokförarens roll för
incidentens uppkomst. Andra nyckelpersoners roll, såsom t ex
trafikledningen, är sällan inkluderad i utredningen. Kvaliteten på
utredningarna är mycket skiftande, men en allmän observation är att
kvaliteten har förbättrats avsevärt under 90-talet.

Merparten av utredningarna gäller olyckor och tillbud som skett under 90-
talet. Detta ska dock inte tolkas som att fler olyckor inträffat under 90-talet.
Snarare beror ökningen på att man blivit mer noggrann med att
dokumentera tillbud under 90-talet.

Avsikten med olycksanalysen var att utreda i vilken utsträckning
arbetsförhållanden kan ha bidragit till olyckan eller tillbudets uppkomst. De
faktorer som vi har studerat är arbetstidernas roll (När under arbetspasset?
Vid vilken tid på dygnet?). Förutom arbetstider har vi försökt fastställa om
sömnighet och stress kan ha förekommit i samband med incidenten.
Dessutom har vi studerat om årstidsvariationer förekommer. Med hjälp av
dessa analyser hoppas vi kunna fastställa hur ofta en specifik situationsfaktor
förekommer i samband med incidenterna. Att en faktor, t. ex. stress,
förekommer i samband med en olyckshändelse behöver inte innebära att
den varit av avgörande betydelse. Man bör därför tolka resultaten av
analysen med försiktighet, i synnerhet som utredningarna oftast innehåller
relativt mager information om arbetsförhållanden i samband med olyckan
eller tillbudet.

Metod

De allra flesta utredningar innehåller ingen information om stress eller
sömnighet förekommit i samband med olyckans uppkomst. Däremot
innehåller alla utredningar information om när olyckan eller tillbudet inträffat
(datum och, med ett fåtal undantag, tidpunkt) och vilken typ av händelse
som inträffat (t. ex. tillbud, passerat signal i stopp, urspårning, kollision,
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växlingsolycka). Självmordsolyckorna är uteslutna ur analysen. Vi har också
jämfört pendeltågsincidenter med annan typ av trafik (främst gods- eller
fjärrtågstrafik).

Ett fåtal utredningar anger stress som en möjlig orsak till incidenten. Men i
andra utredningar anges t ex försening (=tidpress; observera att denna
indikator endast anges om förseningen överstiger 10 minuter) som man kan
betrakta som indikator på stress. Indikatorerna på att misstanke om
sömnighet förelegat var endera av kriterium 1-3 i kombination med
kriterium 4:

(1) att föraren medger eller att utredaren konstaterar sömnighet

(2) tiden för olyckan (att händelsen inträffat under sennatten - från kl. 03 
till kl. 06)

(3) att sömnbrist (mindre än 5 timmars sömn) förelegat eller att arbetspasset
föregåtts av kort vilotid (mindre än 11 timmar)

(4) olyckor eller tillbud som karaktäriserats av missade signaler,
ouppmärksamhet eller minnesluckor. Man vet att detta är en typ av
händelser som ofta utlösts av sömnighet.

Nedan följer några exempel för att illustrera hur vi har klassificerat om
sömnighet förelegat eller ej.

a) om incidenten inträffat kl. 06 på morgonen men olyckshändelsen inte 
stämmer in med kriterium nr 4 - bedöms ej som att misstanke om 
sömnighet förelegat

b)  som ovan men föraren rapporterar att han nickat till eller var sömnig -
bedöms som en sömnighetsrelaterad incident

c) om incidenten inträffat utanför tidsintervallet kl. 03 - 06, men utredningen
indikerar att en kort sömn förelegat, eller att viloperioden varit så kort
att föregående sömn måste ha varit kort - bedöms som en
sömnighetsrelaterad incident

Analysen av om sömnighet förelegat eller ej har tveklöst metodologiska
brister, möjligen med undantag av kriterium 1. Å andra sidan kan man
misstänka att förarna undviker att rapportera sömnighet med tanke på ökad
risk för negativa konsekvenser, på grund av att man är rädd för att bli av
med tillståndet att köra tåg. Det är dessutom tveksamt om man verkligen är
medveten om sin sömnighet. Med hänsyn till tidigare nämnda
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metodproblem anser vi att vår metod förmodligen ger en mer korrekt bild
än att bara gå på förarens rapport (kriterium nr 1). Det bör dock påpekas att
risken för felklassificering är ganska stor. De individuella skillnaderna är
ganska stora, och vissa personer kan mycket väl drabbas av sömnighet även
när man har sovit ganska länge (t ex till följd av sömnstörningar) och på
tider då man borde vara pigg (t ex till följd av en monoton uppgift). Man vet
också att vissa individer inte blir särskilt sömniga på natten och har relativt
lätt att hantera en måttlig (1-2 timmar) sömnförkortning.

Resultat

Tre (4%) av olyckorna var sömnighetsrelaterade enligt kriterium nr 1.
Denna andel steg dock till 13 (17%) om man tillämpade samtliga kriterier.
Det är intressant att notera att vi når nästan identiska värden med en tidigare
refererad japansk studie (Kogi & Ohta, 1975), i vilken man också försökte
fastställa förekomsten av sömnighetsolyckor. Det bör poängteras att vi har
använt en annan metodik än den man använt i den japanska studien. Studier
av olyckor i biltrafiken har visat att mellan 15 och 20% av olyckorna vid
motorvägskörning beror på sömnighet (Horne & Reyner, 1995; Maycock,
1997). Motorvägskörning torde vara den typ av bilkörning som mest
påminner om lokförarens arbete. Olyckorna med sömnighetsmisstanke
berodde i fem fall på kort sömn i samband med mycket tidiga morgonpass, i
tre fall på att man var i dygnsrytmbotten och i två fall på kort vilotid och
troligen kort sömn.

Om man jämför sömnighetsrelaterade olyckor med övriga incidenter ser
man att de olyckor i vilka misstanke om sömnighet förelegat tenderade till
att vara vanligare på 80-talet (54% vs. 28%, p=0.07), inträffa oftare under
mörk årstid (85% vs. 57%, p=0.07) samt var mer förenade med missade
signaler (85% vs. 58%, p=0.07). Däremot var det inga statistiskt säkerställda
skillnader avseende ATC-problem mellan sömnighetsincidenter (18%) och
övriga incidenter (31%).

Ytterligare en sömnighetsrelaterad olycka förekom med största säkerhet i
materialet, dock gällde det ej för lokföraren. Denna incident gäller en olycka
där ett tåg kolliderar med en lastbil. Lastbilsföraren uppfyller flera av våra
kriterier på sömnighet (dock ej kriterium nr 1).

Tre (4%) av olyckorna var förknippade med misstanke om stress. Stressen
berodde främst på problem i privatlivet. Om man lägger till de incidenter där
försening förekommit  stiger antalet incidenter till 11 (14%). Det är
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intressant att notera att vid 10 av dessa incidenter föreligger ingen misstanke
om sömnighet.

De flesta av olyckshändelserna - 67% - har inträffat på 90-talet. Pendeltåg
var inblandade i 18% (n=14) av incidenterna. Ungefär en femtedel av
händelserna (16 st.) rapporterar att halka, snö eller is förekommit. Vid 6% (5
st.) av händelserna har föraren rapporterat att han blivit bländad. Den
vanligaste olyckstypen var urspårning (37%), följt av tillbud (28%), kollision
(25%), växlingsolycka (6%) och övrigt (4%). Sextiotre procent av
händelserna innebar att föraren hade  missat en signal i stoppläge eller en
hastighetssänkning. Något mindre än en tredjedel (29%) hade rapporterat
ATC-problem, främst att föraren har missförstått ATC information.  

I tabell 1 har vi jämfört pendeltågsolyckor/tillbud med övriga olyckor med
avseende på olika arbetskarakteristika.

Tabell 1  Jämförelse mellan pendeltågstrafik och övrig trafik (fjärrtåg, godståg m m)
avseende vilka faktorer som varit inblandade i olyckor eller tillbud (n=79)

pendeltåg övrig trafik p-värde

incidenter som inträffat på 90-talet 64% 68% e.s.
tillbud 43% 25% e.s.
urspårning 43% 35% e.s.
kollision 14% 28% e.s.
missat signal 86% 58% 0.05
hållit för hög hastighet 20% 36% e.s.
försening (minst 10 min.) 0% 33% 0.02
misstanke om sömnighet 43% 11% 0.004

förarens ålder 39 (3) 42 (1) e.s.
tid för incidenten (tim:min) 12:47 (1:40) 11:42 (0:42) e.s.
incidenten inträffat under morgontur 46% 56% e.s.
tid in på arbetspasset (tim:min) 3:20 (0:36) 4:13 (0:41) e.s.

okt - mars (mörk årstid) 71% 60% e.s.
halka, snö eller is 7% 23% e.s.
föraren bländades 0% 8% e.s.
När medelvärde ges, redovisas medelfelet (ett spridningsmått) inom parentes. p-värdet är ett mått på om
skillnaden är statistiskt säkerställd - ju lägre värde desto större chans att skillnaden är sann (e.s. - ej
signifikant, dvs skillnaden beror på slumpen, gränsen för när skillnaden är statistiskt sann är när p-värdet
är 0.05 eller lägre).

Vi finner tre statistiskt säkerställda skillnader; pendeltågsolyckorna har en
högre förekomst av missade signaler och sömnighetsmisstanke, medan
orsaken ”försening” (som var en indikator på stress) varit inblandad i färre
händelser för pendeltåg. De övriga faktorerna visade ingen skillnad mellan
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pendeltåg och övrig trafik. Det bör dock poängteras att pendeltågsolyckorna
är få till antalet, vilket gör de statistiska analyserna osäkra. Resultaten bör
därför tolkas med stor försiktighet. Om man trots denna reservation
försöker dra någon slutsats, tyder resultaten på att pendeltågsförare har mer
problem med uppmärksamhet och sömnighet jämfört med annan trafik.
Men man bör också beakta att förekomsten av signaler som lokföraren ska
reagera på förmodligen är mycket högre i samband med pendeltågstrafik.
Det kan inte uteslutas att pendeltågstrafik innebär andra arbetstider än övrig
trafik och därav mer sömnighet.

Skillnaden avseende försening är mer svårtolkad. En möjlig förklaring är att
en försening på mer än 10 minuter betyder mindre vid pendeltågstrafik
eftersom turtätheten är så hög. Dessutom har man rimligen mindre
möjlighet att köra in tid med pendeltåg. Vid pendeltågstrafik kan man
dessutom sätta in reservfordon om förseningen blir större än 15 minuter.

Figur 1 redovisar fördelning av olyckor och tillbud över dygnet. Två toppar
förelåg – kl. 09 och kl. 17. Minst incidenter förekom under kvällen (mellan
kl. 22 och 24) och på natten (mellan kl. 02 och 06). Tolv % av incidenterna
inträffade på natten, mellan kl. 24 och 06. Något mer än hälften (54%) av
incidenterna inträffade på morgonturer (start före kl. 09).

Eftersom antalet olyckor är litet bör man tolka resultaten med stor
försiktighet. Dessutom saknar vi information om trafikintensitet och kan
därför inte beräkna någon incidentrisk. Förmodligen är trafikintensiteten
som högst under olyckstopparna på morgonen och på kvällen, och som
lägst på natten.
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Figur 1  Beskriver tiden på dygnet (i två-timmars intervall) när olyckan eller
tillbudet har inträffat (n=79).
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Figur 2 redovisar årstidsvariationen för olyckor och tillbud. En majoritet av
incidenterna (62%) inträffade under mörk årstid, definierat som mellan
oktober och mars. I nedanstående figur redovisas fördelningen över
månader. Den månad som har mest incidenter är februari, följt av december
och september. Eftersom inga data finns på årstidsvariation avseende
trafikintensitet kan man dock inte dra slutsatsen att risken för incidenter är
högre under mörk årstid. Är trafikintensiteten högre under denna del av året
kan det förmodligen förklara variationen i olycksförekomst.
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Figur 2    Beskriver årstidsvariationen för förekomsten av olyckor och tillbud (n=79).

För 20 av incidenterna fanns det komplett information om när arbetspasset
börjat. Resultaten för denna analys presenteras i figur 3.

I likhet med tidigare studier (t. ex. Folkard, 1997) finner vi att förekomsten
av olyckor/tillbud ökar upp till den tredje timmen in på passet för att sedan
sjunka. Sjuttiofem procent av olyckorna inträffade under de tre första
timmarna av arbetet (en mer utförlig diskussion av detta fenomen finns
under avsnittet ”Olycksstudier”). Observera dock att materialet är mycket
litet och risken att slumpen påverkar resultatet är stor. Det är rimligt att anta
att nästan inga arbetspass är kortare än 3 eller 4 timmar, däremot vet vi att
relativt många arbetspass är kortare än 7 timmar. Om man hade kunnat
beräkna risken för en olycka (d. v. s. tagit hänsyn till antalet arbetspass som
är minst 3, 4, 5, 6 o. s. v. timmar) skulle förmodligen toppen efter 2-3
timmar minska avsevärt, samtidigt som risken för olycka efter 6-7 timmar
skulle stiga.



38

1 2 3 4 5 6 7 8
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tid in på arbetspasset (timmar)

fre
kv

en
s

Figur 3  Beskriver när på arbetspasset som olyckan eller tillbudet inträffat (n=20).

Sammanfattning

Det är svårt att dra några definitiva slutsatser av olycks- och tillbudsanalysen
främst därför att antalet händelser är alltför litet. Även bristen på data över
trafikintensitet gör att det inte är möjligt att göra korrekta tolkningar av flera
av analyserna. Ytterligare en brist är att man i allmänhet inte undersökt
arbetssituationsfaktorer (eller att utredningarna har bristande kvalitet vad det
gäller dessa faktorer) i utredningen av olyckan. Resultaten indikerade dock
att andelen olyckor som beror på sömnighet förefaller ha minskat under den
senaste 10-års perioden. Det är rimligt att anta att minskningen beror på att
ATC minskar konsekvenserna av sömnighet under arbetet. Möjligen kan
också skillnaderna mellan pendeltågstrafik och övrig trafik vara av visst
intresse. Studiens fortsättning bör kunna ge svar på om pendeltågstrafik
innebär mer sömnighet och högre risker för felhandlingar än övrig trafik.

En slutsats är att vi rekommenderar SJ och andra trafikutövare att samla in
mer information om arbetsförhållanden i samband med olycks- och
tillbudsutredningar. Vad det gäller arbetstider och arbetsbelastning bör man
helst ta reda på hur det sett ut under minst en vecka före olyckans
uppkomst (och gärna bifoga den inblandade förarens 4- eller 5-veckors
turlisteschema). Har övertid förekommit? Har föraren befunnit sig i en
period i turlistan med belastande arbetstider? Har viloperioderna mellan
turerna respektive rasterna och pausen inom turerna varit tillräckliga? Har
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föregående arbetspass inneburit mycket stress? Med denna information bör
det vara möjligt att kvantifiera hur mycket föraren arbetat (och hur pass
belastande arbetet varit) under t. ex. den senaste veckan. Utan denna
information är det svårt att utvärdera om arbetssituationen haft någon
betydelse för olyckans uppkomst. Man bör också ta reda på mer information
som berör den (eller de) inblandade personens förhållanden utanför arbetet
(t. ex. stress i privatlivet, förekomst av extraarbete och ”livsstil”).

Frågan om sömnighet, trötthet eller om alltför hög stress eller
arbetsbelastning  förekommit i samband med olyckan är många gånger
känslig för föraren. Man kan misstänka att föraren undviker att rapportera
dessa fenomen med tanke på efterföljande konsekvenser i form av
läkarundersökningar och olika psykologiska tester för att avgöra om föraren
ska få fortsätta att köra tåg. En viktig faktor i detta sammanhang är
företagets säkerhetsmedvetande och syn på fel, olyckor och arbetsmiljö. Om
företaget är medveten om att allvarlig sömnighet och stress är något helt
naturligt som kan drabba alla (vid enstaka tillfällen) som arbetar
oregelbundna arbetstider och utsätts för hög arbetsbelastning, torde
benägenheten att medge stress och sömnighet öka. Förmodligen är det
också lättare att vidta säkerhetshöjande åtgärder om man är öppen och
medveten om att arbetsförhållanden kommer att påverka arbetsprestationen.
En strategi för att öka förarnas benägenhet att rapportera sömnighet, stress,
nedsatt prestation m. m. kan vara att man ger fullständig anonymitet.

Ett steg i rätt riktning är att man utvecklar mer fördjupade olycksanalyser så
att man kan förstå förarens beteende och handlande i olyckssituationen. Om
man fördjupar olycksutredningarna så att de också innefattar en värdering
av hur arbetsförhållanden påverkat olyckshändelsen, har man mycket bättre
förutsättningar att studera vad arbetsorganisatoriska (t ex reducerad
bemanning, ändrade arbetstider) och tekniska förändringar innebär för
trafik- och förarsäkerhet.

BESKRIVNING OCH ANALYS AV LOK-
FÖRARNAS ARBETSTIDER

Ett första steg i en analys av arbetspassen är att definiera vad som utgör ett
arbetspass. I vanliga fall är det ganska enkelt att se när ett arbetspass börjar
respektive slutar. Ofta finns arbetspassen beskrivna i form av ett schema
med olika skift med passets början och slut angivna samt vila mellan
arbetspassen. Lokförarnas schemaperiod omfattar ofta fyra eller fem veckor,
så vida man inte tillhör en vikariegrupp. Turerna finns angivna i en turlista
och består av en sekvens med olika arbetsuppgifter (t. ex. tågtjänst,
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passresor, jour eller reserv) och tjänstefria uppehåll (t. ex. ledigheter med
100%, 25% eller 0% betalt samt bortavaro d.v.s. vistelse under längre tid på
annan ort). Turerna utgör en bristfällig definition på ett arbetspass då de är
begränsade till att börja och sluta under samma dygn. Skulle tjänsten
fortsätta efter midnatt blir det en ny tur dagen efter, som tar vid där den
gamla slutar. Ett annat problem är att en tur kan innehålla en eller flera
längre ledigheter. Det finns flera exempel på turer med ledigheter över fem
timmar. I sådana fall är det inte meningsfullt att tala om ett arbetspass utan
det är uppenbart att det rör sig om en ”delad tur” med två perioder av
arbete och ledighet däremellan.

I analysen som följer har turerna lagts i den sekvens de återfinns i respektive
schema. Arbetspassets början och slut har bestämts av längden på ledigheten
mellan perioder av arbete. Vid ett tjänstefritt uppehåll på minst tre timmar
har arbetspasset bedömts som avslutat. Undantaget gäller tjänstefria uppehåll
med full betalning. Tanken har varit att arbetspassen skall beskriva den tid då
lokföraren i huvudsak är bunden till sin arbetsplats (inklusive raster) med
små möjligheter till aktiviteter utanför arbetsplatsen.

Det är totalt 1290 arbetspass en genomsnittlig vecka, fördelat på 274
lokförare med fast schema vid Hagalund. En genomsnittlig arbetsvecka
består av 4,7 arbetspass på 7,6 timmar med 28 timmars ledighet mellan
arbetspassen. Ett arbetspass har i medeltal 0,9 schemalagda raster och när
den tiden dras bort blir mängden arbete i genomsnitt 6,9 timmar per
arbetspass. Ett typiskt arbetspass ligger mellan 7,5 och 9,25 timmar (figur 4).
Det finns exempel på mycket korta arbetspass under 4 timmar och mycket
långa arbetspass över 12 timmar. En typisk ledighet ligger mellan 10 och 12
timmar (se figur 4).

Vid en närmare granskning av de långa arbetspassen på 12 timmar eller
längre (n=41) visar det sig att en relativt stor andel (18 st.=43,9%) utgörs av
i huvudsak jourtjänst. Andelen jourpass är annars marginellt (59 st=4,6%) i
jämförelse med det totala antalet arbetspass. Jourtjänst innebär en relativt
hög beredskap att rycka in vid behov där lokföraren är bunden till sin
arbetsplats med en viss begränsad frihet. En annan form av beredskap är
tjänst i reservfordon vilket innebär vistelse i ett körfärdigt lok för omedelbar
utryckning vid behov. Arbetspass med i huvudsak tjänstgöring i
reservfordon utgör en marginell andel (42 st=3,3%) av det totala antalet
arbetspass. Medellängden på ett arbetspass med jourtjänst ligger på 9,8
timmar vilket är signifikant (p<0,001) längre än arbetspass med vanlig tjänst
eller reserv tjänst (7,5 respektive 7,6 timmar).

   Arbetspassens längd                  Ledigheternas längd
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Figur 4 Fördelning av arbetspassens och ledigheternas (n=1290) längd i timmar
under en vecka för 274 lokförare med fast schema vid Hagalund.

      Arbetspassen börjar                 Arbetspassen slutar

Figur 5 Arbetspassens (n=1290) början och slut fördelat över dygnets timmar
för  274 lokförare med fast schema vid Hagalund.

De kortaste arbetspassen under 4 timmar (56 st.) har en genomsnittlig
närhet till ett annat arbetspass på 5,5 timmar, vilket visar på en hög andel
delade arbetspass.

Lokförarnas arbetspass kan börja på i stort sätt vilken tid på dygnet som
helst.  Det finns en tydlig topp på morgonen vid kl. 05 samt på
eftermiddagen mellan kl. 13 och 15. Ett fåtal arbetspass börjar mellan
midnatt och kl. 03 på  morgonen. Arbetspassens slut är relativt jämnt
fördelade över dygnet. Dock kan en topp urskiljas före midnatt. Få
arbetspass slutar mellan klockan 03 och 06 på morgonen (figur 5).

Figur 6 redovisar fördelningen av lokförare i tjänst över dygnet för veckans
alla dagar. Under natten (ca. kl. 03) är förekomsten av lokförare i tjänst
lägst. Man bör dock beakta att relativt många lokförare har tjänstefria
uppehåll (d.v.s. rast med full eller 1/4-dels betalning eller bortavaro från
hemmet) under natten. Det är svårt att värdera vad en rast under natten
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betyder. Förmodligen sover de allra flesta under bortavaro, åtminstone om
sovmiljön är någorlunda acceptabel. Är uppehållet en rast, som är tillräckligt
lång, kan man misstänka att många tar en tupplur. En viktig faktor i detta
sammanhang är sovmiljön. En dålig sovmiljö kan leda till att man kanske
helt undviker att sova. Vi vet idag inte hur många som sover eller hur man
sover under rasterna på nätterna. Denna fråga kommer att belysas i nästa
etapp inom projektet.  Det är också värt att notera att förekomsten av
nattjänstgöring sjunker något under helgen.

Under sennatten stiger antalet lokförare i tjänst kraftigt. Klockan 06 en
vardags- morgon är ca. 80 lokförare i tjänst och någon timme senare
ytterligare ett tiotal. Två tydliga toppar kan noteras; en på morgonen och en
på eftermiddagen. Detta mönster gäller dock bara på vardagar. Under
helgen försvinner morgon- och eftermiddagstoppen.

Ur belastningssynpunkt är det viktigt att studera arbetspassens fördelning
över dygnets timmar. Speciellt viktig är arbetstidens inverkan på en normal
dygnsrytm av vakenhet och sömn. Av den anledningen har arbetspassen
delats in efter skifttyp som beskriver morgon-, dag-, kvälls- och nattpass.
Kriteriet för ett nattpass har utgått ifrån att ett nattpass i huvudsak
senarelägger den normala huvudsömnen. I analysen nedan har arbetspass
som avslutas efter kl. 01 eller påbörjas före kl. 03 definierats som nattpass.
Kvällspass är definierade utifrån att arbetspasset inkräktar på en normal
kvällsvila och gäller arbetspass som slutar efter kl. 20 men senast kl. 01. För
ett morgonpass är kriteriet satt till att passet påbörjas tidigast kl. 03 men före
06, något som oftast borde innebära ett tidigareläggande av uppstigandet.
Övriga arbetspass är definierade som  dagpass.

Lokförare i tjänst
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Figur 6 Antal lokförare i tjänst (n= 274) vid olika tidpunkter på dygnet fördelat på
veckans alla dagar. Figuren visar aktiv tjänstgöring och tjänstefria uppehåll.

Tabell 2 visar fördelningen av arbetspass efter skifttyp. Vanligast är
kvällspassen (33%) och därefter kommer morgonpassen som utgör 28% av
det totala antalet arbetspass. En variansanalys visar att de olika typerna av
arbetspass skiljer sig åt för samtliga variabler i tabellen (p<0,001).
Nattpassen är längst och morgonpassen är kortast. Skillnaden står sig även
då raster (tjänstefri tid)  dras bort. Kvällspass har den kortaste genomsnittliga
ledigheten efter och morgonpassen den kortaste ledigheten före arbetet
vilket visar den höga andelen delade arbetspass med vila under natten. Det
är efter ett morgonpass som den genomsnittliga ledigheten är som längst
medan den längsta ledigheten före arbetet gäller kvällspassen. Detta
indikerar att längre ledigheter oftast påbörjas efter ett morgonpass och
avslutas med arbete till kvällen.

Tabell 2 Arbetspassens antal, längd och faktisk arbetstid samt längd på ledigheter
före och efter fördelat på morgon-, dag-, kvälls- och nattpass.

Skifttyp n % Längd Varav arbetstid Ledig före Ledig efter

Morgon 366 28,4 6,78 ± 0,1 6,19 ± 0,07 17,43 ± 0,80 43,50 ± 1,31
Dag 318 24,6 7,70 ± 0,1 6,99 ± 0,09 20,85 ± 1,07 21,90 ± 1,15
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Skifttyp n % Längd Varav arbetstid Ledig före Ledig efter
Kväll 429 33,3 7,93 ± 0,1 7,14 ± 0,08 39,75 ± 1,27 15,00 ± 0,50
Natt 177 13,7 8,65 ± 0,2 7,47 ± 0,16 34,50 ± 1,92 38,70 ± 2,06

Summa 1290 100 7,64 ± 0,1 6,88 ± 0,05 28,04 ± 0,66 28,04 ± 0,66

Tabellen visar medelvärden i timmar ± medelfelet

Lokförarna med fast schema vid Hagalund kan delas in i tre större och en
mindre schemagrupp. Pendeltågsgruppen (n=60) kör enbart pendeltåg. Det
finns en blandgrupp (n=115)  som kör både fjärrtåg och pendeltåg samt en
grupp (n=80) som dessutom kör X-2000 tåg . Övriga (n=19) är en mycket
heterogen grupp som går på speciella schema med i huvudsak natt-,
förmiddag-, eftermiddag- respektive helgtjänstgöring. Resterande lokförare
tillhör vikariegrupper utan fast schema och har (av naturliga skäl) utelämnats
från analysen.

Ett chi2 test visar att fördelningen av olika arbetspass skiljer sig (p<0,0001)
när schemagrupperna ställs mot varandra. Gruppen övriga har en låg andel
dagpass men har hög andel morgon-, kväll- och nattpass på grund av att
dessa scheman är skräddarsydda för den typen av arbetspass. X-2000
gruppen utmärker sig genom en låg andel (7,3%) nattpass och en relativt
hög andel dagpass i jämförelse med pendel- och blandgruppen. Andel
morgonpass är lägst i blandgruppen (tabell 3).

Tabell 3 Arbetspassens fördelning på fyra olika schemagrupper vid Hagalund.

Blandad tjänst Pendel grupp X-2000 grupp Övriga
Skifttyp n % n % n % n %

Morgon 137 25,6 82 30,7 115 28,8 32 36,0
Dag 136 25,4 58 21,7 118 29,6   6   6,7
Kväll 174 32,5 86 32,2 137 34,3 32 36,0
Natt   88 16,4 41 15,4   29   7,3 19 21,3

Summa 535 100 267 100 399 100 89 100
Tabellen visar antal arbetspass samt den procentuella fördelningen respektive schemagrupp

När det gäller vistelse på annan ort mellan arbetspassen (bortavaro) är det
också stor skillnad mellan de olika schemagrupperna (p<0,0001). I X-2000
gruppen är 43% (170 st.) av arbetspassen förenade med bortavaro före eller
efter arbetspasset i jämförelse med pendelgruppens 10% (26 st.) och
blandgruppens 28% (152 st.). I gruppen övriga är andelen 20% (18 st.).

I tabell 4 visas hur arbetspass, som föregås av en bortavaro, fördelar sig
mellan grupper och över dygnet. Pendelgruppen har bara bortavaro under
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natten före ett morgonpass. Bortavaron är också kortare jämfört med X-
2000 gruppen och gruppen med blandad tjänst vilket tyder på att
pendelgruppen arbetar till senare på kvällen och/eller börjar tidigare på
morgonen, vilket ger en kortare nattvila före morgonpasset. Den höga
genomsnittliga längden (8,1 timmar) på bortavaro före ett dagpass i X-2000
gruppen beror till stor del på att bortavaron legat under natten och att nästa
dags arbete börjat efter kl. 06 och räknas som dagpass. Men X-2000
gruppen och gruppen med blandad tjänst har även längre uppehåll (över 3
timmar) med bortavaro under dagen och eftermiddagen som avslutas med
ett dag-, kvälls- eller nattpass.

Tabell 4 Antal arbetspass med bortavaro före arbetspasset samt längden på
bortavaron fördelat på olika arbetspass och schemagrupper.

Skifttyp Blandad tjänst Pendel grupp X-2000 grupp Övriga

Morgon 35 7,01 ± 0,33 13 5,80 ± 0,56 43 7,36 ± 0,29 3 4,56 ± 0,11
Dag 20 6,93 ± 0,47 0 • ± • 23 8,12 ± 0,44 0 • ± •
Kväll 2 3,07 ± 0,00 0 • ± • 13 4,20 ± 0,12 1 3,28 ± •
Natt 19 8,26 ± 0,69 0 • ± • 6 8,49 ± 0,29 5 5,10 ± 1,89

Summa 76 7,20 ± 0,28 13 5,80 ± 0,56 85 7,16 ± 0,24 9 4,72 ± 1,02

Tabellen visar antal och medelvärden i timmar ± medelfelet

Tabell 5 visar jämförelser mellan schemagrupperna för några variabler. En
variansanalys visar att det föreligger skillnader mellan grupperna när det
gäller längsta sammanhållna period utan rast samt antal raster per arbetspass
(p<0,0001).  Däremot är skillnaderna i passets totala längd eller mängd
arbete inom passet inte signifikanta. Det är X-2000 gruppen som har längst
sammanhållet arbetspass utan avbrott för rast i genomsnitt och
pendelgruppen som har flest raster per arbetspass.

Tabell 5 Arbetspassens längd, andel arbete, antal raster och längsta sammanhållna
period utan rast fördelat på schemagrupper.

Variabel Blandad tjänst Pendel grupp X-2000 grupp Övriga

Längd 7,53 ± 0,09 7,84 ± 0,09 7,69 ± 0,12 7,57 ± 0,23
Varav arbete 6,84 ± 0,07 6,98 ± 0,08 6,99 ± 0,10 6,77 ± 0,19
Antal raster 0,83 ± 0,03 1,19 ± 0,04 0,79 ± 0,03 0,90 ± 0,07

Längsta
sammanhållna
period utan rast 4,58 ± 0,07 4,18 ± 0,06 4,92 ± 0,09 4,47 ± 0,19
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Tabellen visar medelvärden i timmar ± medelfelet

Sammantaget kan man konstatera att schemagrupperna ofta har tidiga
morgonturer (mer än en tur per vecka i genomsnitt) samt kort vilotid
(mindre än 16 timmar) mellan turerna. Den totala arbetstidsbelastningen är
dock relativt lika mellan grupperna. Däremot är belastningsprofilerna olika
för grupperna. Pendeltågs- och blandgruppen arbetar fler natturer än X-
2000 gruppen. X-2000 gruppen, å sin sida, utsätts för mer turer som
föregåtts av kort vila (i förening med bortavaro) än de andra grupperna
vilket leder till fler delade turer. Störst är skillnaden jämfört med
pendeltågsgruppen. Dock har X-2000 gruppen fler tidiga morgonturer, som
föregåtts av en kort viloperiod, samt färre raster per arbetspass. X-2000
gruppen har också den längsta arbetsperioden utan rast.

En slutsats av ovanstående analyser är att schemagruppernas
arbetstidsbelastning i hög utsträckning kommer från tidiga morgonturer och
natturer. X-2000 gruppen har relativt ofta korta viloperioder (och delade
turer) mellan arbetspassen och något färre raster än de andra grupperna.
Blandgruppens belastningsprofil hamnar någonstans mitt i mellan de andra
grupperna och innebär en blandning av natt- och tidiga morgonturer och
turer där vilan varit kort.  

SLUTSATSER

Litteraturöversikten visar att det finns relativt lite forskning rörande
lokförarens arbetssituation. Flera av studierna är över 20 år gamla och det är
tveksamt om resultaten är relevanta för dagens arbetsvillkor. Tidigare
forskning har dessutom inte fokuserat på säkerhet, prestation och ATC.

Analysen av olyckor begränsades av det relativt låga antalet olyckor, som vi
kunde bearbeta, samt av att de flesta utredningarna saknade information om
arbetsförhållanden (belastning, arbetstider m m) vid olyckans uppkomst. Vi
fann dock att för 17% av olyckorna förelåg misstanke om sömnighet (vid
4% av olyckorna hade föraren själv medgivit att han var sömnig då olyckan
inträffade). Stress i privatlivet eller till följd av försening förekom vid 14% av
olyckorna. Bland pendeltågsolyckorna förekom fler olyckor med misstanke
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om sömnighet. Med hänsyn till de metodologiska bristerna bör man vara
försiktig med att dra slutsatser av ovanstående resultat.

Slutligen genomfördes en analys av turlistorna för lokförarna i Hagalund.
Analysen visade små skillnader i totalbelastning mellan pendeltågsgruppen,
X-2000 gruppen och blandgruppen. Däremot var belastningsmönstret olika
mellan grupperna. Pendeltågs- och blandgruppen hade t ex mer
nattjänstgöring medan X-2000 gruppen hade fler turer som föregåtts av kort
vila samt färre raster per arbetspass.

I nästa etapp av TRAIN kommer en enkät att distribueras till samtliga
lokförare i Hagalundsområdet. En mindre grupp kommer att detaljstuderas
med avseende på arbetsbelastning, stress, sömnighet och återhämtning
(sömn) och vad dessa faktorer betyder för säkerhet och arbetsprestation.
Arbetet med datainsamling pågår sedan våren 1999. Under hösten beräknas
en rapport på enkätdata finnas tillgänglig, medan rapporten för
dagboksstudien beräknas bli officiell under våren 2000. Under år 2000
startar etapp 3 i TRAIN och innebär att vi ska fokusera på förslag till att
förbättra lokförarens arbetssituation.
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