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Referat
Tidigare studier har visat att det är vanligt att bussförare i kollektivtrafik får kämpa för att hålla sig
vakna flera gånger i månaden. Det finns i dagsläget tekniska system för att detektera trötthet hos förare
men hur denna typ av system påverkar och uppfattas av bussförare är inte känt. Syftet med studien var
att utvärdera effekten av ett trötthetsvarningssystem i långfärdsbussar. Studien omfattar två delstudier;
en enkätstudie och en utvärdering av trötthetsvarningssystemet med bussförare på väg. Enkätstudien
visade att de faktorer som upplevs som mest tröttande var att köra på natten, oregelbundna arbets- och
sovtider och delade arbetspass/lång tid sedan rast. Det var 29% av förarna som uppgav att de behövde
kämpa för att hålla sig vakna när de kör buss 2-4 ggr/ månad eller oftare. Datainsamlingen på väg
visade att självskattad sömnighet var något lägre under körningar med trötthetsvarningssystemet
aktivt. Trötthetsvarningssystemets loggar av trötthetshändelser samt förarnas rapporter av varningar
som tagits emot stämde inte överens med deras upplevda trötthet. Förarna var överlag positiva till
trötthetsvarningssystemet men lyfte fram att systemet behöver bli mer tillförlitligt.
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Abstract
Previous studies have shown that it is common for bus drivers in public transport to struggle to stay
awake several times a month. Several systems for detecting fatigue in drivers are currently available,
but how these types of systems affect and are perceived by bus drivers is not known. The purpose of
the study was to evaluate a fatigue warning system for use in long-distance buses. The study
comprises two sub-studies; a survey and an on-road evaluation of the fatigue warning system. The
survey showed that the factors that were considered the most tiring were driving at night, irregular
working and sleeping hours and spread-over shifts/long time since a break. 29% of the drivers stated
that they had to fight to stay awake when driving a bus 2–4 times/month or more. The on-road study
showed that self-rated sleepiness was slightly lower when the fatigue warning system was active. The
logs of fatigue events from the fatigue warning system and the drivers' reports of received warnings
did not match their perceived fatigue. The drivers were generally positive about the fatigue warning
system but emphasized that the system needs to be more reliable.
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Förord
Föreliggande studie har genomförts i nära samarbete mellan forskare vid VTI och företaget Nettbuss
ledning och förare som tillhör depåerna i Karlstad och Västerås.
Studien omfattar två delar; en enkätstudie och en experimentell studie med förare på väg. VTI har haft
huvudansvar för datainsamling i båda delstudierna samt för analys, rapportskrivning och
projektledning. Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Skyltfonden, Trafikverket.
Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte
med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens
ämnesområde.
Vi vill tacka alla medverkande för deltagande i studien, utan era bidrag hade detta arbete inte varit
möjligt att genomföra. Studien har finansierats av Skyltfonden och har godkänts av regional
etikprövningsnämnd i Linköping.
Göteborg, oktober 2019
Anna Anund
Projektledare
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Kvalitetsgranskning
Intern peer review har genomförts 10 oktober 2019 av Christer Ahlström. Anna Sjörs Dahlman har
genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Anna Anund har därefter granskat och
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Sammanfattning
Utvärdering av trötthetsvarningssystem i buss
av Anna Sjörs Dahlman (VTI) och Anna Anund (VTI)
Bussförare har en arbetssituation som ofta innebär långa arbetspass, oregelbundna arbetstider och
ibland nattarbete. Dessa faktorer gör att trötthet ofta är en del av bussförares vardag. Tidigare studier
har visat att det är vanligt att bussförare i kollektivtrafik får kämpa för att hålla sig vakna flera gånger i
månaden. I dagsläget finns det en mängd tekniska system för att detektera trötthet hos förare. Hur
denna typ av system påverkar och uppfattas av bussförare är inte känt.
Syftet med studien var att utvärdera effekten av ett trötthetsvarningssystem i långfärdsbussar.
Hypotesen var att trötthetsvarningssystem installerade på långfärdsbussar minskar risken för
förartrötthet och därmed risken för trötthetsrelaterade olyckor och att det på sikt även leder till mindre
tröttande arbetsvillkor för förare samt ökad säkerhet och trygghet för passagerare.
Studien omfattar två delstudier; en enkätstudie och en utvärdering av trötthetsvarningssystemet med
bussförare på väg. Del 1 innebar att en enkät skickades ut till samtliga förare som körde en utvald
sträcka. Del 2 var en datainsamling i fält där förare körde en buss med trötthetsvarningssystemet
installerat och aktiverat vid ett tillfälle och vid ytterligare ett tillfälle körde de en buss utan aktivt
trötthetsvarningssystem. Utöver detta förde förarna dagbok och bar en aktivitetsmätare (aktigraf).
Resultaten från enkätundersökningen i Del 1 av studien visar att bussförarna på det stora hela trivs bra
med sitt arbete och arbetsförhållanden. De faktorer som upplevs som mest tröttande var att köra på
natten, oregelbundna arbets- och sovtider och delade arbetspass/lång tid sedan rast. När det gällde
arbetstiderna var sex eller fler arbetspass i rad, nattarbete (minst 4 timmar mellan 24–06) och blandade
dag- och nattarbete, inklusive kvälls- och morgonpass, det som upplevdes som mest problematiskt.
Hela 19 % av förarna rapporterar dock att de behöver kämpa för att hålla sig vakna när de kör buss 2–
3 gånger per vecka och 29 % får kämpa för att hålla sig vakna 2–4 ggr/ månad eller oftare.
Undersökningen av förarnas sömnmönster med dagböcker och aktigrafi i Del 2 visade att förarna i
genomsnitt hade bra sömnlängd och sömnkvalitet men att det finns anledning att tydliggöra vikten av
återhämtning till förarna eftersom förarna ibland hade nätter med kortare sömn än 6 timmar. I
resultaten från körningar på väg kunde man se att det fanns en tendens till att den självrapporterade
sömnigheten var lägre vid de tillfällen man körde med trötthetsvarningssystem. Under de körningar
som ingick i studien hade trötthetsvarningssystemet inte bedömt någon av förarna som trött, vilket inte
stämmer enligt förarnas egen rapportering. Förarna var överlag positiva till trötthetsvarningssystemet
men lyfte fram att systemet behöver bli mer tillförlitligt för att kunna göra verklig nytta.
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Summary
Evaluation of a fatigue warning system in buses
by Anna Sjörs Dahlman (VTI) and Anna Anund (VTI)
Bus drivers have a work situation that often involves long working hours, irregular working hours and
night work. These factors contribute to driver fatigue, which is often part of bus drivers’ daily lives.
Previous studies have shown that it is common for bus drivers in public transport to struggle to stay
awake while driving several times a month. Several warning systems are currently available for
detecting fatigue in drivers. However, how this type of system affects and is perceived by bus drivers
is not known.
The purpose of the study was to evaluate a fatigue warning system in long-distance buses. The
hypothesis was that fatigue warning systems installed on long-distance buses reduce the risk of driver
fatigue and thus the risk of fatigue-related accidents and that in the long term it also results in less
tiring working conditions for drivers as well as increased safety and security for passengers.
The study comprises two sub-studies; a survey and an on-road evaluation of the fatigue warning
system with bus drivers working their regular shifts. In Part 1, a questionnaire was sent out to all
drivers who drove a selected route. Part 2 was an on-road data collection where drivers drove a bus
with the fatigue warning system installed and activated at one point and on another occasion they
drove a bus without an active fatigue warning system. In addition, the drivers kept a diary and carried
an activity meter (actigraph).
The results from the survey in Part 1 of the study show that bus drivers generally were satisfied with
their work and working conditions. The factors that were considered most tiring were driving at night,
irregular working and sleeping hours and spread over shifts/long time since a break. Regarding
working hours, six or more workdays in a row, night work (at least 4 hours between 24-06) and mixed
day-night work, including evening and morning work, were the most problematic. Moreover, 19% of
the drivers reported that they had to fight to stay awake while driving the bus 2–3 times per week and
29% fought to stay awake 2–4 times per month or more.
The investigation of drivers’ sleep patterns using sleep-wake diaries and actigraphy in Part 2 showed
that on average the drivers had good sleep duration and sleep quality. However, since the drivers
sometimes had nights with less sleep than 6 hours, there is reason to clarify the importance of
sufficient sleep and recovery to the drivers. In the results from the on-road study, you could see that
there was a tendency for lower self-reported sleepiness when driving with the fatigue warning system
activated. During the drives included in the study, the fatigue warning system had not detected any
fatigue events, which did not match the drivers' subjective reporting of sleepiness during the work
shift. The drivers were generally positive about the fatigue warning system but emphasized that the
system needs to be more reliable to be of real use.
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1.

Inledning

Trötthet är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika tillstånd. Det kan handla om trötthet som uppstår
när något pågått för länge och där man som förare varit alltför inaktiv under en längre period. Detta
uppstår vanligtvis vid längre körningar på landsväg. Det kan även bero på att något pågått för länge
men där man varit väldigt aktiv. För en bussförare kan det handla om körning i stadstrafik under stark
stress. Den kanske allvarligaste orsaken till trötthet är den som orsakas av sömnighet och som uppstår
då vi varit vakna för länge, sovit för lite eller är vid tider på dygnet då vi rent biologiskt borde sova (på
natten) ((May and Baldwin 2009, Nilsson, Ahlström et al. 2017).
Trötthet är en del av bussförares vardag, och att det är så är inte förvånande. Förarna kör lång tid, de
kör stressiga sträckor i stadstrafik, de kör långa monotona sträckor på landsväg, de kör på natten, och
de arbetar skift med långa ramarbetstider och så kallade delade turer (Tse, Flin et al. 2006, Ross,
Kecklund et al. 2017). Ökande vägtrafik, hot och våld från passagerare och snäva tidtabeller bidrar till
ett ökat tryck på förarna (John, Flin et al. 2006). Det är känt att drygt 40 % av svenska bussförare som
kör citybuss får kämpa för att hålla sig vakna 2–4 ggr per månad eller oftare (Anund, Ihlström et al.
2017). I en studie på citybussförare i London var motsvarande siffra 36 % (Filtness, Anund et al.
2019).
Trots dessa arbetsförhållanden kan man konstatera att det är säkert att åka buss (Albertsson and
Falkmer 2005), men när det sker olyckor är ofta konsekvenserna förödande med många skadade och
dödade. Det är ofta flera samverkande orsaker bakom en olycka och det är svårt att avgöra i vilken
grad trötthet är en bidragande faktor. I en systematisk översikt som undersökte samband mellan
trafikolyckor med kommersiella fordon (tung trafik som lastbilar och bussar) och trötthet, sömn och
sömnstörningar hos yrkesförare såg man att sömnighet och sömnskuld hos förarna hade ett samband
med en ökad risk för olyckor (Sharwood, Elkington et al. 2011). Bara det att vi vet hur en bussförares
vardag ser ut och att de ibland får kämpa för att hålla sig vakna gör det angeläget att stötta förarna så
att de får hjälp både av stödsystem i bussen samt av arbetsgivaren så att de kan vidta åtgärd i tid. Ingen
förare ska behöva köra under trötta förhållanden och ingen resenär ska behöva åka med en trött förare.
I dagsläget finns det en mängd tekniska system för att detektera trötthet hos förare, samt system som
även påkallar förarens uppmärksamhet att så är fallet (Sikander and Anwar 2019, Sparrow, LaJambe et
al. 2019). Inom EURO NCAP har ett komplement till testprokoll för bedömning av passagerarfordon
utvecklats som kallas för belöningssystem
(https://www.euroncap.com/sv/fordonssaekerhet/foerklaring-av-beloeningar/uppmaerksamhetshjaelp/)
här ingår idag de så kallade uppmärksamhetshjälpande systemen. På sikt är tanken att dessa ska vara
en del av de ordinarie testprotokollen. Hur system som dessa ska utvärderas är oklart och arbete med
att definiera det pågår såväl avseende detektering som varning men med fokus på personbilar.
Hur denna typ av system påverkar och uppfattas av bussförare är inte känt och vad vi vet pågår ingen
känd forskning kring detta. Förhoppningen är att trötthetsdetektionssystem installerade på
långfärdsbussar ska minska risken för trötthetsrelaterade olyckor och att det på sikt även leder till
mindre tröttande arbetsvillkor för förare samt ökad säkerhet och trygghet för passagerare. Det kan
även förväntas att de på sikt inför arbetsgivaren rättfärdigar beslutet att stanna. Om så är fallet behöver
utvärderas.
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2.

Syfte

Syftet med föreliggande studie är att utvärdera effekten av ett trötthetsvarningssystem i
långfärdsbussar tillsammans med bussföretaget Nettbuss som är ett ISO 39001 certifierat företag. ISO
39001 är en ledningssystemstandard vägtrafiksäkerhet. Standarden berör alla organisationer som vill
förbättra vägtrafiksäkerheten, exempelvis transportörer, buss- och taxiverksamhet, fordonstillverkare,
vägbyggare och skolor. Syftet med standarden är att organisationer ska arbeta mer systematiskt med
trafiksäkerhet, för att rädda människoliv och reducera det mänskliga lidandet till följd av trafikolyckor.
Hos Nettbuss har just trötthet hos förare identifierats som en potentiell säkerhetsrisk på vissa
Expresslinjer. Företaget har därför i ett första skede bestämt sig för att investera i stöttande
trötthetsvarningssystem. Vilken effekten är av dessa är dock inte känt och ytterligare kunskap krävs
för att kunna kvalitetssäkra transporten ytterligare och göra vägtransporten av passagerare än mer
trafiksäkra.
Hypotesen är att trötthetsvarningssystem installerade på långfärdsbussar minskar risken för
förartrötthet och därmed risken för trötthetsrelaterade olyckor och att det på sikt även leder till mindre
tröttande arbetsvillkor för förare samt ökad säkerhet och trygghet för passagerare.

14
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3.

Metod

Studien omfattar två delstudier; en enkätstudie och en utvärdering av trötthetsvarningssystemet med
bussförare på väg. Båda dessa delstudier genomfördes med bussförare som arbetade på Nettbuss linje
850/900 mellan Arlanda flygplats och Oslo. Sammanlagt fanns vid studiens start 60 förare anställda
hos Nettbuss som körde på den aktuella sträckan.

3.1.

Del 1.

Syftet med denna delstudie var att beskriva bussförares arbetssituation och om de upplever att den
påverkar deras körförmåga, men även deras sömn, vakenhet och upplevd hälsa. Enkäten var
webbaserad och distribuerades i verktyget Netigate, ett system med lösenordskyddad inloggning där
försökspersonen aldrig anger sitt namn, utan endast sitt tilldelade försökspersonsnummer. Enkäten
hade sammanlagt 35 frågor, se Bilaga 1 – Enkät Del 1. Enkäten omfattade sex frågeområden;
bakgrund, arbetstider, hälsa och levnadsvanor, våld, hot och trakasserier, sömn och stress, samt frågor
om att köra buss.
Samtliga förare som arbetade på aktuell busslinje i december 2018 bjöds in att besvara enkäten.
Analysen av data har skett i SPSS och är företrädesvis deskriptiv. Valda resultat har lyfts fram i texten
och presenteras i regel som procent. Svarade de vet ej på en fråga ingår inte värdena i resultaten för
den frågan. I de fall vi har testat skillnader mellan grupper har icke parametriska Chi tvåtest använts
med risknivån 5 %.

3.2.

Del 2.

Syftet med denna delstudie var att utvärdera det trötthetsdetektions och -varningssystem som finns
installerat i vissa av bussarna som trafikerar sträckan Arlanda–Oslo. Ett ytterligare syfte var att
undersöka bussförarnas sömnlängd och sömnkvalitet, samt att ta reda på vilka faktorer – både
kopplade till arbetet och privatlivet – som stör sömnen.

3.2.1.

Bussförare

Samtliga förare som deltog i delstudie 1, samt förare som nyanställts efter att delstudie 1 avslutats
bjöds in att delta i delstudie 2. 18 förare anmälde sitt intresse att delta i studien och 13 bokades sedan
in och fullföljde datainsamlingen. Förarna genomförde datainsamling i fält vid två tillfällen. Vid ena
tillfället körde förarna en buss med trötthetsvarningssystemet installerat och aktiverat, vid andra
tillfället körde de en buss utan aktivt trötthetsvarningssystem. Datainsamlingen genomfördes under
ordinarie arbetspass, när bussarna var i trafik. Under arbetspasset loggade förarna sin sömnighet med
hjälp av en subjektiv skattning, vid varje hållplats, se Bilaga 2 – Enkät under körning. Efter varje
körning fick förarna svara på frågor om sina upplevelser under arbetspasset, samt svara på generella
frågor om trötthetsvarningssystemet, se Bilaga 3 – Enkät efter körning.
Utöver detta har förarna fört en dagbok och burit en aktivitetsmätare, som också kallas aktigraf, under
4 dygn i anslutning till respektive körning. Aktigrafen ser ut som ett armbandsur och mäter handledsaktivitet. Metoden bygger på att uppvaknanden (orolig sömn) leder till mer handledsrörelser. Aktigrafi
överensstämmer väl med fysiologisk sömnmätning och anses ge pålitlig information om hur mycket
sömn som förekommit (sömnlängd) samt hur mycket man varit vaken under sömnen (sömneffektivitet, som kan varierar mellan 0 % – ingen sömn alls – och 100 % – sovit hela tiden (Martin and Hakim
2011). En sömneffektivitet över 85 % anses innebära god sömnkvalitet. Sömndagboken innehåller
utprövade frågor om sömnkvalitet som har använts i många studier av skiftarbete. Sömndagboken
presenteras i detalj i Bilaga 4 – Dagbok.
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3.2.2.

Buss och system som utvärderas

Nettbuss har installerat ett förarstöd vid namn Datik. Systemet var monterat i bussar av typen
Scania i8, med syftet att kunna detektera tecken på trötthet och stötta förare som uppvisar trötthetstecken, se Figur 1. En infraröd kamera som sitter på bussens instrumentpanel är riktad mot förarens
ansikte för att kunna detektera förarens ögon. Systemet mäter om ögonen är öppna eller slutna samt
blickens riktning. Med hjälp av denna information gör systemet en beräkning med hjälp av artificiell
intelligens för att bedöma om föraren är sömnig eller distraherad vid körning. Om systemet detekterar
trötthet så varnas föraren via vibrationer i sätet.
Datik-systemet är även kopplat till en molnbaserad applikation där operatören kan följa antal
detektioner, var det sker och i vilken hastighet bussen färdades vid tillfället genom att data från
varningarna sparas i systemets logg. Bussoperatören kan följa varningar på grund av trötthet och
distraktion både i realtid och i efterhand. I systemet ingår även en klassificering av förare som
identifierar förare som har den största risken, baserat på distans som körts i det som systemet
identifierat som riskzon.

Figur 1. Scaniabussmodell (i8) där systemet används och det kamerabaserade trötthetssystem som
finns installerat. (Bild från Nettbuss och Datik).

3.2.3.

Data

Följande data samlades in i Delstudie 2.
Sömnmönster med hjälp av en rörelsemätare (aktigrafi) som fästs på armen med vars hjälp det går att
avgöra när och hur länge en förare sover, men även sömneffektiviteten och hur aktiva de är under
vakentid.
Självrapporterad sömn och vakenhet. Förarna fyllde i sömn- och vakenhetsdagböcker under tre dygn
före försöksdagarna, samt under försöksdagarna. I dessa rapporterade deltagarna hur de sov, hur lång
tid det tog att somna en given dag etc. och om de arbetat fick de även svara på frågor om hur
arbetsdagen varit.
Självrapporterad sömnighet under arbetspasset gjordes med Karolinska Sleepiness Scale (KSS)
(Åkerstedt and Gillberg 1990). Detta gjordes när föraren stod stilla vid hållplats. KSS är en skala från
1–9 som beskriver upplevd sömnighet. Skalan har visat på god relevans och användbarhet under
körning (Åkerstedt, Anund et al. 2014).
Trötthetsvarningar som registrerats av Datik-systemet. Datik detekterar trötthet baserat på ögonmått.
Det är det system vars effektivitet utvärderades. Inom ramen för studien loggades gps-position,
hastighet, och bild på föraren i samband med att en trötthetsvarning med vibration i sätet triggats.
Förutom bakgrundsformuläret (se Del 1) så svarade förarna på ett frågeformulär efter avslutad
körning. Formuläret innehöll frågor om upplevelserna från själva datainsamlingen med avseende på
trötthet och prestation, samt frågor om trötthetsvarningssystemet. Enkäten var webbaserad och
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skickades ut i verktyget Netigate. I detta underlag samlades även kunskap in kring vilka motåtgärder
man velat vidta och eventuellt även vidtagit.

3.2.4.

Procedur och scenario

Till samtliga förare skickades ett inbjudningsbrev via e-post där de uppmanades att själva ta kontakt
med namngiven person på VTI om de ville vara med. I samband med att de kontaktade VTI gavs
skriftlig information om försöket, information om hur de skulle förbereda sig samt information om de
frågor som skulle besvaras före ankomst. De fick även en instruktion om aktigrafen.
Förare som skulle delta bjöds in till en genomgång med försöksledare på den depå som var aktuell.
Depåerna är i Karlstad eller i Västerås. Förarna fick då möjlighet att ställa frågor samt hjälp att fylla i
enkäter. De förare som inte hade möjlighet att delta i genomgången på depåerna fick materialet
hemskickat med post.
Den sträcka som ingick i datainsamlingen är framförallt mellan Karlstad och Arlanda flygplats och
tillbaka, se Figur 2.

Figur 2. Karta över Nettbuss Expresslinjer (Bild från Nettbuss).
Dagen för datainsamling genomfördes körningen enligt normal rutin. Vid stopp för att ta på och av
passagerare samt vid rast markerade föraren sin självskattade sömnighetsnivå (KSS). Vid slut på
arbetspasset stängde föraren av bussen och Datiks data sparades i systemet vid de tillfällen de körde en
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buss med systemet installerat. Efter arbetspasset fyllde föraren i en webbenkät med frågor om
körningen.

3.2.5.

Analys

Datainsamlingen skedde med och utan Datiks system aktiverat. Analysen är en inom gruppdesign,
vilket innebär att förarens trötthetsnivåer med och utan system jämförs.
Analysen av data har skett i SPSS och är i huvudsak deskriptiv. Valda resultat från dagböcker,
sömnmätningar och enkäter lyfts fram i texten. Skillnader i sömn och KSS mellan körningar med
och utan trötthetsvarningssystem analyserades med parat t-test med risknivån 5 %.

3.2.6.

Etik

Studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Linköping (dnr 2018/418-31).
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4.

Resultat

4.1.

Del 1

Av de 60 tillfrågade förarna var det 34 som svarade på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på
57 %. Av de svarande var 7 kvinnor och 27 män. Bland förarna var det 12 % som enbart hade
grundskoleutbildning, 56 % som hade gymnasieutbildning, 12 % som hade högskole- eller
universitetsutbildning och 19 % som hade annan typ av utbildning. De svarande hade i genomsnitt
arbetat som bussförare i 11,6 år och 77 % angav att arbetet som bussförare var deras huvudsakliga
sysselsättning. Det var vanligast att arbeta heltid (53 %) men deltidsarbete (13 %) och timanställningar
(34 %) förekom också.
I genomsnitt trivdes förarna bra med att jobba som bussförare (svarsskala: 1 mycket bra–5 mycket
dåligt: medel 1,6) och 57 % sa att de trivs mycket bra. Dessa siffror är jämförbara med en tidigare
studie av bussförare (Anund, Kecklund et al. 2014) i Stockholms city där medel var 1,97 samt även
med en annan skiftarbetande grupp (poliser) som hade ett medel på 2,19 (Kecklund , Eriksen et al.
2006). Majoriteten av förarna i denna studie (65 %) var nöjda med sina arbetstider, i studien av
cityförare i Stockholm var motsvarande andel 62 %. Hur viktiga olika faktorer var för trivsel på jobbet
är presenterade i Figur 3.

Figur 3. Olika faktorers betydelse för trivsel på jobbet. Felstaplar är 95 % konfidensintervall.
I genomsnitt var det 32 % av förarna som ansåg sig vara morgonmänniskor (det vill säga har lätt för
att stiga upp tidigt på morgonen) medan 35 % ansåg sig vara kvällsmänniskor (har lätt för att hålla sig
vaken på kvällen). Förarnas genomsnittliga sömnbehov var 7 timmar och 34 minuter (det varierade
mellan 5 och 14 timmar för olika förare). Det var cirka 70 % av förarna som ansåg att de fick
tillräckligt (definitivt/i stort sett) med sömn. En majoritet (91 %) av förarna som svarade på enkäten
upplevde god eller mycket god hälsa.
Förarna fick ta ställning till olika sömnbesvär som de upplevt de senaste 3 månaderna, se Figur 4. Det
kan noteras att bland de problem som upplevdes som vanligast (4 eller högre = 1–2ggr/vecka eller
oftare) var: För lite sömn 19 % (citybuss 41 %), för tidigt uppvaknande 23 % (citybuss 31 %) och ej
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utsövd vid uppvaknandet 29 % (citybuss 37 %). Förarna i denna studie rapporterar således en något
bättre sömnstatus än en motsvarande grupp bland cityförare i Stockholm.

Figur 4. Förarnas upplevelse av sin sömn. Felstaplar är 95 % konfidensintervall.
Förarna fick även ta ställning till andra sömnrelaterade känningar som de upplevt de senaste 3
månaderna, se Figur 5. Det kan noteras att bland de känningar som upplevdes som vanligast (4 eller
högre = 1–2ggr/vecka eller oftare) var: Sömnig under fritiden 6 % (citybuss – inget värde finns),
Sömnig under arbetet 16 % (citybuss 33 %), ihållande trötthet 19 % (citybuss 32 %).
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Figur 5. Förarnas upplevelse av hälsorelaterade besvär. Felstaplar är 95 % konfidensintervall.
Ett sätt att sammanfatta de frågor som ställs kring sömnkvalitet, sömn, uppvaknandebesvär, besvär
med snarkning är att skapa ett index för var och en av dessa frågekategorier. Dessa index är
standardiserade och har använts i tidigare studier på bussförare (Anund, Kecklund et al. 2014).
Indexen går under benämningen KSQ (Karolinska Sleepiness Questionnaire) (Nordin, Åkerstedt et al.
2013). Samtliga frågor som ingår i var och en av de olika indexen har en skala från 1 till 6, där 1 är att
man aldrig har problem och 6 att man alltid har problem. De som svarat ”vet ej” ingår inte i analysen.
Förarna i denna studie har lägre värden på indexen jämför med förarna i citybuss studien, utom när det
gäller snarkbesvärsindexet, se Tabell 1.
Tabell 1. KSQ index för sömnkvalitet, sömnighet, uppvaknande och snarkningar.

N

Lägst

Högst

Medel

Sd

Jämförelse studie
Citybussförare
medel (sd)

Sömnkvalitetsindex

30

1,50

5,75

2,53

1,07

2,86 (sd 1,13)

Sömnighetsindex

31

0,80

4,20

1,72

0,73

2,49 (sd 1,08)

Uppvaknandebesvärsindex

31

1,00

5,67

2,30

1,25

2,67 (sd 1,16)

Snarkbesvärsindex

27

1,00

6,00

1,95

1,20

1,95 (sd 1,1)

Förarna fick rapportera hur de generellt sett upplever sin stressnivå på en skala från 1 = lägst till
10 = högst. Resultaten visade ett genomsnitt på 4,09 (sd 3). I den jämförande studien från city var
motsvarande värden 4,3, dvs. något högre. På frågan om man ”känner sig spänd, rastlös, nervös, eller
orolig eller inte kan sova på natten eftersom man tänker på problem hela tiden” så var det 15 % av
förarna som svarade att detta sker ganska mycket eller väldigt mycket.
Hot och våld är något som flera har erfarenhet av (38 %). Det var 7 av 34 förare (21 %) som
rapporterade att risk för hot är något som oroar dem. När det gäller att bli utsatt för våld så är det något
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färre (5 personer) som säger att de har en liten oro för detta och det är lika många som också erfarit
detta vid något enstaka tillfälle. Orsakerna till att hot och våld uppstår är de samma och då framförallt
vid situationer som uppstår vid betalningskontroll av biljetter, i samband med diskussioner kring
bagage och då passagerare är onyktra. Resultaten är i linje med tidigare studier på citybussförare
(Scholten, Ihlström et al. 2017). Förarna beskriver själva under övrigt viktiga aspekter att jobba med
för ett minskat våld/hot, nedan återges citat.


Att låta bli att ta diskussioner.



Avstå att ta med passagerare som är stökig.



Hela samhället skulle uppmuntra och uppskatta arbetet som bussförare gör mer än vad det är i
dag. Då skulle mycket av detta försvinna.



Kamera som filmar i bussen.



Resenärer kan bli irriterade, ibland otrevliga, när dom inte vill förstå att även barn måste ha
biljett. Många tycks tro att barn åker GRATIS, att det är okej att barn sitter i förälders knä
under resan. När jag informerar om vad som gäller så uppstår diskussioner, som tar mycket tid
och energi. Förseningar uppstår och irritation hos andra resenärer kan bli påtaglig när dom i
sin tur missar sina anslutningar.



Samhället tar ej hot och våld mot bussförare på allvar, man får acceptera att bli smutsigt
behandlad speciellt som stadsbussförare. Att bli spottad på är helt OK enl. samhället...… fast
man mår skit.

Förarna fick ta ställning till vad de anser är uppiggande – tröttande när de kör buss, se Figur 6. De
faktorer som upplevs som mest tröttande är att köra på natten, oregelbundna arbetstider och delade
arbetspass/lång tid sedan rast och oregelbundna sovtider.

Figur 6. Förarnas uppfattning om vad som är tröttande respektive uppiggande när de kör buss.
Felstaplar är 95% konfidensintervall.
Förarna fick även ta ställning till frågor om arbetstidens förläggning och om det bidrar till att de
åtminstone någon gång i månaden har problem, se Figur 7. De faktorer som upplevs som mest
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problematiska var sex eller fler arbetspass i rad, nattarbete (minst 4 timmar mellan 24–06) och
blandade dag- och nattarbete, inklusive kvälls- och morgonpass. I den jämförbara citybuss-studien var
blandade pass också ett av de prioriterade problemen, men även långa arbetspass (10 timmar eller mer)
och varierande starttider.

Figur 7. Förarnas uppfattning om arbetstidens bidrag till problem för dem. Felstaplar är 95 %
konfidensintervall.
Att köra buss under stress och/eller sömnighet är inte ofarligt. Av 31 svarande förare var det 4 förare
(13 %) som rapporterade minst 1 olycka beroende på stress de senaste 10 åren och 1 förare (3 %)
minst en olycka på grund av trötthet. Många förare rapporterar att man får kämpa för att hålla sig
vaken när man kör buss. Det var 12 förare (39 %) som svarade att det aldrig hänt (citybuss studien
visade 18 %), 10 förare (32 %) svarade att det händer vid enstaka tillfällen, 9 förare (29 %) svarade att
det hänt 2–4 ggr/ månad eller oftare (citybuss studien visade 45 %) och av dessa svarade 6 förare
(19 %) att det händer 2–3 ggr/ vecka (citybuss studien 19 %). Således är det lika vanligt att man
kämpar varje vecka i denna studie som i citybuss studien, men totalt sett är det en mindre andel som
får kämpa för att hålla sig vakna 2–4 ggr/ månad eller oftare i detta material.
På frågan om föraren någon gång under det senaste halvåret avbrutit sin busskörning på grund av
trötthet så var det 11 förare som svarade att det varit aktuellt eftersom de inte varit trötta, 14 förare
svarade att de inte har stannat, men att de upplevt att det skulle ha varit möjligt om det behövts, 5
förare (16 %) svarade att de velat men inte kunnat och 1 förare hade stannat. I citybuss studien var det
också 16 % som svarade att de velat stanna men inte kunnat.
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4.2.

Del 2

Resultaten baseras på 13 förare som genomfört datainsamling i samband med två körningar var. Sex
av de deltagande förarna var kvinnor. Tre av förarna körde med Datik-systemet aktiverat vid båda
tillfällena. I utvärderingen av upplevelsen av trötthetsvarningssystemet ingår dessa förare endast en
gång.
Dataanalysen är baserad på dagböcker från 78 dagar och sömnmätningar med aktigrafi från 75 nätter.
Av de 78 dagarna som förarna fört dagbok var 42 arbetsdagar och 36 var lediga dagar. När det gäller
arbetspassens förläggning var 6 % av arbetsdagarnas tidiga morgonskift (start före kl. 06), 14 % var
dagskift (start mellan kl. 6 och 9), 23 % var eftermiddag/kvällsskift (start efter kl. 9 och slutade före
kl. 02 på natten), och 10 % var nattskift (minst 4 timmars arbete mellan kl. 24 och 06).

4.2.1.

Aktigrafi

Resultat från mätningarna av sömn med aktigrafi visade att förarna i genomsnitt hade en relativt god
sömnkvalitet då sömneffektiviteten var 85,4 % (lägst 66,7 % och högst 98,9 %). Tid i sängen, dvs. tid
från att man lagt sig för att sova till uppvaknandet, var i genomsnitt 7 timmar och 54 minuter och
varierade från 4 timmar och 23 minuter till 11 timmar och 11 minuter. Faktisk sömnlängd, uppmätt av
aktigrafen, var 6 timmar och 43 minuter och varierade från 3 timmar och 23 minuter till 9 timmar och
21 minuter. Självrapporterad sömnlängd från dagböckerna var i genomsnitt 7 timmar och 57 minuter
(från 4 timmar till 12 timmar). Den självrapporterade sömnen korrelerade väl med både sömnlängd
(r=0,87, p<0,001) och tid i sängen (r=0,90, p<0,001) mätt med aktigrafi. Rekommenderad sömnlängd
för vuxna är 6–8 timmar per natt (Hirshkowitz, Whiton et al. 2015). Förarna rapporterade sömnlängder
som var kortare än 6 timmar 9 % av nätterna och motsvarande siffror för tid i sängen och faktisk
sömnlängd uppmätt med aktigrafi var 12 % respektive 32 % av nätterna. Vissa förare tog ibland en
tupplur på dagtid och detta räknades inte in i sömnlängden som rapporterades ovan. Jämfört med
stadsbussförare i London hade förarna i denna studien både längre nattsömn och bättre sömnkvalitet
(Filtness, Anund et al. 2019). Detaljerad information om deltagarnas sömnmönster tre nätter före varje
körning finns i Tabell 2. Det var inga signifikanta skillnader i sömn mellan körningar med Datik
jämfört med körningar utan Datik (parade t-tester). Analyser gjordes både på medelsömn för tre nätter
före körning respektive sömn natten före körning (natt 3).
Tabell .2 Sömnlängd, tid i sängen och sömnkvalitet tre nätter i samband med varje körning. Natt 3 är
natten före körningen.
Sömneffektivitet (%)

Sömnlängd (tt:mm)

Tid i sängen (tt:mm)

Natt 1 Natt 2 Natt 3 Medel Natt 1 Natt 2 Natt 3 Medel Natt 1 Natt 2 Natt 3 Medel
Förare 1 Med Datik

86

92

94

90

05:47 07:08 04:34 05:50 06:46 07:48 04:51 06:28

Utan Datik

94

95

94

94

07:23 07:23 04:41 06:29 07:52 07:47 04:59 06:52

80

94

87

Förare 2 Med Datik

03:37 05:52 04:45

04:33 06:14 05:23

Utan Datik

90

87

89

89

06:24 06:53 07:31 06:56 07:06 07:56 08:28 07:50

Förare 3 Med Datik

99

82

85

89

07:00 09:09 06:27 07:32 07:05 11:10 07:37 08:37

Utan Datik

81

77

74

77

07:16 07:45 08:14 07:45 08:59 10:05 11:10 10:04

Förare 4 Med Datik

88

86

83

86

06:35 05:48 06:32 06:18 07:29 06:46 07:53 07:22

Utan Datik

83

84

82

83

08:33 05:27 05:47 06:36 10:18 06:27 07:05 07:56
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Sömneffektivitet (%)

Sömnlängd (tt:mm)

Tid i sängen (tt:mm)

Förare 5 Med Datik 1

91

88

89

89

07:17 07:24 07:40 07:27 08:02 08:27 08:40 08:23

Med Datik 2

84

91

94

90

07:36 06:49 06:59 07:08 09:03 07:27 07:24 07:58

Förare 6 Med Datik

85

75

80

80

08:47 07:49 08:57 08:31 10:20 10:28 11:11 10:39

Utan Datik

85

87

86

09:21

Förare 7 Med Datik

81

89

80

83

04:28 06:38 06:51 05:59 05:31 07:29 08:33 07:11

Utan Datik

81

77

78

79

07:05 03:23 06:38 05:42 08:42 04:23 08:28 07:11

Förare 8 Med Datik

67

76

77

73

06:05 08:00 07:21 07:08 09:06 10:30 09:34 09:43

Utan Datik

76

76

78

76

06:06 07:51 07:59 07:19 08:04 10:20 10:18 09:34

Förare 9 Med Datik

86

81

83

83

05:19 04:23 04:26 04:42 06:10 05:26 05:19 05:38

Utan Datik

85

87

81

85

05:38 05:28 05:17 05:27 06:36 06:16 06:30 06:27

Förare 10Med Datik 1

94

89

88

90

08:59 05:19 06:11 06:50 09:36 05:58 07:04 07:32

Med Datik 2

91

88

91

90

06:04 08:32 05:32 06:42 06:40 09:43 06:04 07:29

85

77

81

89

78

90

86

04:47 05:29 05:35 05:17 05:24 07:00 06:12 06:12

Förare 12Med Datik 1

89

95

90

91

06:18 09:09 08:39 08:02 07:05 09:40 09:35 08:46

Med Datik 2

93

94

86

91

05:56 08:40 07:35 07:23 06:24 09:14 08:50 08:09

Förare 13 Med Datik

90

90

84

88

06:47 06:56 07:28 07:03 07:32 07:40 08:52 08:01

Utan Datik

82

85

82

83

08:28 05:53 05:20 06:34 10:22 06:54 06:32 07:56

86

85

85

85

06:50 06:42 06:37 06:43 07:57 07:54 07:52 07:54

Förare 11 Med Datik
Utan Datik

Medel

4.2.2.

07:25 08:23 10:57

06:54 06:46 06:50

08:34 09:45

08:05 08:50 08:27

Dagbok

I dagböckerna rapporterade förarna att de överlag hade en god sömnkvalitet. På frågan hur de sovit
under natten var 72 % av svaren på nivå 4 eller 5 på en skala från 1 = mycket dåligt till 5 = mycket
bra. Svårigheter att somna rapporterades 12 % av dagarna (nivå 1 eller 2 på en skala från 1 = mycket
svårt till 5 = inte alls svårt) och svårigheter att stiga upp 22 % av dagarna (nivå 1 eller 2 på en skala
från 1 = mycket svårt till 5 = mycket lätt). Varje morgon fick de svara på några ytterligare frågor om
natten som varit och en översikt över svaren finns i Figur 8 och Figur 9.
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Kände du dig stressad/uppvarvad/orolig vid sänggåendet?
90
80
70

Procent
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Stressad
1 Ja, mycket

Uppvarvad
2

3

4

Orolig
5 Nej, inte alls

Figur 8. Frågor om sänggåendet.
45
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35

Procent

30
25
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15
10
5
0

Har du sovit tillräckligt länge?
Nej, inte alls

2

Känner du dig utsövd?
3

4

Ja, definitivt

Figur 9. Frågor som besvarats vid uppstigandet
Vid läggdags svarade förarna på frågor om hur de känt sig under dagen (Figur 10) och 59 % av
dagarna uppgav förarna att de hade ett hälsotillstånd på nivå 1 eller 2 på en skala från 1 = mycket bra
till 5 = mycket dåligt.
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Har du under dagen känt dig:
90
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Glad?

Trött?
1 Ja, mycket

2

Orolig?
3

4

Nedstämd?

5 Nej, inte alls

Figur 10. Frågor som besvarats vid sänggåendet.
Förarna hade en självskattad sömnighet på 4,7 (SD 2,0) av 9 på morgonen när de vaknade och 6,7 (SD
1,4) av 9 vid läggdags. De dagar de körde buss rapporterade förarna att de som mest hade en
sömnighetsnivå på 6,1 (SD 1,6) av 9 under arbetspasset.
Det var relativt vanligt att förarna någon gång under arbetspasset överskridit hastighetsgränsen och att
det uppstått förseningar, störningar i trafiken eller tekniska fel på bussen (Figur 11).

Figur 11. Händelser som förekommit under arbetspasset.

4.2.3.

Körningar

Det var 14 körningar som startade från depån i Karlstad och 12 startade från Västerås. Förarnas
självskattade sömnighet varierade under arbetspasset och deras sömnighet vid varje hållplats finns i
Figur 12. Det bör noteras att alla förare inte trafikerade lika många hållplatser under sitt arbetspass och
att avståndet mellan hållplatser varierade. Av totalt 223 KSS skattningar var 17 (8 %) 7 eller högre.
Tio av de 17 rapporterades under körningar utan Datik-systemet och det var sex av tretton förare som
vid något tillfälle rapporterade KSS≥7. Man har tidigare konstaterat att KSS-nivåer över 6 är
relaterade till ökat antal incidenter under körning (Åkerstedt, Anund et al. 2014).

VTI rapport 1026

27

9,0
8,0

Sömnighet (KSS)

7,0
6,0
5,0

Med Datik-systemet

4,0

Utan Datik-systemet

3,0
2,0
1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hållplats

Figur 12. Förarnas självskattade sömnighet (KSS) vid varje hållplats under arbetspasset. Felstaplar
är standardfel.
KSS ökade från arbetspassets början till arbetspassets slut (KSS Differens 1,47 med Datik och 1,30
utan Datik) (Figur 13) både när man körde med och utan trötthetsvarningssystem (parat t-test; t=3,5,
p=0,003 respektive t=2,5, p=0,033). Den genomsnittliga sömnigheten var något högre under körningar
utan trötthetsvarningssystem (ej statistiskt signifikant) men dessa körningar hade en högre KSS redan
vid start av arbetspasset (Figur 13). Medel-KSS under körningen (4,2, SD 1,4) var något högre än
KSS-resultaten från studier på stadsbussförare både i Sverige och i Storbritannien (Anund, Fors et al.
2018, Filtness, Anund et al. 2019). I den svenska studien var medel-KSS 3,86 (SD 0,23) under en
eftermiddagskörning och totalt 5/18 förare rapporterade KSS≥7 (Anund, Fors et al. 2018). I studien
som genomfördes i London var medel-KSS på morgonen 3,24 (SD 1.21) och dagtid 3,57 (SD 1.79)
och totalt 18 KSS-skattningar av 163 (11 %) var 7 eller högre (5/12 förare rapporterade KSS≥7).
Sammantaget visar studierna att bussförare har relativt låga nivåer av sömnighet i allmänhet, men höga
sömnighetsnivåer inträffar då och då både i stadstrafik och på landsväg. Skillnader i trötthet mellan
bussförare i stadstrafik och på landsväg kan bero på komplexiteten i köruppgiften, något som också
betonas i tidigare studier (Ahlström, Anund et al. 2018).
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Figur 13. Förarnas självskattade sömnighet före, under (medel för hela arbetspasset) och efter
arbetspasset. Felstaplar är standardfel.
Förarna rapporterade relativt låga nivåer av stress, oro och arbetsbelastning under körningarna (Figur
14). Generellt upplevde de det inte som särskilt ansträngande att hålla sig vakna under körningarna.
Det var små skillnader mellan arbetspass med och utan Datik-system (Figur 14).
7
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4
3
2
1

Hur ansträngande var Hur stressad kände du Kände du dig orolig
Hur var
det att hålla sig vaken dig under körning?
under körningen? arbetsbelastningen på
under körningen?
passet?
Med Datik-systemet

Utan Datik-systemet

Figur 14. Förarnas upplevda stress, arbetsbelastning, oro och ansträngning för att hålla sig vakna
under arbetspasset (självskattning1-7, låga värden är bättre och höga värden är sämre). Felstaplar är
standardfel.
Ingen av förarna uppgav att de förlorat kontrollen över fordonet under någon av körningarna. En
förare svarade ja på frågan Förlorade du uppmärksamheten på trafiken någon gång under körningen?
efter en körning utan Datik-systemet. Efter 11 av 26 körningar (42 %) rapporterade förarna att de blivit
sömniga någon gång under körningen. Fördelningen såg något annorlunda ut vid körningar med Datik
(37,5 % blev sömniga) jämfört med körningar utan Datik (50 % blev sömniga) men skillnaderna var
inte statistiskt signifikanta. Motsvarande siffror för citybussförare i London var 36 % som blev
sömniga på tidiga morgonpass och 19 % på dagkörningar (Filtness, Anund et al. 2019). Förarna vidtog
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åtgärder för att hålla sig vakna under ca 35 % av körningarna. Det kunde till exempel vara att gå ett
varv runt bussen, ändra körställning eller ta något att äta eller dricka.

4.2.4.

Upplevelser av Datik-systemet

Totalt genomfördes 16 körningar med Datik-systemet aktiverat. Tre förare körde med systemet
aktiverat under båda sina körningar. I frågorna nedan som rör allmänna uppfattningar om Datiksystemet, som inte är kopplade till en specifik körning, har dessa förare endast tagits med en gång
(n=13).
Förarna rapporterade att i mer än hälften av körningarna varnade Datik-systemet flera gånger trots att
de inte var sömniga (Figur 15). Några förare upplevde också att systemet, en eller flera gånger, inte
varnade trots att de var sömniga. Detta kan jämföras med Datik-systemets loggar där inga trötthetsvarningar loggats för någon av förarna under dessa 16 körningar. Det fanns alltså en diskrepans mellan
förarnas upplevda trötthet och Datik-systemets varningar.

Upplevde du något av följande under körningen?
100,00%
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90,00%
80,00%
70,00%
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60,00%
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20,00%
6,25%

10,00%
0,00%

Att Datik varnade dig att du var Att Datik korrekt varnade dig att du Att du var sömnig men att Datik
sömnig trots att du inte var det?
var sömnig? (n=16)
inte varnade dig? (n=16)
(n=16)
Ja, en gång

Ja, flera gånger

Nej

Minns ej

Figur 15. Förarnas upplevelser av Datik-systemet under körning.
På några allmänna frågor om Datik-systemet svarade tio av tretton förare att de tyckte att det var
positivt med Datik i bussen. Ingen av förarna upplevde det som ett problem att vara övervakad av
Datik-systemet. Tio av tretton förare ville att Datik-systemet ska sitta i alla bussar.
Förarna fick också svara på frågor om användbarhet och tillfredställelse med systemet. Detta gjordes
med en skala utvecklad av Van der Laan (1997) där fem frågor om användbarhet och fyra frågor om
tillfredsställelse räknas samman till poäng mellan -2 och 2, där högre poäng är bättre. Förarna skattade
en användbarhet på 0,97 (SD 1,1) och tillfredsställelse på 0,62 (SD 0,8).
Utöver detta svarade förarna på frågor om vilka aspekter de ansåg öka eller minska när Datik-systemet
används. Resultaten finns i Figur 15. Förarna trodde själva att antal olyckor, olyckors allvarlighetsgrad
och trötthet skulle minska, medan säkerhet, uppmärksamhet på vägen och i viss mån komfort skulle
öka.
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Figur 16 Förarnas svar på frågan”Vi ber dig markera om du tror nedanstående aspekter minskar
eller ökar när Datik-systemet används”, n=13.
Förarna fick själva beskriva övriga synpunkter på införandet och funktionalitet hos Datik-systemet i
fritextsvar, nedan återges ett urval av citat:
•

Datik måste fungera annars är det ingen mening med systemet. Det är inte utvecklat än.

•

Det är problem när man måste använda solglasögon, då vibrerar det ofta i förarstolen, eller så
blir det ingen reaktion alls pga. att det inte finns kontakt med ögonen.

•

Systemet gör det tryggare för föraren. Ett bra hjälpmedel som kan göra förare mer/bättre
uppmärksammad på trafiken, som har blivit mer intensiv än tidigare. Allt som kan förbättra
säkerheten är bra.

•

Skulle det fungera vore det väldigt intressant. Tyvärr varnar det extremt ofta helt utan
anledning.

4.2.5.

Datiks loggar

Som nämndes ovan fanns inga trötthetsvarningar loggade för någon av förarna från de körningar som
genomfördes med aktivt Datik-system. Det var därför inte möjligt att undersöka om förarnas upplevda
sömnighet ändrades i samband med trötthetsvarningar. Efter kommunikation med tillverkaren av
systemet framkom att det görs en klassificering av varningar i molnet och endast de varningar som i
efterhand bedöms vara verkliga trötthetshändelser loggas. Övriga händelser kan vara på grund av
ljusreflexer eller att kamerans eller huvudets vinkel göra att systemet felaktigt registrerar att ögonen är
stängda. Det skickas dock en varning via sätet till föraren vid varje händelse som registreras av
systemet lokalt i bussen. Eftersom det totala antalet varningar som skickats till förarna inte loggas
fanns ingen möjlighet att i efterhand undersöka hur många varningar som skickats till respektive
förare.
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5.

Slutsatser

Syftet med studien var att utvärdera effekten av ett trötthetsvarningssystem i långfärdsbussar.
Hypotesen var att trötthetsvarningssystem installerade på långfärdsbussar minskar risken för
förartrötthet och därmed risken för trötthetsrelaterade olyckor och att det på sikt även leder till mindre
tröttande arbetsvillkor för förare samt ökad säkerhet och trygghet för passagerare.
Utifrån erhållna resultat går det inte att med tydlighet säga om förartrötthet minskar då det utvärderade
trötthetsvarningssystemet installeras. Enligt systemets loggar hade Datik inte bedömt någon av förarna
som trött, vilket inte stämmer enligt förarnas egen rapportering. Enligt förarnas rapporter skickade
dock systemet varningar via sätet vid flera tillfällen och dessa varningar kan ha bidragit till minskad
trötthet oavsett om orsaken till att varningarna skickats var på grund av detekterad trötthet, distraktion
eller annan orsak. Tendensen fanns att den självrapporterade sömnigheten var lägre vid de tillfällen
man körde med trötthetsvarningssystem. Om det beror på att man var mer medveten om övervakningen eller om det var en faktisk påverkan på sömnighet är svårt att avgöra. Att förares vakenhet och
prestation övervakas är normalt en del i s.k. Fatigue Risk Management system där det gäller att visa
för förare att det finns en vinning i att förbereda sig innan avfärd. Om den något lägre nivån av
rapporterad sömnighet är ett faktum så är det en säkerhetsvinst, speciellt med tanke på att 19 %
rapporterade att de fått kämpa 2–3 ggr per vecka eller oftare för att hålla sig vakna under körningen.

5.1.

Del 1

Resultaten från enkätundersökningen i Del 1 av studien visar att bussförarna på det stora hela trivdes
bra med sitt arbete och arbetsförhållanden. Förarna i denna studie rapporterade en något bättre
sömnstatus än en motsvarande grupp bland cityförare i Stockholm. De faktorer som upplevs som mest
tröttande var att köra på natten, oregelbundna arbets- och sovtider och delade arbetspass/lång tid sedan
rast. När det gällde arbetstiderna var sex eller fler arbetspass i rad, nattarbete (minst 4 timmar mellan
24–06) och blandade dag- och nattarbete, inklusive kvälls- och morgonpass det som upplevdes som
mest problematiskt. Det var 29 % av förarna som rapporterade att de får kämpa för att hålla sig vakna
2–4 ggr/ månad i detta material, jämfört med 45 % bland cityförare. Det var dock lika stor andel
(19 %) i båda studierna som rapporterade att de behövde kämpa för att hålla sig vakna så ofta som 2–3
gånger per vecka eller oftare. Risken är dock att konsekvensen av nedsatt vakenhet blir större för
förare och passagerare i långfärdsbussar jämfört med citybussar, då man kör i högre hastighet.
Eftersom det var ett relativt litet antal bussförare som svarade på enkäten är det svårt att dra några
generella slutsatser om långfärsdbussförares situation. Det kan vara så att de förare som är med i
studien är mer nöjda med sitt arbete och att de har bättre sömnstatus än förare som inte svarade på
enkäten. Samtliga förare arbetade också för samma arbetsgivare och arbetsförhållandena kan variera
mellan bussoperatörer.

5.2.

Del 2

Del 2 fokuserade på utvärderingen av trötthetsvarningssystemet under körning. Resultaten från
dagböcker och aktigrafi visade att förarna generellt hade bra sömnlängd och sömnkvalitet. Det finns
dock förare som rapportera för lite sömn med sömnlängder som var kortare än 6 timmar, något som
rapporterades 9 % av nätterna, motsvarande siffror för tid i sängen och faktisk sömnlängd uppmätt
med aktigrafi var 12 % respektive 32 % av nätterna. Här finns det anledning att tydliggöra vikten av
återhämtning till förarna.
Sömnigheten ökade under arbetspasset och ökningen såg ungefär likadant ut oavsett om man körde
med eller utan Datik- systemet aktiverat. Flera av måtten på trötthet under körning visade överlag
något lägre nivåer under körningar med Datik-sytemet aktiverat. Skillnaderna var dock små och inte
statistiskt signifikanta. Det var ett relativt litet antal bussförare som deltog i studien och det är möjligt
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att en större undersökning hade hittat tydligare skillnader. Eftersom förarna var medvetna om huruvida
Datik-systemet var aktivt eller inte kan detta också ha påverkat deras sätt att rapportera trötthet.
Förarna var inte medvetna om att alla varningar som ges via sätet av Datik-systemet inte nödvändigtvis är reella trötthetsvarningar. Detta kan ha medfört att förarna upplevde systemet som mindre
tillförlitligt och användbart. Att systemet vid några tillfällen inte varnat trots att föraren känt sig trött
skulle kunna tyda på att systemet inte detekterar tidiga stadier av trötthet utan varnar först när det
blivit så allvarligt att man nickar till. Man kan i så fall diskutera om systemet varnar för sent. Föraren
kan ha haft en trötthetsnivå som utgjort en fara i trafiken ett längre tag innan varningen kommer. Detta
är något som bör undersökas vidare. Vidare kan sömnighet även uppstå i form av lokal sömn i hjärnan
och då inte helt ovanligt med öppna ögon (Krause, Simon et al. 2017). Detta är mer vanligt
förekommande ju sömnigare en förare är.
Förarna var positiva till Datik-systemet trots problemen med missmatch i varningarna. De flesta såg en
potential för minskad trötthet och ökad körsäkerhet med trötthetvarningssystem installerade i bussarna.
De lyfte dock fram att systemet behöver utvecklas vidare och bli mer tillförlitligt för att kunna göra
verklig nytta.
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6.

Praktiska råd

I det här kapitlet presenteras några generella råd om vad företag och bussförare kan göra för att
motverka problem med allvarlig trötthet och sömnbrist. Råden bygger till stor del på rekommendationer som togs fram i VTI rapport 830 (Anund, Kecklund et al. 2014) och i studien med citybussförare i London (Filtness, Anund et al. 2019). Dessa råd är inte specifikt framtagna för verksamheter
som använder sig av trötthetsvarningssystem. Åtgärderna bör anpassas beroende på verksamhetens
förutsättningar.

6.1.

Kartlägg och övervaka förekomsten av trötthet och sömnbesvär

Alla företag ska enligt lag bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete med syftet att skapa en bra
arbetsmiljö där ingen behöver bli sjuk eller drabbas av olycka till följd av arbetsfaktorer. Eftersom
trötthet, sömnbesvär och stress har en tydlig koppling till förarnas arbetsvillkor rekommenderar vi att
företagen regelbundet kartlägger förekomsten av sömn- och vakenhetsbesvär, t.ex. genom att låta
förarna besvara en hälso- och säkerhetsenkät varje eller vartannat år. Enkäten kan med fördel
kompletteras av att förarna rapporterar när riktigt allvarlig trötthet, motsvarande tillnickningar,
förekommit under arbetet. Det är viktigt att företaget kan följa hur den allvarliga tröttheten utvecklas
över tid. Till exempel behöver man sådan information för att utvärdera om åtgärder för att förbättra
arbetsvillkoren varit effektiva. Om det framkommer att förare har allvarliga sömn- och stressbesvär
behöver särskilda åtgärder implementeras, förslagsvis med hjälp av företagshälsovård.
I de fall trötthetsdetektionssystem används kan företaget även systematiskt följa upp trötthetsvarningar
som loggas av systemet för att på ett objektivt sätt identifiera scheman, turer eller individer med
frekventa trötthetsproblem. Om man använder övervakningssystem liknande trötthetsvarningssystemet
i denna studie är det viktigt att informera förarna om syftet med övervakningen och poängtera att det
är för deras egen säkerhet det införts. Det är också viktigt att förarna informeras om hur systemet ska
användas, hur varningarna fungerar och eventuella begränsningar i systemet. Detta är viktigt både för
att värna om förarnas integritet men också för att se till att systemet används korrekt. Om förarna har
en förståelse för vad som utlöser varningar kan missförstånd och irritation över att systemet inte
fungerar som föraren förväntat sig minimeras.

6.2.

Rekommendationer för schemaläggning

Det är en stor utmaning att konstruera arbetstidsscheman som är bra för sömn- och hälsa, möjliggör en
bra fritid för förarna och samtidigt uppfyller verksamhetens behov av effektiv bemanning. När det
gäller att motverka säkerhetsrisker och allvarlig trötthet är det viktigt att undvika sömnbrist, framför
allt att ha flera dagar i följd med för lite sömn.
a) Det är därför viktigt att alltid följa regeln om 11 timmars dygnsvila mellan arbetspassen.
b) Det är vanligt att förare har ungefär 2 timmars sömnbrist i samband med tidiga arbetspass och
nattpass. För att undvika att sömnbristen ackumulerar (ökar från dag-till-dag) bör man inte ha
fler än maximalt 3 tidiga morgonskift och nattskift i följd.
c) Även långa arbetspass kan leda till allvarlig trötthet i slutet av skiftet och mycket tyder på att
långa skift ökar risken för trafikolyckor. En grundregel bör vara att undvika arbetspass som är
längre än 10 timmar. Om verksamheten kräver långa arbetspass bör förarna ha minst två raster
för att undvika att allvarlig trötthet ska uppstå.
d) Det är en fördel om arbetspassen roterar (växlar) medsols, det vill säga att arbetspassen
senareläggs, till exempel tidigt morgonpass – dagpass – kvällspass. Att rotera medsols innebär
att vilotiderna alltid är minst 11 timmar och det upplevs lättare för de flesta att senarelägga
sovtiderna.
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e) Minska variationen i starttider från dag till dag om man har flera arbetspass i rad. Till exempel
är det bra om alla tidiga morgonskift för en förare börjar inom samma snäva tidsfönster. Detta
underlättar för föraren i planeringen av vila och sömn före och efter tjänsten.
f) Försök att undvika delade arbetspass (arbetspass med minst 1,5 timmars rast).
g) Ta om möjligt hänsyn till individuella önskemål om arbetstidens förläggning (t.ex.
schemalägga morgonskift till utpräglade morgonmänniskor). Viss begränsning kan behövas
från arbetsgivarens sida för att säkerställa scheman som är hållbara i längden.
h) Biomatematiska modeller kan användas i schemaläggningen för att förutsäga hur effekterna av
ett specifikt schema blir på förarens sömn, vakenhet och prestationsförmåga. Det finns ett
antal sådana verktyg som kan vara användbara vid planering av skiftscheman eller för att
undersöka vad effekterna blir om man gör ändringar i aktuella scheman. Några exempel är
FAID (Roach, Fletcher et al. 2004), SAFE (Belyavin and Spencer 2004), SAFTE (Hursh,
Redmond et al. 2004) och TPM (Ingre, Van Leeuwen et al. 2014).

6.3.

Utbilda förarna om vikten av sömn och återhämtning

Förarna har ett eget ansvar för att planera och prioritera sömn och återhämtning så att allvarlig trötthet
på arbetet kan undvikas. En förutsättning för att förarna ska kunna ta sitt ansvar är att de vet vad de ska
göra. Till exempel kan man inkludera en kort utbildning om sömn och livsstil till förare som
nyanställs. Ett annat råd är att göra ett enkelt faktablad som innehåller konkreta tips om hur föraren
kan planera sin sömn till exempel vid tidiga morgonpass, och vad förarna ska göra om allvarlig
trötthet förekommer på arbetet.

6.4.

Säkerhetskultur

De flesta förare kommer då och då att drabbas av trötthet och när det inträffar är det viktigt att det
finns ett system på plats för att hantera detta och stötta individen. En säkerhetskultur där man
uppmuntras att rapportera trötthet utan att riskera negativa konsekvenser är viktigt för att på sikt kunna
minska trötthet och sömnighet. Det finns en mängd studier som visar på nyttan av att väga in ”Fatigue
Risk Management” i arbetet med säkerhetskultur. Att ta fram en strategisk handlingsplan för att jobba
med dessa frågor är en del i arbetet mot en god säkerhetskultur.

6.5.

Bussarnas fysiska arbetsmiljö

Även fysiska arbetsmiljöfaktorer som avgaser, buller, vibrationer, hög värme och andra ergonomiska
faktorer kan bidra till trötthet och skapa hälsoproblem. Brister i den fysiska arbetsmiljön kan också
bidra till stress och öka arbetsbelastningen. Det är därför viktigt att bussarna har hög, teknisk standard
och så hög tillförlitlighet som möjligt.

6.6.

Framkomlighet/tidtabeller

De tidtabeller som förare kör efter är inte något som de själva har styrt över, det är inte heller alltid så
att bussbolagen kan styra detta. Data kring hur tidtabeller klaras av att hållas är en viktig återkoppling
till beställaren avseende rimligheten i uppdraget. Det är i detta avseende viktigt att förarna inte är de
som får och känner skuld för bristande punktlighet om problemet är tidtabeller som inte tar hänsyn till
trafikförhållandena.

6.7.

Möjlighet till motåtgärder

Det är ofrånkomligt att vissa förare kommer att bli mycket trötta under vissa arbetspass. Det är därför
viktigt att förarna ges möjlighet att vidta åtgärder för att öka vakenheten. Den mest effektiva åtgärden
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är att ta en kort tupplur på 10–15 minuter och förarna bör därför ha tillgång till rastrum med
sovutrymmen eller bekväma fåtöljer, där förarna kan ta en kort tupplur.
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Bilaga 1 – Enkät Del 1

Hej!
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) genomför ett forskningsprojekt om bussförare och
trötthet. Studien finansieras av Trafikverket. Projektet har som övergripande syfte att undersöka effekten
av ett trötthetsdetekteringssystem.
Vi vill betona att alla uppgifter vi samlar in behandlas strikt konfidentiellt, och vi kommer inte i något
sammanhang koppla samman din identitet med dina svar eller lämna ut dem till någon utomstående.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss!
Tack på förhand!

Anna Anund

Anna Sjörs Dahlman

anna.anund@vti.se

anna.dahlman@vti.se

013-20 43 27

031-7502629
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Bakgrundsfrågor
Vilken är din ålder?
(Ange din ålder med
endast siffror, till exempel
54 om du är född 1964)

________år

Kön:

 Kvinna

Din längd/din vikt:

______cm /

 Man

 Annat

______kg

1. Vilken är din högsta avslutade utbildning?






Grundskola/Folkskola/Realskola
Gymnasieskola – 2-årigt
Gymnasieskola – 3-årigt
Universitets-/Högskoleutbildning
Annat, ange vad__________________
2. Är arbetet som bussförare din huvudsakliga sysselsättning?

 Ja
 Nej, jag har annat arbete/verksamhet som huvudsaklig sysselsättning
 Nej, jag studerar
3. Hur många år har du arbetat som bussförare? (Ange hela antal år och endast
siffror, till exempel 15 om du arbetat i 15 år)
________år
4. Hur mycket arbetar du som bussförare?
 Heltid
 Deltid
 Behovs/timanstäld

5. Vilken typ av schema har du?
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Fast
Tidssökning
Dagkommendering
Annat:________________________________________________________________
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6. Hur många timmar arbetar du vanligen per vecka som
bussförare? (ange endast siffror)

______timmar

7. Överlag, hur nöjd är du med dina nuvarande arbetstider?
 Mycket nöjd
 Ganska nöjd
 Varken eller
 Ganska missnöjd
 Mycket missnöjd

8. Medför dina arbetstider som bussförare åtminstone någon gång i månaden något av
följande, och hur stort problem är det för dig?

Nej

Ja







Hur stort problem är detta för dig?
1=mycket litet…5=mycket stort
1

2

3

4

5

Om ja:













Om ja:















Om ja:















Om ja:















Om ja:















Om ja:











g) Jour eller beredskap





Om ja:











h) Mycket varierande arbetstider





Om ja:











i)

Mindre än 11 timmars vila mellan passen





Om ja:











j)

Tio timmar långa arbetspass
eller mer





Om ja:











k) Sex eller fler arbetspass i rad





Om ja:











l)





Om ja:















Om ja:















Om ja:











a) Morgonarbete
(arbetspass som startar 06 eller tidigare)
b) Dagarbete
(arbetspass någonstans i intervallet 07-19)
c) Kvällsarbete
(arbetspass någonstans i intervallet 19-02)
d) Nattarbete
(minst 4 arbetstimmar mellan 24-06)
e) Blandat dag- och nattarbete, inklusive kvällsoch morgonpass
f) Uppdelade arbetspass (mer än 1,5 timmes
uppehåll mellan delarna)

Mer än 10 tim övertid/vecka
(betald eller obetald)
m) Att ditt arbetsschema läggs i perioder
(t.ex. för en eller flera veckor i taget)
n) Att du har kort framförhållning (mindre än en
månad) i dina arbetstider
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9. Frågor om hur du som bussförare upplever dina arbetstider och hur stort problem du
anser att det är?
Nej

Ja







Hur stort problem är detta för dig?
1=mycket litet…5=mycket stort
1

2

3

4

5

Om ja:













Om ja:















Om ja:















Om ja:















Om ja:















Om ja:











g) Anser du att du får för få raster i arbetet?





Om ja:











h) Anser du att trötthet under ditt arbete
ökar risken för allvarliga misstag?





Om ja:











a) Anser du att du har svårt att påverka dina
arbetstider?
b) Anser du att dina arbetstider ofta medför
störd sömn?
c) Anser du att dina arbetstider ofta medför
trötthet när du kör buss?
d) Anser du att det är svårt att förena
arbetstider med familj och/eller
umgänge?
e) Anser du att dina arbetstider är förenade
med någon hälsorisk?
f) Anser du att dina arbetstider är förenade
med någon olycksrisk?
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Frågor om sömn
10.

Hur ofta har du haft känning av följande besvär de senaste tre månaderna?
Aldrig

Sällan
Någon,
några
ggr/år

Ibland
Flera
ggr/mån

Ofta
1-2 ggr
/vecka

För det
mesta
3-4 ggr
/vecka

Alltid
5 ggr
eller mer
/vecka

Vet
ej

Svårigheter att somna















b) Svårigheter att vakna











































a)

c)

Upprepade uppvaknanden med svårigheter
att somna om
d) Kraftiga egna snarkningar
e)

Kippar efter andan, "frustar" under sömnen















f)

Andningsuppehåll under sömnen















g) Mardrömmar















h) Ej utsövd vid uppvaknandet















i)

För tidigt uppvaknande















j)

Störd/orolig sömn















k) Ofrivilliga ryckningar i benen















l)

För lite sömn















m) Ihållande trötthet















n) Fysisk utmattning















o) Psykisk utmattning











































p) Känsla av att vara utmattad vid
uppvaknandet
q) Sömnig under arbete
r)

Sömnig under fritiden















s)

Ofrivilliga sömnperioder (tillnickningar)
under arbetet











































t)

Ofrivilliga sömnperioder (tillnickningar)
under fritid
u) Behov av att kämpa mot sömnen för att hålla
sig vaken
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11. Hur mycket sömn behöver du per
dygn för att känna dig utvilad?

Timmar:____

Minuter:_____

12. Hur ofta tar du en tupplur?
 I stort sett aldrig
 Någon enstaka gång per månad
 En gång per vecka
 Varannan dag eller flera ggr/vecka
 I stort sett varje dag
Om Du tar en tupplur, hur lång brukar den vara?

Timmar:____
_

Minuter:_____

13. Är du morgon- eller kvällsmänniska?
 Utpräglad morgonmänniska
 Mer morgon- än kvällsmänniska
 Varken eller
 Mer kvälls- än morgonmänniska
 Utpräglad kvällsmänniska
14. Anser du att du får tillräckligt med sömn?
 Ja, definitivt tillräckligt
 Ja, i stort sett tillräckligt
 Nej, något otillräckligt
 Nej, klart otillräckligt
 Nej, långt ifrån tillräckligt
15. I vilken utsträckning utgör störd sömn ett hälsoproblem för dig?
 Mycket litet problem
 Ganska litet problem
 Varken stort eller litet problem
 Ganska stort problem
 Mycket stort problem
16. Hur tycker du att du sover på det hela taget?






Mycket bra
Ganska bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt
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Frågor om hälsa och levnadsvanor
17. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?






Mycket bra
Ganska bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt

18. Är du:
 icke rökare/har aldrig rökt/bara rökt vid något enstaka tillfälle
 icke rökare - men har tidigare rökt (uppehåll minst ett halvår)
 rökare
 snusare - men röker ibland
 endast snusare (röker eventuellt vid något enstaka tillfälle)
19. Hur mycket rör du på dig och anstränger dig kroppsligt på fritiden?
 Stillasittande fritid. Du är nästan helt fysiskt inaktiv; läser, ser på TV och film, använder
dator eller har annan stillasittande sysselsättning på fritiden.
 Någon fysisk aktivitet på fritiden under minst 4 timmar per vecka. Du cyklar eller promenerar
exempelvis till arbetet, promenerar eller åker skidor, trädgårdsarbetar, fiske, bordtennis,
bowling etc.
 Regelbunden måttlig fysisk aktivitet och träning under minst 2 till 3 timmar per vecka. Du
ägnar Dig åt t ex tungt trädgårdsarbete, löpning, simning, motionsgymnastik, tennis,
badminton eller liknande aktiviteter.
 Regelbunden hård träning och tävlingsidrott (aktivitet med hög intensitet). Du ägnar Dig åt
löpning, orientering, skidåkning, simning, fotboll, handboll etc. flera gånger i veckan.
20. Äter du för närvarande någon lugnande medicin?
 Nej
 Ja, ibland
 Ja, regelbundet
21. Äter du för närvarande sömn- eller insomningstabletter?
 Nej
 Ja, ibland
 Ja, regelbundet
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22. Med stress menas ett tillstånd då man känner sig spänd, rastlös, nervös eller orolig
eller inte kan sova på natten eftersom man tänker på problem hela tiden. Känner
du av sådan stress för närvarande?
 Inte alls
 Bara lite
 I viss mån
 Ganska mycket
 Väldigt mycket
23. På en skala från 1-10, där 1 är
lägst och 10 är högst, hur
stressad upplever du att du har
varit under de senaste tre
månaderna? (ringa in en siffra)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frågor om dig som bussförare
24. På det stora hela, hur trivs du med att arbeta som bussförare?
 Mycket bra
 Ganska bra
 Varken eller
 Ganska dåligt
 Mycket dåligt
25.

Hur viktiga är följande faktorer för att du ska trivas på jobbet?
Inte alls
viktigt

Lite viktigt

Varken
eller

Ganska
viktigt

Mycket
viktigt

Ett bra arbetsschema











b) Att bussen är i bra skick











c)

Bra arbetskamrater











d) Bra chefer/ledning











e)

Väl anpassade körtider











f)

Långa matraster (45 min. eller mer)











g) Tjänstekort och andra förmåner











h) Att jobbet inte blir för stressigt











a)
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26. Upplever du oro för att bli utsatt för fysiskt våld av passagerare eller
medtrafikanter?
Nej
Ja, liten oro
Ja, stor oro
27. Hur ofta blir du utsatt för fysiskt våld när du kör buss?
Aldrig
Har hänt vid något enstaka tillfälle
Någon gång per år
Någon gång i månaden
Någon gång i veckan
I stort sett varje arbetspass
28. Vad upplever du vara den främsta orsaken/källan till att fysiskt våld
uppkommer?
Betalning/kontroll av biljetter
Situationer som har att göra med bagage
Alkoholpåverkade passagerare
Föremål som kastas mot bussen (t.ex. stenar)
Rån eller rånförsök
Vet ej
Annat, nämligen: ________________________
29. Upplever du oro för att bli utsatt för hot eller trakasserier av passagerare eller
medtrafikanter?
Nej
Ja, liten oro
Ja, stor oro
30. Hur ofta blir du utsatt för hot eller trakasserier när du kör buss?
Aldrig
Har hänt vid något enstaka tillfälle
Någon gång per år
Någon gång i månaden
Någon gång i veckan
I stort sett varje arbetspass
31. Vad upplever du vara den främsta orsaken/källan till att hot eller trakasserier
uppkommer?
Betalning/kontroll av biljetter
Situationer som har att göra med bagage
Alkoholpåverkade passagerare
Föremål som kastas mot bussen (t.ex. stenar)
Rån eller rånförsök
Vet ej
Annat, nämligen: ________________________
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32. Finns det något du vill framföra om våld, hot och trakasserier mot bussförare?

33.

Hur uppiggande eller tröttande är följande faktorer för dig när du kör buss?
1=
Uppiggande

2

3=
Varken
eller

4

5=
Tröttande

Vet ej

Lång tid sedan rast













b) Oregelbundna sovtider













c)













d) Mätt













e)

Hungrig













f)

Delade arbetspass













g) Långa arbetspass (mer än 8 timmar)













h) Ilska, irritation













i)

Nedstämdhet (ledsen)













j)

Ont om tid













k) Sjukdom, t.ex. förkylning













l)













m) Köra tidig morgon (kl. 04 – 06)













n) Köra på morgonen (kl. 06 – 08)













o) Köra på förmiddagen (kl. 08 – 12)













p) Köra på eftermiddagen (kl. 12 – 16)













q) Köra tidig kväll (kl. 16 – 20)













r)

Köra sen kväll (kl. 20 – 24)













s)

Köra på natten (kl. 00 – 04)













t)

Mycket trafik













a)

Mycket att hålla koll på

Oregelbundna arbetstider
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34. Hur ofta upplever du att är sömning och måste anstränga dig för att vara vaken när du
kör buss?
 Aldrig
 Vid enstaka tillfällen, 1 gång i månaden eller mer sällan
 2-4 gånger i månaden
 2-3 gånger i veckan
 4 gånger i veckan eller mer
35. Har du någon gång under det senaste halvåret avbrutit din busskörning på grund av
trötthet?
 Nej, jag har inte varit trött
 Nej, men jag har känt att jag har kunnat om det behövts
 Nej, jag har inte känt att jag har kunnat
 Ja, en gång
 Ja, flera gånger
36. Har du som bussförare varit med om en eller flera trafikolyckor under de senaste 10
åren, där du upplever att en bidragande orsak till händelsen var att du var trött vid
tillfället?
 Nej

 Ja, en gång

 Ja, flera gånger

 Minns ej/ Vet ej

37. Har du som bussförare varit med om en eller flera trafikolyckor under de senaste 10
åren, där du upplever att en bidragande orsak till händelsen var att du var stressad
vid tillfället?
 Nej
 Ja, en gång
 Ja, flera gånger
 Minns ej/ Vet ej

Övrigt
Har du några andra synpunkter eller kommentarer du vill föra fram? Vad som helst!
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Vill du vara med i utlottningen av två trisslotter? (3 stycken per vinnare)
 Nej

 Ja

Lämna din e-postadress så att vi kan kontakta dig om du vinner.
E-postadress: ________________________________________________________
Dina svar på denna enkät kommer att avidentifieras och kommer därmed inte att kunna
kopplas samman med din e-postadress.

Vill du delta i del två av studien där vi utvärderar trötthetsvarningssystemet i bussarna?
Gör en intresseanmälan genom att lämna ditt namn och telefonnummer. Vi kontaktar dig och
ger dig detaljerad information. I korthet innebär studien att vi mäter din sömn under några
nätter med en aktivitetsklocka och du får svara på frågor om sömnighet och stress när du kör
två av dina vanliga arbetspass; ett i en buss med trötthetsvarning och ett i en buss utan
trötthetsvarning. Som tack för hjälpen får du 2000kr före skatt.
Namn: _____________________________________________________________________
Telefonnummer: _____________________________________________________________
Tack för din värdefulla medverkan!
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Bilaga 2 – Enkät under körning
Skattning av sömnighet, KSS
Skatta din sömnighet genom att fylla i KSS (Karolinska Sleepiness Scale). Ange den siffra mellan 1 och
9 som stämmer bäst överens med hur du känner dig.
1 – extremt pigg
2 – mycket pigg
3 – pigg
4 – ganska pigg
5 – varken pigg eller sömnig
6 – första tecknen på sömnighet - lätt sömnig
7 – sömnig men ej ansträngande vara vaken
8 – sömnig och något ansträngande att vara vaken
9 – mycket sömnig, mycket ansträngande att vara vaken, kämpar mot sömnen
Sömnighet vid start av arbetspasset: KSS:________ Tidpunkt:_________
Sömnighet vid arbetspassets slut:

KSS:________ Tidpunkt:_________

Sömnighet under arbetspasset. Fyll i vid varje hållplats. Börja fylla i tabellen där det passar bäst
utifrån din tur idag.
Hållplats

KSS
(1-9)

Hållplats

KSS
(1-9)

Hållplats

KSS
(1-9)

Hållplats

Stockholm

Oslo

Stockholm

Oslo

Arlanda
Flygpl

Årjäng

Arlanda
Flygpl

Årjäng

Västerås

Karlstad C

Västerås

Karlstad C

Örebro

Karlstad Bstn

Örebro

Karlstad Bstn

Karlskoga

Kristinehamn

Karlskoga

Kristinehamn

Kristinehamn

Karlskoga

Kristinehamn

Karlskoga

Karlstad Bstn

Örebro

Karlstad Bstn

Örebro

Karlstad C

Västerås

Karlstad C

Västerås

Årjäng

Arlanda
Flygpl

Årjäng

Arlanda
Flygpl

Oslo

Stockholm

Oslo

Stockholm
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(1-9)
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Bilaga 3 – Enkät efter körning
Deltagarnummer:
Datum:

Vi vill ställa några frågor om körningen som du just har gjort.
Hur många minuter pendlingstid hade du från hemmet till arbetet idag? _________ minuter
1. Finns det något just idag som påverkar ditt välmående negativt? (kan vara t.ex. huvudvärk,
magsmärtor etc.)
ja

nej

Om ja, vad påverkar dig?_______________________________________________
2. Hur ansträngande var det att hålla sig vaken under körningen?
Inte alls
ansträngande
1

Mycket
ansträngande
2

3

4

5

6

7

3. Hur stressad kände du dig under körning?
Inte alls
stressad
1

Mycket
stressad
2

3

4

5

6

7

4. Kände du dig orolig under körningen?
Inte alls
orolig
1
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Mycket
orolig
2

3

4

5

6

7
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5. Hur var arbetsbelastningen på passet?
Mycket låg
1

Mycket hög
2

3

4

5

6

7

6. Hur är ditt hälsotillstånd?
Mycket
dåligt
1

Mycket bra
2

3

4

5

Ja

6

7

Nej

Vet ej

7. Tappade du kontrollen över fordonet under körningen?
8. Förlorade du uppmärksamheten på trafiken någon gång
under körningen
9. Blev du sömnig någon gång under körningen
10. Gjorde du något för att hålla dig vaken?
Om Ja, vad gjorde du för att hålla dig vaken?
_______________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________

11. Var det något moment eller någon situation som du upplevde som extra belastande idag?

Stressad, därför att __________________
_________________________________

Inte
alls

Något

Måttligt

Ganska
mycket

Extremt
mycket

Sömnig, därför att __________________
_________________________________
Ouppmärksam, därför att_____________
_________________________________
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Annat, nämligen____________________
_________________________________

12. Vilken depå startade du från idag?
Karlstad

Västerås

Annan

13. Vilken var den första hållplatsen du trafikerade idag? _____________
14. Vilken var den sista hållplatsen du trafikerade idag? _____________
15. Körde du med eller utan trötthetsvarningssystem (Datik) idag?
Med Datik-systemet

Utan Datik-systemet

16. Upplevde du något av följande under körningen:

Att Datik varnade dig att du var sömnig trots att
du inte var det?
Att Datik korrekt varnade dig att du var sömnig

Ja, en
gång

Ja, flera
gånger

Ja

Nej

Nej

Minns ej

Att du var sömnig men att Datik inte varnade
dig.
Tycker du att det är positivt med Datik i bussen?
Vill du att Datik ska sitta i alla bussar du kör?
17. Jämför hur det är att köra med och utan Datik. Var följande bättre eller sämre med Datik?

Sömnighet?

Mycket
sämre

Något
sämre

Ingen
skillnad

Något
bättre

Mycket
bättre

Förmåga att hålla sig
vaken?
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18. Markera hur du ser på Datik-systemet.
Användbart

Meningslöst

Trevligt

Otrevligt

Dåligt

Bra

Roligt

Tråkigt

Effektivt

Ineffektivt

Irriterande

Angenämt

Behjälpligt

Uselt

Oönskat

Önskat

Uppmärksamhetshöjande

Sövande

19. Vi ber dig markera om du tror nedanstående aspekter minskar eller ökar när ett system som
det du testat används.
Minskar

Oförändrat

Ökar

Säkerhet
Antal olyckor
Olyckors allvarlighetsgrad
Komfort
Uppmärksamhet på vägen
Uttråkning
Lycka
Stress
Trötthet
Möjlighet att köra längre
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Minskar

Oförändrat

Ökar

Möjlighet att slappna av/ vila
Möjlighet att göra andra saker
Möjlighet att köra även om man inte är helt ”körbar”
Möjlighet att köra i högre ålder
Annat:_______________________________________

Tack för din medverkan!
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Bilaga 4 – Dagbok

Dagbok

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Deltagare nr:

______________________

Aktigraf nr:

______________________
Första körningen

Startdatum:

______________________

Slutdatum:

______________________
Andra körningen

Startdatum:

______________________

Slutdatum:

______________________
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Utvärdering av trötthetsvarnare i buss

Instruktioner:
1. Bär aktivitetsklockan (aktigrafen) dygnet runt förutom när du duschar, badar
eller ägnar dig åt aktiviteter där du tror att klockan kan skadas.
2. Bär klockan på din icke-dominanta hand (dvs vänster hand om du är
högerhänt). Den rosa pilen ska peka mot din hand (se figur).
3. Tryck på knappen på aktivitetsklockan varje gång du går och lägger dig och
varje gång du stiger upp (gäller även om du tar en tupplur).
4. Du ska fylla i sömn- och vakenhetsdagboken fyra dygn i anslutning till den
första körningen och fyra dygn i anslutning till den andra körningen (se datum
på framsidan).
5. Exempel på hur man fyller i aktivitetsloggen finns på nästa sida.
6. Om du har några frågor kan du kontakta Anna Dahlman, tel. 031-7502629
eller e-post anna.dahlman@vti.se.
7. Lämna tillbaka aktivitetsklockan och dagboken i slutet av studien.

De ifyllda dagböckerna kommer endast att användas i forskningssyfte. Alla resultat
behandlas konfidentiellt.

Tack för att du deltar i studien!
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Exempel:
Det här exemplet visar hur en ifylld aktivitetslogg kan se ut. De röda boxarna
beskriver exempel på olika typer av aktiviteter.
Sov från 0015-0600
0:00

4:00

Arbetade
0800-1545 8:00

Motionerade 0600-0700

0:15

0:30

0:45

1:00

1:15

1:30

1:45

2:00

2:15

2:30

2:45

3:00

3:15

3:30

3:45

4:15

4:30

4:45

5:00

5:15

5:30

5:45

6:00

6:15

6:30

6:45

7:00

7:15

7:30

7:45

S

FA
8:15

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

X

9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45

A

12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45

Lunchrast

R

1200-1245

1700-1730

07000730

A

16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45

Tog en tupplur

Tog av
klockan
pga
dusch

S
20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45

S

Aktiviteter:
S: Sömn (även tupplur)
A: Arbete
R: Rast
FA: Fysisk aktivitet
X: Tog av aktivitetsklockan

Koffeinintag:
Kaffe/te: 2 Koppar kaffe

När? 0730, 1230

Energidrycker: 1 Red Bull

När? 1430

Annat:

När?

Skattning av sömnighet, Karolinska Sleepiness Scale (KSS):
123456-

extremt pigg
mycket pigg
pigg
ganska pigg
varken pigg eller sömnig
första tecknen på sömnighet - lätt
sömnig
7 - sömnig men ej ansträngande vara vaken
8 - sömnig och något ansträngande att vara
vaken
9 - mycket sömnig, mycket ansträngande
att vara vaken, kämpar mot sömnen
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Vid uppstigande, KSS: 4

Vid läggdags, KSS: 7
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Gick till
sängs
23:15

Utvärdering av trötthetsvarnare i buss

Datum: ________________
0:00

0:15

0:30

0:45

1:00

1:15

1:30

1:45

2:00

2:15

2:30

2:45

3:00

3:15

3:30

3:45

4:00

4:15

4:30

4:45

5:00

5:15

5:30

5:45

6:00

6:15

6:30

6:45

7:00

7:15

7:30

7:45

8:00

8:15

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45

12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45

16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45

20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45

Aktiviteter:
S: Sömn (även tupplur)
A: Arbete
R: Rast
FA: Fysisk aktivitet

Koffeinintag:
Kaffe:

När?

Energidrycker:

När?

Annat:

När?

X: Tog av aktivitetsklockan
Skattning av sömnighet, Karolinska Sleepiness Scale (KSS):
123456789-
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extremt pigg
mycket pigg
pigg
ganska pigg
varken pigg eller sömnig
första tecknen på sömnighet - lätt sömnig
sömnig men ej ansträngande vara vaken
sömnig och något ansträngande att vara vaken
mycket sömnig, mycket ansträngande att vara vaken,
kämpar mot sömnen

Vid uppstigande, KSS: ______

Vid läggdags, KSS: ______

VTI rapport 1026

Vid uppstigandet:
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nej, inte alls

Kände du dig stressad vid sänggåendet?

Ja, mycket

Kände du dig uppvarvad vid sänggåendet?

Ja, mycket

Kände du dig orolig inför nästa dag?

Ja, mycket

Hade du svårt att somna?

Mycket svårt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Inte alls svårt

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nej, inte alls
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nej, inte alls

Nej, inte alls ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Ja, definitivt

Har du sovit tillräckligt länge?

Nej, inte alls ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Ja, definitivt

Känner du dig utsövd?

Mycket svårt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Mycket lätt

Hur kändes det att stiga upp?

☐Inga ☐1

Hur många gånger har du vaknat under
natten?
Har du blivit störd av något under sömnen?

☐2

☐3 eller fler

☐ Nej ☐ Ja, vad?______________________
Mycket dåligt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Mycket bra

Hur har du sovit?

Om du har sovit dåligt, vad är orsaken/orsakerna?
Arbetsrelaterade orsaker

Personliga orsaker

☐ Börjar arbeta tidigt

☐ La mig för sent

☐ Oro eller nedstämdhet p g a något som är
kopplat till arbetet
☐ För lite tid till vila sedan senaste
arbetspasset

☐ Oro eller nedstämdhet p g a något som inte är
kopplat till arbetet
☐ Sjukdom

☐ Svårt att varva ned efter arbetet

☐ Barn som vaknar på natten

☐ Annat:__________________

☐ Snarkning: ☐ Egen ☐ Partner

☐ Rädd att försova mig

☐ Annat:__________________

☐ Husdjur

☐ Annat:__________________

Kommentarer:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vid läggdags:
Har du under dagen känt dig:
glad?
trött?
orolig/stressad?
nedstämd?

Ja, mycket ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nej, inte alls
Ja, mycket ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nej, inte alls
Ja, mycket ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nej, inte alls
Ja, mycket ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nej, inte alls

Hur bedömer du ditt hälsotillstånd idag? Mycket bra ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Mycket dåligt
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Utvärdering av trötthetsvarnare i buss

Om du har arbetat:
Hur sömnig var du som mest under arbetsdagen? KSS:________ Tidpunkt:_________
Har du någon gång under ditt arbete känt dig så sömnig att du har haft svårt att hålla dig
vaken?
☐ Nej
☐ Ja, när:________________________________________________________
Har du någon gång under ditt arbete känt dig så sömnig att du har haft svårt att koncentrera
dig, varit ouppmärksam eller ofokuserad?
☐ Nej
☐ Ja, när:________________________________________________________
Har du någon gång under ditt arbete känt dig så sömnig att du ville göra en motåtgärd?
☐ Nej
☐ Ja, jag gjorde en motåtgärd. Vad?_____________________________________________
☐ Ja, men jag kunde inte. Varför?_______________________________________________
Har du någon gång under ditt arbete gjort något fel/misstag där en bidragande orsak var
sömnighet?
☐ Nej
☐ Ja, vad:________________________________________________________
Har nedanstående förekommit under arbetspasset:
Besvärliga passagerare?
Förseningar i tidtabellen?
Störningar i trafiken, t ex köer?
Att du överskridit hastighetsgränsen?
Att du känt dig pressad, på gränsen till vad du klarar av?
Tekniska fel/störningar på bussen?
Att du arbetade övertid?
Annat:

☐ Ja ☐ Nej
☐ Ja ☐ Nej
☐ Ja ☐ Nej
☐ Ja ☐ Nej
☐ Ja ☐ Nej
☐ Ja ☐ Nej
☐ Ja ☐ Nej

Övriga kommentarer om dagen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Statens väg- och transportforskningsinstitut
Olaus Magnus väg 35, Linköping
Telefon 013–20 40 00, E-post vti@vti.se
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