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Bakgrund
Inom sjukvården är skiftarbete, speciellt för sjuksköterskor, vanligt förekommande.
Sjuksköterskor ger råd om kost och hälsa och fungerar som hälsoförebilder i samhället.
Tidigare studier visar att oregelbundna arbetstider påverkar matvanor. Denna studie
undersöker hälsosituationen hos sjuksköterskor och undersköterskor på Åland.
Syfte
Syftet med studien är att undersöka legitimerade sjuksköterskors och undersköterskors
hälsobeteende. Speciellt kommer studien inrikta sig på oregelbundna arbetstider gällande
ätbeteende, frukt- och grönsakskonsumtion och fysisk aktivitet.
Metod
En enkätundersökning om hälsobeteende genomfördes på Ålands hälso- och sjukvård. Totalt
deltog 160 sjuksköterskor och undersköterskor i studien varav 100 arbetade skift med
oregelbundna arbetstider.
Huvudresultat
Antal matkonsumtionstillfällen var 4,5 gånger per dygn för både dag- och skiftarbetare. Mest
konsumerades hemlagad mat och smörgåsar. Fem portioner frukt- och grönsaker
konsumerades av 34,0 respektive 37,6 procent av dagarbetare och skiftarbetare. Fysisk
aktivitet uppgick till minst 3 ½ timme per vecka hos 35,8 respektive 43,6 procent av
dagarbetare och skiftarbetare. Av skiftarbetare upplevde 73,1 procent sig äta annorlunda vid
skiftarbete. Ingen signifikans hittades mellan dagarbetare och skiftarbetare gällande frukt- och
grönsakskonsumtion och fysisk aktivitet.
Slutsats
Studien visar att hälsobeteenden hos legitimerade sjuksköterskor och undersköterskor på
Ålands hälso- och sjukvård inte påverkas av oregelbundna arbetstider. I studien hittades inget
samband mellan hälsobeteende och oregelbundna arbetstider gällande antal ättillfällen, fruktoch grönsakskonsumtion och fysisk aktivitet.
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Background
Shiftwork is commonly occurring within health care, especially among nurses. Nurses give
advice about diet and health and serve as health role models in society. Previous studies show
that irregular working hours affect eating habits. This study examines the health situation
among nurses and assistant nurses in Åland.
Purpose/Objectives
The aim of this study is to investigate health behavior in registered nurses and assistant
nurses. The study will especially focus on irregular working hours concerning eating
behavior, fruit and vegetable consumption and physical activity.
Method
A questionnaire about health behavior was conducted at Ålands hälso- och sjukvård. In total
160 nurses and assistant nurses participated in the study whereof 100 worked shifts with
irregular working hours.
Main results
The number of food consumption occasions was 4,5 times per day for both day and
shiftworkers. Most widely consumed was home cooked food and sandwiches. Five portions of
fruit and vegetables was consumed by 34,0 respective 37,6 percent of dayworkers and
shiftworkers. Physical activity amounted to at least 3 ½ hours per week in 35,8 respective
43,6 percent of dayworkers and shiftworkers. In shiftworkers 73,1 percent experienced eating
different during shiftwork. No significance was found between dayworkers and shiftworkers
concerning fruit and vegetable consumption and physical activity.
Conclusion
This study show that health behavior is not affected by irregular working hours in registered
nurses and assistant nurses in Ålands hälso- och sjukvård. The study found no association
between health behavior and irregular working hours concerning eating behavior, fruit and
vegetable consumption and physical activity.
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1.0 Bakgrund
1.1 Oregelbundna arbetstider

Olika service- och hälsovårdsenheter har öppet 24 timmar om dygnet vilket gjort att det blir
allt vanligare med skiftarbete eller att arbeta oregelbundna arbetstider (Persson & Mårtensson,
2006; Reeves, Newling-Ward & Gissane, 2004). Idag arbetar ungefär en femtedel av
människor i Europa skiftarbete och i Sverige ligger samma siffra på ungefär en tredjedel
(Harrington, 2001; Lennernäs, 1996). Skiftarbete behövs för att kunna ge samhället service
och akut vård dygnet runt (Harrington, 2001). Oregelbundna arbetstider sträcker sig utanför
de vanliga arbetstiderna 07.00-17.00 (Persson & Mårtensson, 2006).
Enligt Wilson (2002) är skiftarbete vanligt förkommande inom yrken som sjukhuspersonal,
polis, brandkår och transportföretag. Sjukhus har länge varit en arbetsplats där 24-timmars
arbete har behövts. Inom sjukhus är sjuksköterskor den huvudsakliga yrkesgruppen som
arbetar skift (Wilson, 2002). De vanligaste tre skiften inom skiftarbete börjar klockan 06.00,
14.00 och 22.00 men flera variationer finns (Harrington, 2001). Inom skiftarbete arbetar en
del morgon- och kvällsskift, andra endast nattskift medan vissa arbetar samtliga skift under ett
roterande schema (Harrington, 2001).
1.2 Kopplingen mellan oregelbundna arbetstider, måltidsordning och måltidsmönster

Det finns olika näringsrekommendationer i de nordiska länderna. För hela norden används
Nordic Nutrition Recommendations, i Sverige används Svenska Näringsrekommendationer
och i Finland används Finska Näringsrekommendationer (Livsmedelsverket, 2005; Nordiska
ministerrådet, 2004; Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2012).
Nordic Nutrition Recommendations eller NNR skapas utifrån vetenskap och forskning samt är
anpassade för hälsoförhållanden i de nordiska länderna (Livsmedelsverket, 2005).
Rekommendationerna uppfylls genom ett varierat intag, det vill säga intag från alla
livsmedelsgrupper, och innehåller tillräckligt med mat för att täcka energibehovet och på så
sätt täcka in alla näringsämnen (Nordiska ministerrådet, 2004).
I Sverige och Finland används tallriksmodellen för att visa hur en optimal måltid kan sättas
ihop (Livsmedelsverket, 2011a; Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2012 s.35). Modellen
innebär att tallriken delas in i tre delar (Livsmedelsverket, 2011a). Den första delen består av
potatis, pasta, ris, bulgur och bröd. Den andra delen består av frukt, grönsaker och rotfrukter.
Den tredje delen består av kött, fisk, ägg och baljväxter och ska utgöra den minsta av de tre
delarna (Livsmedelsverket, 2011a). Matcirkeln är en annan modell som används i Sverige
(Livsmedelsverket, 2012a). Modellen ser ut som en cirkel och är delad i sju delar. Del ett
består av frukt och bär, del två av grönsaker, del tre av potatis och rotfrukter, del fyra av
spannmål, del fem av matfett, del sex av mejeriprodukter och del sju av proteinkällor. Under
en dag bör minst ett livsmedel från varje del i cirkeln konsumeras. Modellen är tänkt som
hjälp för att få i sig en bra variation av näringsämnen och på så sätt ett varierat kostintag varje
dag (Livsmedelsverket, 2012a).
För att underlätta valet av livsmedel för en hälsosam kost i affären används i Sverige
symbolen Nyckelhålet (Livsmedelsverket, 2012b). Sedan juni 2009 finns även
nyckelhålsmärket i Norge och Danmark (Livsmedelsverket, 2012b). I Finland används inte
nyckelhålsmärket utan en annan märkning, som inriktar sig på fett och salt, kallad hjärtmärket
(Sydänmerkki – parempi valinta, 2010). Hjärtmärket ska underlätta för finska konsumenter att
sammanställa en hälsosam kost (Sydänmerkki – parempi valinta, 2010).
Människans hälsa påverkas av vad och hur mycket man äter samt hur ofta (Nordiska
ministerrådet, 2004). Människans matintag påverkas av tid på dygnet (Lennernäs, 1996).
Begreppet måltidsmönster beskriver vad som äts i form av mat och dryck, matkombinationer
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och näringsintag över tid (U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and
Human Services, 2010 pp. 5, 92). Människans välmående och prestationsförmåga är beroende
av när på dygnet vi äter och sover vilket i sin tur styrs av dygnsrytmen (Lennernäs, 1996).
Människor rekommenderas att äta mellan fyra till sex gånger per dag (Nordiska ministerrådet,
2004). I en studie av Lennernäs och Andersson (1999) varierar antal konsumtionstillfällen av
mat per dag med 3,6 till 6,5 gånger mellan olika grupper. Måltiderna ska helst ha en jämn
fördelning över dagen (Lennernäs, 1996; Livsmedelsverket, 2005; Nordisk ministerrådet,
2004; Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2012 s. 39). Hur ofta man äter påverkar vanligtvis
inte kroppsvikt så länge energiintaget inte överstiger energiförbrukningen (Livsmedelsverket,
2005; Nordiska ministerrådet, 2004).
Enligt NNR och Svenska Näringsrekommendationer rekommenderas att mat- och energiintag
fördelas som tre större huvudmål och ett till tre mellanmål, vilket kallas måltidsordning
(Livsmedelsverket, 2005; Nordiska ministerrådet, 2004). Följande fördelning av dagens
energibehov föreslås:





Frukost 20-25%
Lunch 25-35%
Middag 25-35%
1-3 mellanmål totalt 5-30 % med hög näringskvalité (Nordiska ministerrådet, 2004)

Dagens första måltid bör konsumeras en till två timmar efter nattfasta och middag bör inte
konsumeras senare än en till två timmar före läggdags (Nordiska ministerrådet, 2004). Genom
att äta på regelbundna tidpunkter undviks småätande (Nordiska ministerrådet, 2004; Valtion
ravitsemusneuvottelukunta, 2012 s.39). För kroppen är det optimalt att äta regelbundet och
under dagtid (Lennernäs, 1996). Ätande under natten bör troligtvis undvikas eftersom det har
negativ påverkan på blodfetter och ämnesomsättning (Lennernäs, 1996).
Rekommenderad mängd total vätska för amerikaner bör i genomsnitt ligga på 3,7 liter per dag
för män och 2,7 liter per dag för kvinnor (The National Academies Press/ National Academy
of Sciences, 2012 pp. 145, 147, 150). Enligt Finska Näringsrekommendationer täcks behovet
av vatten, från annat än kosten, för vuxna av ett intag på en liter (Valtion
ravitsemusneuvottelukunta, 2012 s.40). Ett vätskeintag som understiger rekommendationerna
kan leda till mild uttorkning (Saltmarsh, 2001). Kroppens reaktion på mild uttorkning kan
vara huvudvärk och minskad mental vakenhet (Saltmarsh, 2001). Ett vätskeintag av stora
mängder vätska som överstiger njurarnas avsöndringsförmåga kan leda till akut
vattenförgiftning (The National Academies Press/ National Academy of Sciences, 2012 p.
14).
Enligt Valtin (2002) uppskattas genomsnittlig daglig vätskebalans uppnås genom 2,5 liter
vätska varav 1,0–1,2 liter bör komma från drycker. För att komma upp i en liter vatten krävs
ett intag på cirka fyra glas vatten. Den vanligaste rekommendationen för vätskeintag från
drycker ligger på åtta glas om dagen (Valtin, 2002). Intag av vatten och andra vätskor
uppkommer ofta till mellan en till två liter per dag i nordiska länder (Nordiska ministerrådet,
2004). Utan vidare bevis om koffeinhaltiga dryckers påverkan på vätskemängden verkar dessa
bidra till totalt dagligt vätskeintag (The National Academies Press/ National Academy of
Sciences, 2012 p. 134).
Maten har betydelse för människans prestationsförmåga och det gäller speciellt under
oregelbundna arbetstider (Lennernäs 1996). En studie om sjuksköterskor och deras matvanor
har uppmärksammat att det finns ett samband mellan skiftarbete och onormalt ätbeteende
(Wong, Wong, Wong & Lee, 2010). En annan studie visar att oregelbundna arbetstider kan
ändra sjuksköterskors vanliga måltidsordning (Faugier, Lancaster, Pickles & Dobson, 2001a).
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Enligt Reeves et al. (2004) ändrar skiftarbete tidpunkten för måltider och tillgänglighet av mat
vilket kan leda till problem med hälsosamt måltidsmönster. Vidare menar Reeves et al. (2004)
och Lennernäs et al. (1995) att skiftarbete kan leda till problem med måltidsordning.
Skiftarbetare tenderar att äta fler måltider per dygn men mindre under frukost och lunch än
dagarbetare (Esquirol et al., 2009). Dagarbetare konsumerade enligt Reeves et al. (2004) mer
sannolikt fler måltider per dag och färre snacks och mellanmål, än skiftarbetare som jobbar
natt. Enligt Lennernäs och Andersson (1999) tenderar skiftarbetare att äta mer ofullständiga
måltider och smörgåsar som huvudmåltid. En studie visar att genomsnittligt antal ättillfällen
per dag var 6,5 för skiftarbetare (Lennernäs, Åkerstedt, Hagman, Bruce & Hambraeus,
1993a).
En förklaring till att äta en onormal eller ohälsosam kost under skiftarbete kan vara, att den
trötta kroppen kräver energirik mat för att orka (Persson & Mårtensson, 2006). Sockerhaltiga
produkter och snabbmat kan vara lättare alternativ att få tag på än mer hälsosam mat (Persson
& Mårtensson, 2006; Wong et al., 2010). Patienter och anhöriga visar ofta sin uppskattning
till sjukhuspersonalen genom att ge kakor, matvaror eller godis (Zapka, Lemon, Magner &
Hale, 2009). Det kan leda till ohälsosamma matvanor (Zapka, 2009). Andra problem som kan
uppstå för skiftarbetare är tillgängligheten av mat och dryck under oregelbundna arbetspass
och helgarbete med anledning av att öppettider passerats, arbetsmiljön är oförutserbar och
stress under arbetstid (Faugier, Lancaster, Pickles & Dobson, 2001b; Wong et al., 2010).
Problemen leder till att mat ofta tas med till arbetet när man arbetar oregelbundna arbetstider
(Faugier et al., 2001b). Sjuksköterskor i Faugier et al. (2001a) undersökning ansåg att
arbetsmiljön inte gav stöd för hälsosamt ätande. Det berodde mestadels på de oregelbundna
arbetstiderna och att möjlighet till tidsmässigt rimlig rast inte fanns (Faugier et al., 2001a).
Oavsett vilka arbetstider en skiftarbetare har rekommenderas denna att äta på ungefär samma
tider varje dag (Nordiska ministerrådet, 2004). Följande ordning är att föredra:



Frukost: efter nattarbete, före dagsömn
Lunch: efter dagsömn

Under natten bör personen helst undvika att äta eller äta små portioner. Sockerrika produkter
och sötsaker bör undvikas eftersom sockret inte har någon uppiggande effekt under denna
period (Nordiska ministerrådet, 2004).
I Faugier et al. (2001a) undersökning framkom att 5 procent av sjuksköterskor inte drack
något vatten under dagen, 50 procent drack mindre än tre glas om dagen, 37 procent drack
mellan tre och sju glas om dagen och 8 procent drack åtta glas om dagen. En studie om
sjuksköterskors hälsa visade att ungefär 20 procent drack åtta glas vatten om dagen (Malik,
Blake & Batt, 2011). En undersökning om nattarbetare av Reeves et al. (2004) fann att de
drack mer kaffe och te än dagarbetare, vilket visas tydligast hos kvinnliga sjuksköterskor.
1.2.1 Definitioner och rekommendationer beträffande vikt och Body Mass Index (BMI)

Överdrivet och otillräckligt energiintag kan på lång sikt leda till negativa hälsoeffekter
(Nordiska ministerrådet, 2004). Av den anledningen bör människan eftersträva energibalans i
vuxen ålder (Nordiska ministerrådet, 2004). Vid positiv energibalans lagras energin i kroppen
i form av överskottsenergi och leder till viktuppgång (Lennernäs, 1996; Nordiska
ministerrådet, 2004). Övervikt är ett tillstånd där vikt överstiger en standard baserad på längd
och fetma är ett tillstånd av omåttlig övervikt (Mahan & Escott-Stump, 2007). Övervikt och
fetma kan fastställas på många olika sätt varav en av de vanligaste metoderna att bedöma
kroppsvikt är genom Body Mass Index (Mahan & Escott-Stump, 2007). Måttet BMI räknas
som vikt genom längd i kvadrat, vilket skrivs med formeln
(World Health Organization,
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2012a). Måttet kan användas för män och kvinnor. En nackdel med BMI är att det inte tar
hänsyn till kroppens sammansättning av muskler och fett och är beroende av etniskt ursprung.
För att klassificera människor som underviktiga, normalviktiga, överviktiga eller feta används
BMI (World Health Organization, 2012a).
Klassificeringarna för vuxna i åldern 18-64 år är följande:





Undervikt < 18,50 kg/m2
Normalvikt 18,50 – 24,99 kg/m2
Övervikt ≥ 25,00 kg/m2
Fetma ≥ 30,00 kg/m2 (World Health Organization, 2012a)

Fetma hos barn och äldre kan beräknas med BMI men kräver andra gränsvärden (Nordiska
ministerrådet, 2004). En tidigare studie undersökte lämpliga klassificeringar för BMI hos barn
i åldern 2-18 år (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2001). De kom fram till att klassificeringarna
för fetma hos barn behöver vara lägre än World Health Organizations klassificeringar för
vuxna (Cole et al., 2001; World Health Organization, 2012a). Enligt Livsmedelsverket
(2011b) föreslås äldre ha ett BMI mellan 23-29 för optimal hälsa.
Att ha ett högre BMI än vad som är önskvärt kan öka risken för diabetes, hjärt-kärlsjukdomar
och olika former av cancer (Hicks et al., 2008). Feta människor har ökad risk att drabbas av
samtidig förekomst av flera av ovanstående sjukdomsdiagnoser (Mahan & Escott-Stump,
2007).
Långa eller onormala arbetstider anses vara hälsofarliga (Harrington, 2001). En studie visar
att skiftarbete kan öka risken för övervikt och fetma med mellan 15-30 procent (Zhao,
Bogossian, Song & Turner, 2011). Förekomsten av övervikt och fetma är högre hos
skiftarbetare än dagarbetare (Karlsson, Knutsson & Lindahl, 2001; Kivimäki, Kuisma,
Virtanen & Elovainio, 2001; Zhao et al., 2011). Skillnaden i vikt mellan skiftarbetare och
dagarbetare blev större med ökad ålder (Kivimäki et al., 2001). Att arbeta två eller fler skift
där nattskift är inkluderat kopplades i en undersökning till minskad risk för viktuppgång och
fetma (Nabe-Nielsen, Quist, Garde & Aust, 2011).
Ingen skillnad hittades hos dagarbetare och nattarbetare gällande vikt och BMI (Reeves et al.,
2004). Enligt Esquirol et al. (2009) skiljde sig inte BMI och midjemått hos dagarbetare och
skiftarbetare. En undersökning om sjuksköterskors beteende och vikt kom fram till att
övervikt och fetma bland sjuksköterskor är lika stor som övervikt och fetma hos population
överlag i USA (Zapka et al., 2009). Sjuksköterskor med mycket att göra på jobbet har högre
BMI, sover sämre och har ökad risk för att behöva ta ut sjukdagar än sjuksköterskor med
mindre att göra på jobbet (Henwood, Tuckett & Turner, 2012).
1.3 Kopplingen mellan oregelbundna arbetstider och frukt- och grönsakskonsumtion

Ökat frukt- och grönsaksintag leder generellt sätt till hälsosammare livsstil som exempelvis
minskad rökning och ökad fysisk aktivitet (Liu et al., 2000). I World Health Organizations
rapport “Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases”, rekommenderas en
konsumtion på minst 400 gram frukt och grönsaker varje dag (World Health Organization and
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2003 pp. 56, 101). I Finland
rekommenderas ett intag på minst 400 gram frukt- och grönsaker, exklusive potatis, per dygn.
(Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2012 s.36). I Sverige rekommenderas en konsumtion på
minst 500 gram frukt och grönsaker per dag (Livsmedelsverket, 2012c).
Vid studier om frukt och grönsaker används vanligtvis inte konsumtion i gram utan antal
portioner (Ashfield-Watt, Welch, Day & Bingham, 2003; He et al., 2004; Hung et al., 2004;
Lui et al., 2000; Malik et al., 2011; Simunaniemi, Andersson & Nydahl, 2009). Enligt
8

Ashfield-Watt et al. (2003) motsvarar 400 gram ungefär fem portioner frukt och grönsaker.
Rekommendationen för frukt och grönsaker omräknat i antal portioner per dag varierar mellan
världens länder (Livsmedelsverket, 2012c). I Danmark rekommenderas sex portioner frukt
och grönsaker per dag, i USA fem portioner och i Finland fem portioner (Livsmedelsverket,
2012c; Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2012). I Sverige översätts inte rekommendation på
500 gram om dagen till portioner men motsvaras enligt Livsmedelsverket exempelvis av tre
frukter och två stora portioner grönsaker per dag (Livsmedelsverket, 2012d). Den senaste
rikstäckande svenska studien, kallad Riksmaten, visade att kvinnor i genomsnitt åt frukt och
grönsaker omkring fyra gånger per dag (Becker & Pearson, 2002 p.184). Samma siffra för
män låg på omkring tre gånger per dag. I denna siffra ingick inte potatis (Becker & Pearson,
2002 p.184). I en studie visades att frukt- och grönsakskonsumtion i Sverige ligger nära fem
portioner om dagen med ett snitt på 4,1 portioner (Simunaniemi et al., 2009).
Tidigare undersökningar visar att sjukvårdspersonal inte når upp till rekommenderat intag av
frukt och grönsaker (Malik et al., 2011; Zapka et al., 2009). Med ett intag av fyra portioner
per dag nådde inte försökspersonerna i en tidigare undersökning upp till fem portioner frukt
och grönsaker per dag (Zapka et al., 2009). I Malik et al. (2011) undersökning nådde 64,8
procent inte upp till fem portioner frukt och grönsaker per dag. Enligt Lennernäs och
Andersson (1999) konsumerar skiftarbetare mindre frukt och grönsaker som en del av en
måltid än dagarbetare. Skiftarbetarna rekommenderas att komplettera sina måltider med frukt
och grönsaker för att göra dem till fullständiga måltider (Lennernäs & Andersson, 1999).
1.4 Kopplingen mellan oregelbundna arbetstider och fysisk aktivitet

Idag definierar World Health Organization fysisk aktivitet som vilken kroppslig rörelse som
helst skapad av kroppens muskler, som använder energi (World Health Organization, 2012b).
Allt ifrån hushållssysslor till träning ingår i begreppet fysisk aktivitet (World Health
Organization, 2012b).
Enligt World Health Organization rekommenderas vuxna mellan 18-64 år vara fysiska aktiva
under minst 150 minuter per vecka (World Health Organization, 2012b). Nordiska
rekommendationer för fysisk aktivitet uppgår till en energiförbrukning på 150 kcal för att
uppnå hälsoeffekt, vilket motsvaras av en rask promenad på 30 minuter (Livsmedelsverket,
2005; Nordiska ministerrådet, 2004; Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2012 s.42). Dessa 30
minuter kan förmodligen delas upp i korta intervaller om tio minuter under dagens gång
(Livsmedelsverket, 2005; Nordiska ministerrådet, 2004; Valtion ravitsemusneuvottelukunta,
2012 s.42).
Fysisk aktivitet kan vara viktigt för att hjälpa arbetare att klara av skiftarbete (Harrington,
2001). En studie tyder på att mängden fysisk aktivitet är lägre för skiftarbetare än för
dagarbetare (Zhao et al., 2011). En annan undersökning visade att mängden fysisk aktivitet på
fritiden mellan dagarbetare och skiftarbetare inte skiljde sig åt (Kivimäki et al., 2001).
Fördelar med fysisk aktivitet är känt hos sjuksköterskor (Malik et al., 2011). Enligt en tidigare
studie nådde ungefär hälften av sjuksköterskor upp till rekommendationen för fysisk aktivitet
(Mo, Blake & Batt, 2011). I Zhao et al. (2011) studie om kopplingen mellan skiftarbete och
ohälsosam vikt fick sjuksköterskor själv rapportera graden av fysisk aktivitet. Ungefär 50
procent av sjuksköterskor ansåg sig ha en hög nivå av fysisk aktivitet. Trots detta upptäcktes
att ungefär 60 procent var överviktiga eller feta (Zhao et al., 2011). I en studie visas även att
knappt hälften av sjuksköterskorna inte var fysiskt aktiva under 30 minuter varje dag (Malik
et al., 2011). Att träna 30 minuter eller mer varje dag på fritiden ökar sjuksköterskans
välmående oavsett fysisk aktivitetsnivå på arbetet (Henwood et al., 2012). Fysisk aktivitet
under arbetstid har inte samma hälsoförebyggande effekt som fysisk aktivitet på fritiden
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(Henwood et al., 2012). Fysisk aktivitet kan dämpa vissa av skiftarbetets negativa
påverkningar på kroppen vilket har visats i flera studier enligt Wilson (2002).
De vanligaste anledningarna till låg fysisk aktivitet hos sjuksköterskor är att inte ha tid att
träna, känna sig trött eller ha brist på motivation (Mo et al., 2011). Liknande hinder för
utförande av fysisk aktivitet bland sjuksköterskor hittades i Malik et al. (2011) undersökning.
Utöver ovan nämnda hinder fann Malik et al. (2011) även att ”jag har inte råd” kunde utgöra
ett problem. Socialt stöd från omgivningen att träna visade sig vara lågt och utgjorde därmed
ett hinder för att utöva fysisk aktivitet i Mo et al. (2011) undersökning. En studie undersökte
nyexaminerad vårdpersonal under en uppföljningsperiod av två år och fann att skiftarbetare
som arbetade två eller fler skift där nattskift var inkluderat ökade sin fysiska aktivitet med
mellan 25-81 procent (Nabe-Nielsen et al., 2011).
1.5 Kopplingen mellan oregelbundna arbetstider och förändrat hälsobeteende

Det finns en stark koppling mellan kost, näring, hälsa och fysisk aktivitet (World Health
Organization and Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2003 p. 3). Det är
viktigt för hälsan att behålla en hälsosam vikt genom bra kostvanor och fysisk aktivitet
(Zapka et al., 2009). Förändringar i kosten har starka positiva och negativa effekter på hälsa
(World Health Organization and Food and Agriculture Organization of the United Nations,
2003 p. 2). Möjligheten finns att skiftarbete har en svag kronisk påverkan på hälsobeteende
vilket inte visar sig förrän skiftarbetaren blivit äldre än 45 år (Kivimäki et al., 2001).
Hälsobeteende i form rökning, fysisk aktivitet och BMI undersöktes av Nabe-Nielsen et al.
(2011). Även Kivimäki et al. (2001) undersökte hälsobeteende, dock i form av rökning,
alkoholkonsumtion, stillasittande livsstil och övervikt. En studie förklarar genom en figur
kopplingen mellan skiftarbete och sjukdomar (Knutsson, 2003). Enligt figuren påverkar
skiftarbete bland annat sömn- och vakenhetstillstånd och stress vilka kan leda till beteende
förändringar gällande till exempel kosten. Dessa beteendeförändringar kan i sin tur leda till
sjukdomar (Knutsson, 2003). I motsats till Knutsson (2003) kommer Nabe-Nielsen et al.
(2011) i deras undersökning om skiftarbete och hälsoförändringar inte fram till att
morgonskift-, kvällsskift-, och nattskift var kopplat till förändrat hälsobeteende hos
vårdpersonal.
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2.0 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka legitimerade sjuksköterskors och undersköterskors
hälsobeteende. Speciellt kommer studien inrikta sig på oregelbundna arbetstider gällande
ätbeteende, frukt- och grönsakskonsumtion och fysisk aktivitet.
Huvudfrågeställning och underfrågeställningar att studera är:
Påverkas hälsobeteenden hos legitimerade sjuksköterskor och undersköterskor av
oregelbundna arbetstider?
-Påverkas ätbeteende av oregelbundna arbetstider?
-Påverkas frukt- och grönsakskonsumtion av oregelbundna arbetstider?
-Påverkas mängd fysisk aktivitet av oregelbundna arbetstider?
Undersökningens nollhypotes är att det inte finns något samband mellan hälsobeteende och
oregelbundna arbetstider. Alternativhypotesen är att det finns ett samband mellan
hälsobeteende och oregelbundna arbetstider.

3.0 Material
3.1 Försökspersoner

Åland valdes som geografiskt område på grund av att Åland är ett speciellt område som har
svensktalande befolkning men tillhör Finland (Det offentliga Åland, 2012). Det fanns ett
intresse från studieansvarigas sida att få veta mer om hälsobeteende hos skiftarbetare som
arbetar oregelbundna arbetstider. I denna studie har hälsobeteende enbart gällande ätbeteende,
frukt- och grönsakskonsumtion och fysisk aktivitet valt att studeras. Inriktningen
sjuksköterskor och undersköterskor valdes med anledning av deras yrkesroll som förebild och
förmedlare av hälsobeteenden (Malik et al., 2011; Zapka et al., 2009). Det behövs en bättre
förståelse för sjuksköterskors vikt och arbete med anledning av individens hälsa och
välmående, organisationens intresse att behålla en hälsosam arbetskraft och sjuksköterskors
förmåga att fungera som hälsoförebilder för patienten (Zapka et al., 2009).
Ålands hälso- och sjukvård, även kallad ÅHS, ansvarar för hela den offentliga hälso- och
sjukvården på Åland (Ålands hälso- och sjukvård, 2012a). Verksamheten som huvudsakligen
finns belägen i Mariehamn arbetar för att uppnå optimal folkhälsa på Åland (Ålands hälsooch sjukvård, 2007 s. 1; Ålands hälso- och sjukvård, 2012a). På ÅHS finns 14 kliniker samt
en laboratorieenhet och en läkemedelscentral (Ålands hälso- och sjukvård, 2011 s. 2).
Klinikerna, som består av avdelningar och mottagningar, kan delas in i områdena primärvård,
specialsjukvård, tandvård och geriatrik (Ålands hälso- och sjukvård, 2012b).
På ÅHS valdes en del av specialsjukvården att undersökas. De arbetande legitimerade
sjuksköterskorna och undersköterskorna på akutkliniken, barn- och ungdomskliniken, BB/gynekologikliniken, intensivvård/dialys/uppvak, kirurgavdelning, kirurgpoliklinik,
medicinavdelning, medicinpoliklinik, onkologiverksamheten, operation- och
anestesiavdelningen, rehabiliteringsavdelning, ögonkliniken och öron-, näs- och halskliniken
användes som försökspersoner under undersökningstiden. Enligt hälso- och sjukvårdsplan
2011 arbetade 197 avdelningssköterskor, legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor och
närvårdare på valda avdelningar och mottagningar (Ålands hälso- och sjukvård, 2012c).
Urvalskriterier för försökspersonerna var att arbeta på valda avdelningar eller mottagningar
inom ÅHS specialsjukvård, vara utbildad legitimerad sjuksköterska eller undersköterska och
kunna läsa och skriva på svenska. Deltagarna bestod av dagarbetare eller arbetare med
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oregelbundna arbetstider såsom morgonskift, kvällsskift eller nattskift. Försökspersoner med
oregelbundna arbetstider kommer i fortsättningen att kallas skiftarbetare.
3.2 Urval

Som urval användes klusterurval. Klusterurval kan göras i två steg (Ejlertsson, 2003). I steg
ett väljs klustren ut strategiskt istället för att slumpas fram (Trost, 2007). I steg två dras
slumpmässigt stickprov från klustren (Ejlertsson, 2003). I vissa fall kan samtliga individer i
klustret användas (Ejlertsson, 2003). I den aktuella studien valdes att undersöka
sjuksköterskor och undersköterskor som arbetade inom specialsjukvården på ÅHS. Inom
specialsjukvården valdes strategiskt 13 avdelningar och mottagningar ut som kluster att delta i
undersökningen. De 13 klustren bildar tillsammans undersökningens population. Inom varje
kluster inkluderades samtliga individer. Storleken på klustren varierade från 3 till 36
individer.

4.0 Metod
Undersökningen gjordes i form av en tvärsnittstudie (Ejlertsson, 2003). En kvantitativ design
användes på grund av att resultatet till viss del skulle kunna generaliseras (Ejlertsson, 2003).
Inom kvantitativ design används vanligtvis enkät- och intervjuundersökningar (Eliasson,
2010). Undersökningen var upplagd som enkätundersökning där sjuksköterskors och
undersköterskors hälsobeteenden studerades. Enkätundersökning valdes för att det var en
billigare och snabbare metod än intervjuer samt att den inte hade någon intervjuareffekt
(Bryman, 2002). Enkäter är en användbar metod när man vill ställa samma frågor till många
personer och vill att respondenten har tid att tänka genom sina svar (Kylén, 2004).
Deskriptiva undersökningar är vanligtvis kvantitativa. Ett exempel på en deskriptiv studie är
att kartlägga en grupps hälsotillstånd (Olsson & Sörensen, 2011). Denna studie ville kartlägga
sjuksköterskors och undersköterskors hälsobeteenden. På grund av att designen var kvantitativ
kom inte en förklaring till varför detta beteende uppstod att visa sig.
4.1 Enkätutformande och utförande

Vid utformande av enkät användes enkätformulär från en tidigare undersökning som hjälp vid
formulering av frågor (Simunaniemi et al., 2009). Enligt Bryman (2002) kan frågor från andra
forskare användas som komplement eller idékällor i den egna enkäten. Enkäten skapades med
Word och innehöll 19 frågor, Bilaga 4 (Microsoft® Office Word 2007, 2008).
Antalet enkäter som skickades ut med post till ÅHS specialsjukvård uppgick till 222 stycken.
För att säkerställa att få med även vikarierande sjuksköterskor och undersköterskor skickades
ungefär 10 % fler enkäter än det fanns tjänster på valda avdelningar och mottagningar (Ålands
hälso- och sjukvård, 2012a). Tanken var att även sjuksköterskor och undersköterskor som
saknade fast tjänst skulle få möjlighet att delta i undersökningen och på så sätt öka antalet
deltagare. På grund av försökspersonernas stressiga arbetsmiljö valdes att skicka postenkäter.
På så sätt störde inte studieansvariga försökspersonerna under arbetstid vid utdelning av
enkäter. De fick dessutom möjlighet att fylla i enkäten när tillfälle gavs utan att behöva
tillgång till dator.
Enkätfrågorna bestod till större delen av alternativfrågor men inkluderade även ett fåtal öppna
frågor och en visuell analog skala, även kallad VAS. En VAS-skala kan användas till exempel
vid mätning av attityder i enkäter (Ejlertsson, 2005). Frågorna handlade om
bakgrundsinformation om försökspersonerna, ätbeteende, frukt- och grönsakskonsumtion och
fysisk aktivitet. Under undersökningens gång bestämde sig uppsatsförfattarna för att byta ut
ordet kostvanor mot det bredare begreppet hälsobeteende i den aktuella studien. Dock finns
fortfarande ordet kostvanor med i enkäten eftersom bytet skedde efter insamling av enkäter.
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Enkäten var uppdelad i olika delar. Del ett bestod av bakgrundsfrågor om demografisk data,
arbetstitel, arbetstider och arbetsplats. Utifrån längd och vikt beräknades BMI och bedömdes
om personen var underviktig, normalviktig, överviktig eller led av fetma. Del två handlade
om mängd fysisk aktivitet i timmar per vecka. Del tre undersökte ättillfällen per dygn, typ av
mat konsumerad, hälsosamt ätande, exempel på vanliga måltider och komplett
måltidsuppfattning. Del fyra tog reda på form av och mängd vätska konsumerad. Del fem
riktade sig till skiftarbetare och handlade om skiftarbetets påverkan på ätbeteende. Del sex
bestod av frågor om daglig frukt- och grönsakskonsumtion, Bilaga 4.
För att besvara undersökningens frågeställningar kopplades enkätfrågornas olika delar
samman. Om ätbeteendet påverkas av oregelbundna arbetstider togs reda på med del ett och
del tre. För att undersöka om mängd fysisk aktivitet påverkas av oregelbundna arbetstider
användes del ett och del två. Om frukt- och grönsakskonsumtion påverkas av oregelbundna
arbetstider togs reda på genom del ett och del sex. Del fyra användes för att undersöka hela
populationen. Del fem jämförde inte dagarbetare och skiftarbetare utan tittade enbart på
skiftarbetare. Huvudfrågeställningen om sjuksköterskors och undersköterskors hälsobeteende
besvarades genom de tre underfrågeställningarna.
Efter utformning av enkät gjordes en pilotstudie på sex sjuksköterskor. Tre sjuksköterskor
arbetade i Sverige och tre i Finland. Alla deltagare i pilotstudien var svenskspråkiga. Syftet
med pilotstudien var att se hur frågorna uppfattades av deltagarna. Av denna anledning hade
deltagarnas ursprung ingen betydelse. Anledningen till att göra en pilotstudie inom kvantitativ
forskning är för att kontrollera hur till exempel ett frågeformulär fungerar samt att ta reda på
hur undersökningen i stor skala bör genomföras (Olsson & Sörensen, 2011). Resultatet visade
att mindre justeringar behövde göras. Det framkom att det tog mellan 10-15 minuter att fylla i
enkäten. Kommentarer från personerna i pilotstudien var givande och hjälpte till att förbättra
enkäten så att en del frågor inte skulle missuppfattas. En alternativfråga ändrades till en VASskala och en öppen fråga lades till. Insamlad information från pilotstudien kommer inte att
redovisas i detta arbete.
Översköterskor på ÅHS kontaktades den 28 mars 2012 för att få ett preliminärt besked om
intresse fanns för undersökningen. De i sin tur uppmuntrade att kontakta sjukhusets vårdchef
och talade om att en forskningsplan behövdes för att beslut skulle kunna tas. En
forskningsplan utformades och skickades till vårdchefen med e-post. Vårdchefen kontaktades
även via telefon för att kontrollera att forskningsplan mottagits och för att diskutera nästa steg.
Den 12 april 2012 togs godkännande om enkätutförande emot via e-post, Bilaga 2. Efter att ha
fått godkännande kontaktades alla avdelningssköterskor på de utvalda avdelningarna och
mottagningarna genom e-post och informerades om undersökningens syfte och
genomförande. Avdelningssköterskor bads dela ut enkäterna när de anlände till sjuksköterskor
och undersköterskor på respektive avdelning och mottagning samt se till att de samlades in i
samma kuvert som de anlände, Figur 1.
Följebrev och enkät sattes ihop och kodades för att göras redo för utskick, Bilaga 3 och Bilaga
4. Enkäterna fördelades på ett kuvert per avdelning eller mottagning och skickades iväg till
den avdelningens eller mottagningens avdelningssköterska via post den 16 april 2012.
Avdelningssköterskorna hade fått kontaktuppgifter via e-post och följebrev för att kunna
kontakta studieansvariga vid eventuella frågor eller kommentarer.
Den 26 april samlades enkäterna, vilka uppgick till 122 stycken, in av studieansvariga på
ÅHS i Mariehamn på Åland. De avdelningar och mottagningar som enkäterna skickats till
besöktes för insamling. På respektive avdelning och mottagning fördes en dialog med
avdelningssköterskorna om hur enkätutförandet hade gått. Om avdelningssköterskorna inte
var närvarande diskuterades ämnet med en av sjuksköterskorna. Under samtalet
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kontrollerades hur många sjuksköterskor och undersköterskor som för tillfället arbetade på
respektive avdelning eller mottagning. En avdelning hade misstolkat informationen om hur
insamlingen skulle gå till och hade skickat enkäterna via post till Uppsala Universitet.
Enkäterna postades av avdelningssköterskan den 26 april och anlände till Uppsala Universitet
den 2 maj. De var fyra stycken till antalet.
Påminnelser skickades till sex avdelningar på ÅHS. Påminnelser ökar som regel
svarsprocenten i enkätundersökningar (Bryman, 2002). Avdelningar och mottagningar med en
svarsprocent på under 55 procent kontaktades via telefon och e-post en vecka efter första
insamlingstillfället. I mailet bifogades enkäten och avdelningssköterskorna bads skriva ut
enkäten och dela ut den till de sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningen som inte
besvarat enkäten vid första tillfället. Beslutet togs att skicka enkäter via e-post istället för post
för att spara tid. Den 7 maj samlades de utskrivna och ifyllda pappersenkäterna in, vilka
uppgick till 34 stycken. Antalet insamlade enkäter efter andra insamlingstillfället uppgick
totalt till 160 enkäter, Figur 1.
4.2 Statistisk bearbetning

Efter första men även efter andra insamlingstillfället analyserades och bearbetades
enkätsvaren med Excel (Microsoft® Office Excel® 2007, 2008). Att analysera material
innebär att göra det tolkningsbart (Backman, 2010). Enkätsvaren från varje fråga kodades och
figurer och tabeller skapades. Öppna frågor från enkäten bröts ner i mindre delar och
kategoriserades för att hitta mönster eller teman (Bryman, 2002). Varje svarsalternativ i
enkätfrågan ”Att äta hälsosamt innebär för mig att…”, Bilaga 4, mättes på en poängskala från
1 till 100. Ett medelvärde räknades och svaren rangordnades.
Statistiska tester genomfördes i SPSS (IBM ®SPSS® Statistics Version 20.0).
Signifikansnivån sattes till 5 procent vilket enligt samhällsvetenskapliga forskare är den
högsta accepterade statistiska signifikansnivån (Bryman, 2002). Chitvåtest genomfördes för
BMI, typ av mat konsumerad, kaffe/te och övriga drycker. Independent samples t-test
genomfördes för ättillfällen, fruktkonsumtion, grönsakskonsumtion, frukt- och
grönsakskonsumtion samt fysisk aktivitet. Samtliga test jämförde dagarbetare med skiftarbete.
1. Teori och hypotes

Undersökningsdesign

2. Val av plats och försökspersoner
3. Kontakt med översköterskor på ÅHS
4. Forskningsplan skickas till vårdchef på ÅHS
5. Beslut mottas från vårdchef på ÅHS
6. Kontakt med avdelningssköterskor på valda avdelningar och mottagningar på ÅHS
7. Enkät (222 st) skickas som postenkät till valda avdelningar och mottagningar på ÅHS
8. Insamling av enkäter (122 st) på ÅHS av studieansvariga
8.1 Enkäter anländer via post (4 st)
9. Kontakt med avdelningssköterskor på valda avdelningar och mottagningar
10. Utskick av enkäter till valda avdelningar via e-post

Totalt antal
insamlade
enkäter: 160 st

11. Insamling av enkäter (34 st) på ÅHS av studieansvariga

Figur 1. Studiens genomförande.
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4.3 Validitet, reliabilitet och forskningsetiska principer

Reliabilitet visar ifall två mätningar med samma förutsättningar ger samma resultat (Olsson &
Sörensen, 2011). Eftersom hälsobeteende innehåller föränderliga variabler över tid som
ätbeteende, frukt- och grönsakskonsumtion och fysisk aktivitet finns möjligheten att upprepat
resultat inte blir samma som i denna studie. Variablerna anses föränderliga för att
försökspersonerna arbetar med vård och hälsa och ständigt är i kontakt med hälsoinformation.
Om studien skulle upprepas inom ett år är det sannolikt att resultatet skulle bli jämförbart med
denna studies resultat. Om upprepning istället sker efter längre tid än ett år ökar risken att
resultatet ser annorlunda ut.
Inom enkätundersökningar är reliabiliteten beroende av rätt ställda frågor (Ejlertsson, 2005). I
frågeformuläret i denna studie har inga ledande frågor, negationer, dubbla negationer eller
dubbelfrågor använts. Inte heller allt för känsliga frågor har använts (Ejlertsson, 2005).
Genom att ovanstående frågor undvikits i frågeformuläret i denna studie anses reliabiliteten
öka. För att ytterligare öka reliabiliteten i ett frågeformulär kan flera frågor ställas på olika
sätt för att få reda på samma sak (Eliasson, 2010). Om försökspersonerna besvarar de olika
frågorna på samma sätt är reliabiliteten hög (Olsson & Sörensen, 2011). I denna studie har
inte en variabel mäts med flera olika frågor. Istället har flera frågor ställt med samma tema.
Validitet visar ifall undersökningen mäter det den ska mäta (Olsson & Sörensen, 2011).
Genom att genomföra en pilotstudie testas frågeformuläret och mäter på så vis om rätt sak
mäts. Pilotstudien visade på brister i frågeformuläret som därefter justerades och gjorde att
undersökningen mätte det den skulle mäta. Det ledde till högre validitet i denna studie.
Forskningsetiska principer, uppdelade på forskningskravet och individskyddskravet, inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har tidigare använts aktivt av Vetenskapsrådet
(CODEX – regler och riktlinjer för forskning, 2011). Individskyddet består av de fyra
huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet som gäller för svensk forskning (Bryman, 2002).
Översköterskor kontaktades och därefter skickades en forskningsplan till vårdchef på ÅHS för
godkännande av undersökningen. Beslut om godkännande för undersökningsutförande togs
emot via e-post, Bilaga 2. Genom beslutet uppfylls samtyckeskravet för sjukhuset, men inte
för varje individ. För samtyckeskravet gäller att försökspersonerna ska informeras om att det
är frivilligt att delta och att de utan skäl kan säga upp sitt deltagande och alltså själva
bestämmer över sitt deltagande i undersökningen (Bryman, 2002). Samtyckeskrav från
försökspersonerna uppfylldes när enkäterna var ifyllda och inlämnade. Enligt Bryman (2002)
ska försökspersonerna under informationskravet informeras om undersökningens syfte
(Bryman, 2002). Efter godkännande kontaktades avdelningssköterskor på valda avdelningar
och mottagningar via e-post för att informera om undersökningens syfte och genomförande.
Försökspersonerna informerades genom följebrevet, som skickades med enkäten. Följebrevet
innehöll information om att försökspersonerna skulle besvara enkäten anonymt samt att förbli
anonyma under hela undersökningens gång. Inom konfidentialitetskravet ska personerna i
undersökningen informeras om att alla uppgifter som samlas in kommer att förvaras på ett
sådant sätt att personernas namn och insamlat material aldrig kommer kunna kopplas samman
för mer än studiens forskare (Bryman, 2002). Brevet innehöll även information om att
insamlade enkäter inte skulle komma att användas till något annat än pågående undersökning.
Under nyttjandekravet ska undersökningens deltagare informeras om att den information som
samlas in aldrig kommer att användas till annat än forskning (Bryman, 2002).
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5.0 Resultat
Totalt skickades 222 stycken enkäter. Totalt besvarade 160 personer enkäten, vilket motsvarar
72,1 procent. Det gav ett externt bortfall på 27,9 procent. Vid första insamlingstillfället
återfick studieansvariga 122 av 222 stycken skickade enkäter. Genom post mottogs ytterligare
fyra enkäter. Vid andra insamlingstillfället samlades 34 stycken enkäter in. Enkäter som
besvarats av andra än sjuksköterskor eller undersköterskor har räknats som internt bortfall och
uppgick till 2,5 procent. Frågor som delvis besvarats eller lämnats obesvarade har räknats som
internt bortfall.
5.1 Bakgrundsinformation hos försöksdeltagare

Personer som besvarade enkäten hade arbetstiteln avdelningssköterska, barnmorska,
sjuksköterska, undersköterska, närvårdare, barnsköterska, avdelningssekreterare eller var
studerande sjuksköterska. Avdelningssekreterare och studerande sjuksköterska räknades som
internt bortfall och uppgick till 2,5 procent.
Avdelningssköterska, barnmorska och sjuksköterska kategoriserades som legitimerade
sjuksköterska. Undersköterska, närvårdare och barnsköterska kategoriserades som
undersköterska. Av försökspersonerna räknades 87,5 procent enligt ovanstående
kategoriseringar som legitimerade sjuksköterska och 10,0 procent som undersköterska.
Av de 160 försökspersonerna var 92,5 procent kvinnor och 5,0 procent män. Åldern hos
sjuksköterskor och undersköterskor i undersökningen var normalfördelad. Inom intervallet
40-49 år befann sig 32,7 procent av sjuksköterskor och undersköterskor. Cirka 12 procent av
försökspersonerna var 60 år eller äldre. Medelåldern hos sjuksköterskor och undersköterskor i
studien var 44,5 år med en standardavvikelse på 11,2 år. Försökspersonerna var mellan 22-71
år gamla.
Försökspersonerna delades in i två grupper. De som angett att de arbetat morgonskift
kategoriserades som dagarbetare. De som angett att de arbetat nattskift eller olika
kombinationer av morgon-, kvälls- och nattskift kategoriserades som skiftarbetare. I Figur 2
visas att 62,5 procent av försökspersonerna var skiftarbetare och 35, 0 procent dagarbetare.

Dag- och skiftarbetare
2,5%
35,0%
62,5%

Dagarbetare
Skiftarbetare
Internt bortfall

Figur 2. Kategorisering av dag- och skiftarbetare i procent.
5.1.1 Body Mass Index (BMI)

Förkryssat intervall i enkäten, Bilaga 4, för längd i kombination med förkryssat intervall för
vikt användes för att beräkna BMI. Det understa värdet i längdintervallet kombinerades med
det översta värdet i viktintervallet. Därefter kombinerades det översta värdet i längdintervallet
med det understa värdet i viktintervallet. För varje intervallkombination av längd och vikt
skapades ett övre och undre värde. Ett exempel som försöksdeltagarna kryssat för var 160-169
centimeter för längd och 60-69 kilogram för vikt. Då utgör 160 centimeter tillsammans med
69 kilogram det översta möjliga BMI-värdet som personerna kan ha och 169 centimeter
tillsammans med 60 kilogram det understa möjliga BMI-värdet. Exemplet skapar BMI-värden
mellan 21,0-27,0.
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Genom BMI-värdena kunde försökspersonernas värden jämföras med World Health
Organization BMI-klassificeringar (World Health Organization, 2012a). En del av
försökspersonerna hamnade inom dessa World Health Organization klassificeringar. De
underviktiga hade ett BMI under 18,5 och de feta över 30,0. Ungefär 80 procent av
försökspersonerna hamnade i två eller tre klassificeringar samtidigt vilket visas i exemplet
ovan och Tabell 1. Studieansvariga skapade därför fyra nya klasser som döptes till ”Underoch normalvikt”, ”Normal- och övervikt”, ”Normal-, övervikt och fetma” samt ”Övervikt och
fetma”, Tabell 1. Av sjuksköterskor och undersköterskor var procenttalet för ”Undervikt” 0,6
procent, ”Under- och normalviktiga” 14,4 procent, ”Normalviktiga” 14,4 procent, ”Normaloch överviktiga” 40,6 procent, ”Normal-, övervikt och fetma” 16,9 procent, ”Överviktiga” 0,6
procent, ”Övervikt och fetma” 6,9 procent och ”Fetma” 1,9 procent.
Tabell 1. Kategorisering, intervall och klassificering av Body Mass Index (BMI).
Kategorisering
Undervikt
Under- och normalvikt
Normalvikt
Normal- och övervikt
Normal-, övervikt och fetma
Övervikt
Övervikt och fetma
Fetma

BMI-intervall
14,0-18,2
15,6-23,0
18,7-24,4
19,8-27,5
23,7-30,9
25,2-27,8
25,0-35,1
31,5-35,6

WHO:s BMI klassificering
<18,5
18,5-24,9

≥25,0
≥30,0

En jämförelse har gjorts mellan BMI hos dagarbetare och skiftarbetare. Av dagarbetare var
0,0 procent ”Underviktiga”, 14,5 procent ”Under- och normalviktiga”, 14,5 procent
”Normalviktiga”, 34,5 procent ”Normal- och överviktiga”, 23,6 procent ”Normal-,
överviktiga eller feta”, 1,8 procent ”Överviktiga”, 10,9 procent ”Överviktiga eller feta” och
0,0 procent feta.
Av skiftarbetare var 1,0 procent ”Underviktiga”, 15,2 procent ”Under- och normalviktiga”,
15,2 procent ”Normalviktiga”, 46,5 procent ”Normal- och överviktiga”, 14,1 procent
”Normal-, överviktiga eller feta”, 2,0 procent ”Överviktiga”, 3,0 procent ”Överviktiga eller
feta” och 3,0 procent feta, Figur 3. Internt bortfall för både grupper tillsammans låg på 3,8
procent.

BMI-intervall och jämförelse
100%
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Dagarbetare
Shiftarbetare
Internt bortfall

Figur 3. BMI-klassificeringar och fördelning.
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5.2 Ätbeteende hos försöksdeltagare

För dagarbetare var intervallet för konsumtionstillfälle av mat 1-6 gånger per dygn. För
skiftarbetare varierade antal konsumtionstillfällen per dygn med mellan 2-7 gånger.
Medelvärdet hos skiftarbetare, dagarbetare samt hela populationen låg på 4,5 antal
konsumtionstillfällen per dygn.
Av dagarbetarna åt 12,5 procent tre gånger per dygn, 42,9 procent fyra gånger per dygn, 21,4
procent fem gånger per dygn och 21,4 procent sex gånger per dygn. Totalt åt 42,8 procent av
dagarbetarna fem eller fler gånger per dygn. Av skiftarbetarna åt 14,0 procent tre gånger per
dygn, 35,0 procent åt fyra gånger per dygn, 36,0 procent åt fem gånger per dygn och 13,0
procent åt sex gånger per dygn. Totalt åt 50,0 procent av skiftarbetarna fem eller fler gånger
per dygn, Figur 4.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Antal konsumtionstillfällen per dag
Dagarbetare
Skiftarbetare
Internt bortfall

Figur 4. Konsumtionstillfällen dag- och skiftarbetare.

Varje svarsalternativ i enkätfrågan ”Hur ofta äter du något av följande?”, Bilaga 4, har
behandlats som en enskild fråga. Hemlagad mat konsumerades en till sju gånger per vecka av
83,2 procent. Köpt varm mat konsumerades en till sju gånger per vecka av 38,8 procent.
Smörgåsar konsumerades en till sju gånger per vecka av 80,1 procent. Yoghurt/fil/risifrutti
konsumerades en till sju gånger per vecka av 68,1 procent. Av försökspersonerna var det 79,4
procent som någon gång per år eller aldrig konsumerade kostersättning som måltid, Tabell 2.
Tabell 2. Procentuell fördelning över typ av mat konsumerad och frekvens.
Typ av mat
Hemlagad mat
Fryst färdigmat
Köpt varm mat
Köpt kall mat
Smörgåsar
Yoghurt/fil/risifrutti
Kostersättning

1-7 ggr/v
83,2 %
15,7 %
38,8 %
11,9 %
80,1 %
68,1 %
4,4 %

1-3 ggr/m
6,2 %
28,2 %
35,7 %
37,5 %
2,5 %
12,5 %
5,7 %

Ngn gång/år el aldrig
4,4 %
46,9 %
20,0 %
40,1 %
11,9 %
11,3 %
79,4 %

Bortfall
6,3 %
9,4 %
5,6 %
10,6 %
5,6 %
8,1 %
10,6 %

Ur enkätfrågan ”Ge exempel på två måltider du vanligen äter som huvudmål under en vecka”,
Bilaga 4, framkom två mönster. Ena mönstret visade att tallriken delas upp i tre delar likt
tallriksmodellen. Exempel som angetts är kyckling med ris och grönsaker/sallad samt fisk
med potatis och grönsaker/sallad. I det andra mönstret delas tallriken upp i två delar där
exempel är fisk med sallad och kyckling med ris. Av försökspersonerna var det 6,9 procent
som besvarade frågan med frukost, lunch och middag eller en kombination av huvudmålen.
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Ur enkätfrågan ”Hur uppfattar du att en komplett måltid ser ut?”, Bilaga 4, framträdde ett
mönster. Mönstret visade på att en komplett måltid kopplades till tallriksmodellen, där
tallriken delas in i tre delar, eller kostcirkeln. En person hade besvarat frågan med
matpyramiden. Av försökspersonerna ville 15,6 procent minska eller utesluta spannmålskällor
och potatis från kosten.
5.3 Frukt- och grönsakskonsumtion hos försöksdeltagare

Av dagarbetare åt 41,2 procent en frukt per dag, 41,2 procent två frukter per dag och 5,9
procent ansåg sig inte äta några frukter per dag. Av skiftarbetare åt 41,7 procent en frukt per
dag, 32,3 procent två frukter per dag och 8,3 procent ansåg sig inte äta några frukter per dag.
Internt bortfall på frågan låg på 8,1 procent, Figur 5. Hos dagarbetare och skiftarbetare låg
medelvärdet på 1,6 frukter per dag.

Fruktkonsumtion (antal frukter/dag)
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Figur 5. Antal frukter konsumerade per dag.

Av dagarbetare konsumerade 41,2 procent två portioner grönsaker per dag och 31,4 procent
tre portioner per dag. Av skiftarbetare konsumerade 33,3 procent två portioner grönsaker per
dag och 27,3 procent tre portioner grönsaker per dag. Internt bortfall på frågan låg på 6,3
procent. Se figur 6. Hos dagarbetare låg medelvärdet på 2,9 portioner grönsaker per dag och
hos skiftarbetare låg medelvärdet på 2,6 portioner grönsaker per dag.
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Figur 6. Antal portioner grönsaker konsumerade per dag.
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Frukt- och grönsakskonsumtion slogs ihop till total konsumtion kopplat till ”Fem-om-dagen”.
Av dagarbetare konsumerade 66,0 procent mindre än fem portioner frukt och grönsaker varje
dag och 34,0 procent fem eller fler portioner frukt och grönsaker varje dag. Av skiftarbetare
konsumerade 62,4 procent mindre än fem portioner frukt och grönsaker varje dag och 37,6
procent fem eller fler portioner frukt och grönsaker varje dag, Figur 7. Medelvärdet för totalt
antal portioner frukt och grönsaker per dag uppgick till 4,5 portioner för dagarbetare och 4,2
portioner för skiftarbetare.
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Figur 7. Konsumtion av frukt och grönsaker enligt kostrådet ”Fem om dagen”.
5.4 Fysisk aktivitet hos försöksdeltagare

Av dagarbetarna var 39,3 procent fysiskt aktiva mindre än 2½ timme per vecka, 25,0 procent
var fysiskt aktiva 2½-3 timme per vecka och 35,8 procent var fysiskt aktiva 3½ timme eller
mer per vecka. Totalt var 60,8 procent fysiskt aktiva i 2½ timme eller mer per vecka. Av
skiftarbetarna var 38,5 procent fysiskt aktiva mindre än 2½ timme per vecka, 17,8 procent
fysiskt aktiva 2½-3 timmar per vecka och 43,6 procent fysiskt aktiva 3½ timme eller mer per
vecka. Totalt var 61,4 procent fysiskt aktiva i 2½ timme eller mer per vecka, Figur 8.

Mängd fysisk aktivitet hos dag- och skiftarbetare
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Figur 8. Fysisk aktivitet i timmar per vecka hos försökspersonerna.
5.5 Hälsobeteende hos försöksdeltagare

Av skiftarbetare upplevde 73,1 procent att de åt annorlunda under sitt arbetspass vid
skiftarbete och 21,2 procent upplevde inte att de åt annorlunda, Figur 9. Angivna anledningar
till att äta annorlunda kategoriserades som ”Ändrad måltidsordning”, ”Skippa måltider”,
”Lättare måltider”, ”Småäta/vara småsugen”, ”Inte tid att äta på grund av stress”, ”Att inte äta
20

under natten”, ”Att äta fler måltider än vanligt” och ”Att äta bättre och/eller mer regelbundet”.
Knappt 6 procent av skiftarbetarna ansåg sig äta bättre och/eller mer regelbundet på arbetet.

Upplever du att du äter
annorlunda när du
arbetar skift?
5,8%

Ja

21,2%
Nej
73,1%
Internt
bortfall

Figur 9. Andel skiftarbetare i procent som upplever att de äter annorlunda.
Av skiftarbetare ansåg 17,6 procent att det största problemet med mat inom skiftarbete var
”Brist på tid att äta under skiftpasset”, 16,7 procent ansåg att det största problemet var att
”Man får inte välja vilken tid man äter” och 12,7 procent ansåg att det största problemet var
en kombination av de två ovanstående påståendena. På frågan svarade 12,7 procent av
skiftarbetarna att de inte såg sig ha några problem med mat vad gällde skiftarbete, Tabell 3.
De som svarat att de inte ansåg sig ha några problem med mat inom skiftarbete har delats in i
två grupper. I första gruppen kallad ”Upplever sig inte äta annorlunda vid skiftarbete men har
ändå problem” hamnade 72,2 procent av skiftarbetarna och i den andra gruppen kallad
”Upplever sig äta annorlunda vid skiftarbete men ser inga problem med det” hamnade 27,8
procent.
Tabell 3. Deltagarnas svar på hinder som upplevs om mat inom skiftarbete.
Största problem

Procent (antal)

”Brist på tid att äta under arbetspasset”

17,6 % (18 st)

”Man får inte välja vilken tid man äter”

16,7 % (17 st)

”Brist på tid att äta under arbetspasset” och ”Man får inte välja vilken tid man äter”

12,7 % (13 st)

”Inga problem”

12,7 % (13 st)

Svar beträffande betydelsen av att äta hälsosamt mättes med VAS-skala (Ejlertsson, 2005).
Påståendet att ”Äta grönsaker varje dag” fick 88 av 100 poäng, ”Äta regelbundet” fick 85
poäng, ”Äta frukt varje dag” fick 78 poäng, ”Äta mat utan tillsatser” fick 71 poäng, ”Äta
ekologiskt” fick 60 poäng och ”Äta nyckelhålsmärkt” fick 52 poäng, Figur 10.
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Figur 10. Poängfördelning av enkätfrågan ”Att äta hälsosamt innebär för mig att…”.
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Drygt 55 procent av sjuksköterskor och undersköterskor drack kombinationen vatten och
kaffe eller te under sitt arbetspass. Totalt ansåg 15,6 procent att de enbart drack vatten under
arbetspasset och 9,8 procent ansåg att de enbart drack kaffe eller te under arbetspasset. Internt
bortfall på frågan uppgick till 10,7 procent. Mindre än fyra glas vätska per dygn
konsumerades av 8,1 procent, fyra till sju glas konsumerades av 52,5 procent och åtta eller
fler glas konsumerades av 36,3 procent, Figur 11.
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Figur 11. Antal glas vätska konsumerad under ett dygn.
5.6 Analys av data

Ingen signifikant skillnad hittades mellan dagarbetare och skiftarbete gällande BMI,
ättillfällen, fruktkonsumtion, grönsakskonsumtion, frukt- och grönsakskonsumtion, fysisk
aktivitet och typ av vätska konsumerad. Konsumtionsfrekvens av mat mellan dagarbetare och
skiftarbetare visade sig enbart vara signifikant, med p-värde på 0,018, för hemlagad mat.
Ingen korrelation hittades mellan dagarbetare och skiftarbetare gällande ättillfällen, frukt- och
grönsakskonsumtion och fysisk aktivitet. Nollhypotesen som säger att det inte finns något
samband mellan hälsobeteende och oregelbundna arbetstider accepteras.

6.0 Diskussion
Huvudresultaten från denna studie visar att antal konsumtionstillfällen av mat per dygn för
både dag- och skiftarbetare var 4,5 gånger. Mest konsumerades hemlagad mat, smörgåsar och
yoghurt/fil/risifrutti. Av försökspersonerna drack 88,8 procent fyra glas eller mer vätska per
dygn. Fem portioner frukt- och grönsaker konsumerades av 34,0 respektive 37,6 procent av
dagarbetare och skiftarbetare. Fysisk aktivitet uppgick till minst 3 ½ timme per vecka, vilket
Sveriges och Finlands rekommendation ligger på, hos 35,8 procent av dagarbetare och 43,6
procent av skiftarbetare (Livsmedelsverket, 2005; Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2012
s.42). Av skiftarbetare upplevde 73,1 procent sig äta annorlunda vid skiftarbete. De största
upplevda problemen med mat under skift var ”Brist på tid att äta under arbetspasset” och
”Man får inte välja vilken tid man äter”. Ingen signifikans hittades mellan dagarbetare och
skiftarbetare gällande antal ättillfällen per dygn, frukt- och grönsakskonsumtion per dag och
mängd fysisk aktivitet per vecka. En signifikant skillnad hittades gällande hemlagad mat
mellan dagarbetare och skiftarbetare.
Denna studie visar att hälsobeteenden hos legitimerade sjuksköterskor och undersköterskor
inte påverkas av oregelbundna arbetstider. Studien visar att oregelbundna arbetstider överlag
inte påverkar ätbeteendet hos skiftarbetare gällande antal ättillfällen per dygn och typ av mat
konsumerad. Frukt- och grönsakskonsumtion hos skiftarbetare påverkas inte av oregelbundna
arbetstider. Inte heller fysisk aktivitet hos skiftarbetare påverkas av oregelbundna arbetstider.
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I denna studie hittades inget samband mellan hälsobeteende och oregelbundna arbetstider
gällande antal ättillfällen, frukt- och grönsakskonsumtion och fysisk aktivitet. Nollhypotesen
accepteras eftersom inget samband hittades.
6.1 Bakgrundsinformation hos försöksdeltagare

Av sjuksköterskor och undersköterskor var 92,5 procent kvinnor och 5,0 procent män. Det
tyder på att de flesta sjuksköterskor och undersköterskor på ÅHS är kvinnor. Enligt ÅHS
personalberättelse är majoriteten av den anställda sjukvårdpersonalen kvinnor som arbetar på
sjuksköterskenivå (Ålands hälso- och sjukvård, 2010 s. 8, 9). Könsfördelningen av den
undersökta populationen motsvarar fördelningen på hela ÅHS enligt personalberättelsen.
Även tidigare undersökningar gjorda på sjuksköterskor visar att majoriteten av deltagarna var
kvinnor. I tidigare studier där sjuksköterskor undersökts har över 90 procent varit kvinnor
(Malik et al., 2011; Zapka et al., 2009; Zhao et al., 2011). I Zapka et al. (2009) studie av
sjuksköterskor var 7,4 procent män.
Frågan om arbetstitel ställdes för att endast personer som uppfyllde urvalskriterierna skulle
inkluderas. Trots att följebrevet och enkäten tydligt talade om att undersökningen endast var
till för sjuksköterskor och undersköterskor fyllde personer med annan arbetstitel i den. Genom
att ha frågan med kunde dessa personer exkluderas. Eftersom det fanns en skev fördelning
mellan sjuksköterskor och undersköterskor skulle det vara intressant att få veta om fler
sjuksköterskor än undersköterskor anställs överlag inom sjukvården. Det kan vara så att
sjukhus hellre anställer sjuksköterskor än undersköterskor för att de kan göra alla moment
arbetet kräver vilket undersköterskor inte kan.
Medelåldern i denna undersökning var 44,5 år. Detta kan jämföras med tidigare
undersökningar där medelåldern låg mellan 35,0-42,8 år (Esquirol et al., 2009; Henwood et
al., 2012; Malik et al., 2011; Wong et al., 2010; Zhao et al., 2011). I Kivimäki et al. (2001)
studie låg medelåldern på 47,7 år. Medelåldern i den aktuella studien ligger nära medelåldern
i ovanstående studier. Det kan tyda på att medelåldern för sjuksköterskor och undersköterskor
överlag ligger mellan 35-45 år. Åldersmässigt är medelåldern i denna undersökning med stöd
av ovan nämnda studier troligtvis snarlik den på sjukhus i andra länder.
I den aktuella undersökning valdes att gruppera de som endast angett att de arbetar
morgonskift som dagarbetare, de som angett att de arbetar nattskift som skiftarbetare och de
som angett att de arbetare olika kombinationer av morgonskift, kvällsskift och nattskift som
skiftarbetare. En liknande indelning har gjorts av Kivimäki et al. (2001) i deras undersökning
om hälsobeteende. Denna studie visade att ingen av försökspersonerna arbetade enbart
kvällsskift. Dock förekom kombinationer där kvällsskift ingick. I denna studie visade det sig
att 35,0 procent av försökspersonerna var dagarbetare. Dagarbetare användes som
kontrollgrupp vilket även gjordes i Nabe-Nielsen et al. (2011) undersökning där
sjukvårdpersonalens hälsobeteende undersöktes. Enligt Trost (2007) kan enkätundersökningar
anses vara experiment där jämförelse görs mellan två grupper och dessa blir varandras
kontrollgrupper. Överlag hade mottagningar fler dagarbetare och avdelningar fler
skiftarbetare.
De som i denna undersökning kategoriserats som dagarbetare kan ha gjorts så felaktigt.
Möjligheten finns att de trots morgonskift har oregelbundna arbetsveckor och arbetar helger.
Ett fast morgonskift kan inom sjukvården börja tidigt på morgonen och sluta tidigare än en
vanlig arbetsdag och kan därför inte jämföras med dagarbete. Trots det har valet gjorts att
räkna dem som dagarbetare för att de arbetar samma tider men olika dagar medan
skiftarbetare arbetar olika tider samt olika dagar. Skiftarbetare räknas av den anledning som
att ha mer oregelbunden livsstil i allmänhet än dagarbetare.
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6.2 Body Mass Index (BMI)

Beräkning av BMI gjordes genom att deltagarna själva angav läng och vikt. Längd och vikt
frågades som intervallfrågor. Detta gjordes på grund av att de ansågs vara känsliga frågor.
Meningen med att inte fråga exakt vikt och länd var att minska bortfallet. Intressant är att fast
vikt och längd frågades genom intervaller valde två deltagare att inte uppge sin vikt. Detta
tyder på att vikt är en så pass känslig fråga att den undviks att besvaras av en del trots att
exakt vikt inte behövde uppges.
Intervallen för vikt och längd ställde till problem vid BMI-beräkning. Intervaller på tio
centimeter gällande längd och tio kilogram gällande vikt gjorde att BMI-värdena sträckte sig
över flera av World Health Organizations BMI-klassificeringar (World Health Organization,
2012a). Mer exakta intervaller än tio centimeter eller tio kilogram kunde ha beräknats innan
enkätutskicket så att intervallerna kunde omvandlats till World Health Organizations
klassificeringar (World Health Organization, 2012a). För att få exakt information om vikt och
längd kunde dessa frågor ha lagts i slutet av enkäten för att minska bortfallet på de övriga
frågorna. Tanken är då att deltagare fyller i de andra enkätfrågorna men kanske väljer att inte
svara på de sista frågorna som handlar om längd och vikt. Att ha exakta frågor om längd och
vikt i början av enkäten kan leda till att deltagarna väljer att inte fylla i resterande frågor.
Enda sättet att veta att försökspersonerna ligger inom World Health Organizations BMIklassificeringar (World Health Organization, 2012a) verkar vara att fråga efter exakt längd
och vikt. Problemet är att vikt är en så pass känslig fråga att den förmodligen skulle ge ett
stort internt bortfall. Det finns en risk att de som besvarar frågan inte vet sin exakta vikt eller
väljer att uppge en felaktig vikt vilket leder till samma problem som ovan där exakta BMIvärden för försökspersonerna inte kommer att stämma.
Resultatet visade att mer än hälften av dagarbetare och skiftarbetare tillhörde BMI-intervallet
”Normal- och övervikt” eller ”Normal-, övervikt och fetma”. Det är svårt att säga vilka av
dagarbetarna och skiftarbetarna som faktiskt är normalviktiga och vilka som är överviktiga
eller feta. Genom att beräkna exakt BMI hade försökspersonerna i respektive grupp kunnat
delas in i normalviktiga, överviktiga och feta och på så sätt hade en jämförelse mellan
grupperna kunnat göras. Eftersom detta inte gjorts visar de statistiska testerna endast om
dagarbetare och skiftarbetare skiljer sig åt inom de skapade BMI-intervallen vilket grupperna
inte gjorde. Att detta inte gjorts beror troligtvis på oerfarna studieledare.
I tidigare studier har försökspersonerna själva angett exakt längd och vikt i enkäterna vilket
gjort att forskarna kunnat beräkna BMI (He et al., 2004; Henwood et al., 2012; Hicks et al.,
2008; Nabe-Nielsen et al., 2011; Wong et al., 2010; Zhao et al., 2011). En annan metod
använd av Zapka et al. (2009) är att först fråga försökspersonerna om längd och vikt genom
enkäten och därefter göra antropometriska mätningar för att kontrollera att angivna mått
stämmer. I Karlsson et al. (2001) undersökning har enbart antropometriska mätningar gjorts
för att få fram längd och vikt.
Längd och vikt efterfrågades i enkäten för att kunna beräkna BMI och på så sätt kunna
”kontrollera” svaren från de övriga enkätfrågorna. Tanken var att sjuksköterskor och
undersköterskor borde ha ett normalt BMI om de i enkäten angav att de tränade 150 minuter
per vecka, åt minst fem portioner frukt och grönsaker per dag och överlag hade ett hälsosamt
ätbeteende.
6.3 Ätbeteende hos försöksdeltagare

I denna studie åt skiftarbetare och dagarbetare i snitt 4,5 gånger per dygn, det vill säga lika
många gånger per dygn. Enligt NNR bör tre huvudmål och ett till tre mellanmål konsumeras
per dygn (Nordiska ministerrådet, 2004). Den aktuella studien visar att försökspersonerna
förmodligen äter tre huvudmål och något mellanmål varje dygn. Resultatet från Independent
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samples t-test där grupperna jämfördes visade ingen signifikant skillnad mellan hur många
gånger per dygn dagarbetare och skiftarbetare åt. Detta tyder på att dagarbetare och
skiftarbetare inte skiljer sig åt gällande antal konsumtionstillfällen per dygn i denna studie. I
motsats till denna undersökning har Esquirol et al. (2009) kommit fram till att skiftarbetare
äter fler gånger per dag med ett snitt på 5,2 gånger jämfört med dagarbetare som åt 4,7 gånger
per dag. En studie av Lennernäs et al. (1993a) visar att antal konsumtionstillfällen per dygn
hos skiftarbetare låg på 6,5 gånger vilket är högre än i denna studie. Anledningar till att
siffran är lägre hos skiftarbetarna i denna studie kan vara att försökspersonerna inte räknat alla
mellanmål de konsumerat eller att stressig arbetsmiljö hindrat dem från att äta så många
gånger de hade velat. Enligt Lennernäs, Hambraeus och Åkerstedt (1993b) skiljer sig inte
antal konsumtionstillfällen mellan morgonskift, kvällsskift och nattskift signifikant, vilket
även denna undersökning kommit fram till.
Sjuksköterskor och undersköterskor i denna undersökning konsumerade mest hemlagad mat.
Att konsumtionen av hemlagad mat var så pass hög kan bero på att restauranger och cafeterior
inte har öppet 24-timmar per dygn. Det kan göra att sjuksköterskor och undersköterskor
känner sig tvungna att ta med egen mat hemifrån vilket även visas i Faugier et al. (2001b)
undersökning. Resultatet kan tolkas som att maten som försökspersonerna tar med hemifrån är
hemlagad för att de varje vecka konsumerar fryst färdigmat och köpt kall mat mer sällan än
hemlagad mat. Det var signifikant skillnad mellan dagarbetare och skiftarbetare gällande
konsumtionsfrekevens av hemlagad mat vilket kan tolkas som att det var stor skillnad i
konsumtion mellan grupperna.
Konsumtionen av smörgåsar och yoghurt/fil/risifrutti var även hög. De flesta av
försökspersonerna konsumerade varje vecka hemlagad mat och/eller yoghurt/fil/risifrutti.
Enligt en studie av Lennernäs och Andersson (1999) tenderar skiftarbetare att äta fler
ofullständiga måltider, såsom smörgåsar, yoghurt och frukostflingor, än fullständiga måltider
vilket även denna undersökning till viss del visar. En studie av Lennernäs et al. (1993a) visade
att de mest vanliga måltiderna hos skiftarbetare över en femdagars period var ofullständiga
måltider, fullständiga måltider och snacks av låg kvalitet. Det kan överföras på denna studie
där hemlagad mat representerar fullständiga måltider och smörgåsar och/eller
yoghurt/fil/risifrutti representerar ofullständiga måltider. Denna studie har inte frågat efter
snacks i enkäten och vet av den anledningen inte konsumtionsfrekvensen på dessa.
De flesta av försökspersonerna konsumerade någon gång per år eller aldrig kostersättning.
Konsumtion av kostersättning frågades för att tanken fanns att sjuksköterskors och
undersköterskors stressiga arbetsmiljö, på grund av tidsbrist, skulle bidra till konsumtion av
kostersättning istället för att äta fullständiga måltider eller helt skippa måltider. Enligt Persson
och Mårtensson (2006) leder stressiga situationer förmodligen till att sjuksköterskor avviker
från sin normala kost vilket inte visas i denna studie. Det är positivt att sjuksköterskor och
undersköterskor oftare konsumerar fullständiga måltider än kostersättning.
Enkätfrågan ”Ge exempel på två måltider du vanligen äter som huvudmål under en vecka”,
Bilaga 4, visade att en del av försökspersonerna väljer att dela in tallriken i tre delar medan
andra delar in den i två. De försökspersonerna som delat in tallriken i tre delar visar på att det
är viktigt för dem att äta något från olika livsmedelsgrupper vid varje måltid. Hos de
sjuksköterskor och undersköterskor som delat in tallriken i två delar finns det dels dem som
beskrivit en proteinkälla tillsammans med en spannmålskälla eller potatis som en måltid samt
de som beskrivit en proteinkälla tillsammans med grönsaker utan en spannmålskälla eller
potatis som en måltid. Ett fåtal av försökspersonerna hade misstolkat frågan och besvarat
avvikande. Dessa personer hade besvarat frågan med vilka två av huvudmålen frukost, lunch
och middag som de äter varje dag. Det visar på vikten av att vara övertydlig i sin
frågeformulering. För att göra frågan tydligare hade ett exempel kunnat ges på hur en måltid
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kan se ut eller så kunde ordet huvudmål ha tagits bort helt från frågan. Det finns en risk med
att skriva exempel i frågor eftersom det kan tolkas av försökspersonerna som att deras
exempel bör vara snarlikt. Den risken gjorde att enkätfrågan inte utformades på det sättet.
Enkätfrågan ”Hur uppfattar du att en komplett måltid ser ut?”, Bilaga 4, gav liknande svar
från majoriteten av försökspersonerna. De flesta ansåg att en komplett måltid såg ut som
tallriksmodellen eller matcirkeln (Livsmedelsverket 2011a; Livsmedelsverket 2012a; Valtion
ravitsemusneuvottelukunta, 2012 s. 35). Det var intressant att se att endast ett fåtal gav
exempel på måltider. Det var vanligare att beskriva olika livsmedelsgrupper. Även här delas
tallriken in i antingen tre eller två delar. Det senare tyder på en trend där spannmålskällor och
potatis exkluderas från kosten och ersätts av enbart grönsaker. Ungefär en sjättedel av
sjuksköterskor och undersköterskor beskrev att de åt mestadels protein, fett och grönsaker och
ville minska eller utesluta konsumtionen av spannmålsprodukter.
6.4 Frukt- och grönsakskonsumtion hos försöksdeltagare

Vanligaste konsumtionsfrekvensen hos hela populationen var att äta en eller två frukter per
dag samt två eller tre portioner grönsaker per dag. Diagrammen i Figur 5 och 6 i resultatet
visar att konsumtionsfördelningen är snarlik mellan grupperna. Som visas i Figur 7 kommer
62,4-66,0 procent av försökspersonerna inte upp till fem portioner frukt och grönsaker per
dag. Det betyder att de flesta inte når upp till rekommendationer på fem portioner om dagen
(Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2012 s.36; World Health Organization and Food and
Agriculture Organization of the United Nations, 2003 pp. 56, 101). Liknande resultat visades i
en undersökning där nästan två tredjedelar inte konsumerade fem portioner frukt och
grönsaker varje dag (Malik et al., 2011).
Resultatet i denna undersökning tyder på att försökspersonerna konsumerar i snitt mer
grönsaker än frukt per dag. En liknande fördelning syns i Liu et al. (2000), Ashfield-Watt et
al. (2003) och He et al. (2004) undersökning där mer grönsaker än frukt konsumerades.
Resultatet från denna undersökning tyder på en marginell skillnad mellan antalet portioner
frukt och grönsaker som konsumeras per vecka av dagarbetare och skiftarbetare. Likt
Simunaniemi et al. (2009) undersökning ligger försökspersonerna i denna studie nära ett intag
på fem portioner frukt och grönsaker per dag. Frågor om frukt och grönsaker ställdes i
enkäten för att få reda på om det fanns någon skillnad mellan konsumtion hos dagarbetare och
skiftarbetare.
Enkätfrågan om fruktkonsumtion specificerade inte om frukten var färsk eller torkad. Av den
anledningen är det svårt att säga om försökspersonerna enbart har räknat med intag av färsk
frukt eller både färsk och torkad. Om de har räknat med torkad frukt är det svårt att veta hur
de har räknat. Genom att använda en Food Frequency Questionnaire hade mer specificerade
frågor om typ av frukt kunnat ställas vilket gjordes i He et al. (2004) undersökning om frukt
och grönsakers relation till fetma och viktuppgång. Enligt Willett (1998) efterfrågades
konsumtion av färsk och torkad frukt i den Food Frequency Questionnaire som användes i
Nurses’ Health Study 1980. Om samma enkät används vid en senare studie kan antal
portioner frukt per dag beräknas och jämföras med denna studie. Möjligheten finns att
försökspersoner har lättare att komma ihåg namnet på de frukter de ätit än att uppskatta en
mängd i gram eller antal portioner. Vilka frukter personen ätit kan därefter summeras till antal
portioner frukt per dag av forskaren.
I tidigare undersökningar har skillnad i konsumtionen av frukt och grönsaker hittats mellan
män och kvinnor (Ashfield-Watt et al., 2003; Simunaniemi et al., 2009). Eftersom antalet män
i denna undersökning uppgick till 5,0 procent har ingen skillnad mellan könen undersökt.
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6.5 Fysisk aktivitet hos försöksdeltagare

Dagarbetare var mer fysiskt aktiva inom intervallen 2½-3 timmar per vecka än skiftarbetare.
Skiftarbetare var fysiskt aktiva färre timmar per vecka inom intervallen mindre än 2½ timme
och 2½-3 timmar än dagarbetare men ingen signifikant skillnad hittades mellan grupperna.
Aktuella rekommendationer om fysisk aktivitet uppnås genom att vara fysiskt aktiv i 150
minuter per vecka eller 30 minuter per dag (Livsmedelsverket, 2005; Nordiska ministerrådet,
2004; Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2012 s.42; World Health Organization, 2012b). Om
World Health Organizations rekommendation på 150 minuter per vecka räknas om till timmar
blir det sammanlagt 2 ½ timme. I denna undersökning kom 60,8 procent av dagarbetarna och
61,4 procent av skiftarbetare upp i 2½ timme eller mer fysisk aktivitet per vecka. Det betyder
att mer än hälften av undersökningsdeltagarna kom upp i World Health Organization
rekommendation på 150 minuter per vecka.
Nordiska rekommendationer om fysisk aktivitet på minst 30 minuter per dag uppnås inte
genom 150 minuter per vecka (Nordiska ministerrådet, 2004). För att komma upp i
rekommendationen krävs att personen är fysiskt aktiv i 3½ timme eller mer per vecka. Mindre
än 45 procent av både dagarbetare och skiftarbetare nådde upp till denna rekommendation.
Fysisk aktivitetsnivå på mindre än 3 ½ timme per vecka eller 30 minuter per dag uppnåddes
inte av 39,7 procent av sjuksköterskor och undersköterskor. I tidigare undersökningar nådde
inte 45-49 procent upp till rekommendationen för fysisk aktivitet på 30 minuter per dag vilket
kan jämföras med denna studie (Malik et al., 2011; Mo et al., 2011).
Denna undersökning tyder på att skiftarbetarna var mer fysiskt aktiva än dagarbetarna inom
intervallet 2 ½ timme eller mer per vecka. Skillnaden är liten och ingen signifikans har hittats
mellan grupperna. Även Esquirol et al. (2009) undersökning visade att skiftarbetare hade
högre fysisk aktivitetsnivå än dagarbetare. En jämförelse mellan skiftarbetare och dagarbetare
i Zhao et al. (2011) undersökning visar på att skiftarbetare är mindre fysiskt aktiva än
dagarbetare. I Kivimäki et al. (2001) undersökning visades ingen signifikant skillnad mellan
dagarbetare och skiftarbetare gällande stillasittande livsstil. Studien av Kivimäki et al. (2001)
visade även att fysisk aktivitet minskade med ökad ålder.
Enkätfrågan om fysisk aktivitet användes för att se om försökspersonerna nådde upp till
World Health Organization-, NNR- och Sveriges rekommendationer för fysisk aktivitet men
även för att kunna kopplas till BMI och ätbeteende (Livsmedelsverket, 2005; Nordiska
ministerrådet, 2004; World Health Organization, 2012b). Möjligheten finns att
överrapportering förekommer på en fråga som fysisk aktivitet. I studier som förlitar sig på
självrapportering finns alltid en risk att försökspersoner kan under- eller överrapportera vissa
hälsobeteenden för att försköna sanningen om sig själva (Malik et al., 2011). Anledningar till
det kan vara många. Kanske ansågs det oacceptabelt att inte vara fysiskt aktiv och att man
därför gärna överdrev för att visa att man inte var inaktiv. I Zhao et al. (2011) undersökning
angav 52,6 procent av försökspersonerna att de hade en hög fysisk aktivitetsnivå samtidigt
som 58,7 procent var överviktiga eller feta.
6.6 Hälsobeteende gällande ätbeteende, frukt- och grönsakskonsumtion och fysisk
aktivitet

Majoriteten av skiftarbetare i denna undersökning tyckte att de åt annorlunda när de arbetade
skift. De tyckte att måltidsordningen ändrades, måltider skippas, måltiderna är lättare, man
småäter mer eller är småsugen, man har inte tid att äta på grund av stress, man inte äter på
natten och man äter fler måltider än vanligt. Vissa ansåg att de åt bättre och mer regelbundet
på arbetet men dessa var en minoritet. Att måltidsordningen ändras är förståligt eftersom
arbetstider sträcker sig över andra tider än vanliga arbetsdagar. Det gör att måltider som
frukost och middag kanske äts på arbetet och då påverkar vad som äts. Tiderna för måltider
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kan vara annorlunda jämfört med vad man är van vid. Måltider kan skippas på grund av
stressad arbetsmiljö. Enligt Wong et al. (2010) är stress en faktor som kan leda till sämre
matvanor. I Faugier et al. (2001a) undersökning menade 55 procent av försökspersonerna att
skiftarbete och brist på rast hindrade dem från att äta hälsosamt. Figuren i Knutsson (2003)
studie visar att stress kan leda till förändrat hälsobeteende gällande kosten vilket i sin tur kan
leda till sjukdomar. I denna studie framkommer att sjuksköterskor och undersköterskor känner
sig stressade och arbetar i en stressad arbetsmiljö vilket har gjort att de till viss del har
anpassat sitt ätbeteende till skiftarbete. Det kan kopplas till Knutsson (2003) figur och kan
tolkas som att sjuksköterskor och undersköterskor i denna studie i framtiden kan drabbas av
sjukdomar på grund av ändrat ätbeteende och stress.
Småätande kan bero på tillgängligheten av främst sötsaker på arbetsplatsen. Enligt Zapka et
al. (2009) visar patienter och anhöriga ofta sin uppskattning till personalen genom att ge
kakor, matvaror eller godis. Det kan leda till att ohälsosamma matvanor skapas (Zapka et al.,
2009). En annan anledning till småätande kan vara för att måltiderna inte sker på regelbundna
tidpunkter (Nordiska ministerrådet, 2004; Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2012 s.39).
Kommentarer om att inte äta på natten syftar på nattskift. Nattarbetarna valde att antingen inte
äta alls mellan 00.00-04.00 på natten eller att äta något lättare som smörgås. Enligt Lennernäs
(1996) bör ätande under natten undvikas vilket denna studie visar att en del av nattarbetarna
gjorde.
I den här undersökningen testades signifikansen mellan dagarbetare och skiftarbetare gällande
antal konsumtionstillfällen per dygn men testet visade ingen signifikant skillnad. På grund av
att ingen kunskap finns om hur många gånger skiftarbetarna äter en ledig dag kan det vara så
att de äter fler gånger per dygn under skift fast det inte visar någon signifikant skillnad mellan
dagarbetare och skiftarbetare.
Enkätfrågorna ”Upplever du att du äter annorlunda när du arbetar skift?” och ”Vilka är för dig
de största problemen med mat inom skiftarbete?”, Bilaga 4, är snarlika men det finns
skillnader. Den första av ovan nämnda frågor tar först reda på om man upplever att man äter
annorlunda och sen orsaker till varför. Den andra av ovan nämnda frågor tar upp vilka
problem skiftarbetarna upplever gällande mat inom skiftarbete. Dessa kan anses vara hinder
för att äta på samma sätt som lediga dagar. Även här tas brist på tid att äta under arbetspasset
upp. Åter igen kommer stress under arbetet in som påverkande faktor till att äta annorlunda.
Ett annat problem som tas upp är att man inte får välja vilken tid man äter.
Procenttalet på 12,7 procent som svarat att de inte hade några problem med mat inom
skiftarbete ses som överraskande liten men tanke på att en stor del ansåg sig äta annorlunda.
Det kan bero på att försökspersonerna arbetat som skiftarbetare under en längre tid vilket gjort
att de vant sig vid att äta annorlunda och därför inte längre ser det som ett problem. För att
bekräfta detta antagande hade en fråga kunnat ställas om hur många år personen arbetat som
sjuksköterska eller undersköterska vilket gjorts i andra undersökningar av Wong et al. (2010)
och Zapka et al. (2009).
Ett fåtal upplevde inte sig äta annorlunda på grund av skiftarbete men ansåg sig ändå ha
problem. Det kan tolkas som att de ser problemen men på något sätt har löst det eftersom de
inte anser sig äta annorlunda. Det skulle vara intressant att intervjua dessa personer och få
djupare information om hur de ser på problemen och eventuella lösningarna.
Att analysera VAS-skalan från enkätfrågan ”Att äta hälsosamt innebär för mig att…”, Bilaga
4, gjordes genom att rangordna påståendena enligt poängsättning. Påståendet ”Att äta
grönsaker varje dag” ansågs hälsosammare än att äta frukt. I Figur 5 och 6 i resultatet syns att
försökspersonerna konsumerar fler portioner grönsaker per dag än frukter. Resultaten kan
tolkas som att mer grönsaker än frukt konsumeras för att de anses vara mer hälsosamma.
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Andra orsaker för att konsumera mer grönsaker än frukt kan vara att grönsaker är billigare än
frukter överlag samt mer lättillängliga. Påståendet ”Att äta regelbundet” ansågs nästan lika
hälsosamt som att äta grönsaker varje dag. Det tyder på att måltidsordningen är viktig för
försökspersonerna. Att äta ekologiskt och nyckelhålsmärkt ansågs ungefär lika hälsosamt men
rangordnades med låga poäng. Lägst poäng fick påståendet ”Att äta hälsosamt innebär för mig
att äta nyckelhålsmärkt”. Det är intressant att se hur låga poäng nyckelhålsmärkt mat fick.
På Åland, som tillhör Finland men är svenskspråkigt, kan en konflikt skapas mellan
Nyckelhålsmärket och Hjärtmärket (Livsmedelsverket, 2012b; Sydänmerkki – parempi
valinta, 2010). Det kan vara så att försökspersonerna rankade nyckelhålsmärket så pass lågt
för att de inte visste vad det var. En annan anledning till den låga rankningen skulle kunna
vara att det påståendet är placerat sist i frågan. Det är möjligt att den skulle fått en högre
rankning om den var placerad först. Fler möjligheter är att försökspersonerna vet vad märket
är men helt enkelt inte kopplar det till hälsosamt ätande. I denna studie väljs resultatet att
tolkas som att försökspersonerna inte vet vad nyckelhålsmärket står för.
De flesta av försökspersonerna drack vatten samt kaffe eller te eller en kombination av dessa
under sitt arbetspass. Det var fler som drack enbart vatten än som drack kaffe eller te. I
Reeves et al. (2004) undersökning visas att kvinnliga nattarbetare dricker mer kaffe än
kvinnliga dagarbetare. I denna undersökning testades kaffe- och tekonsumtion mellan
dagarbetare och skiftarbetare men ingen signifikant skillnad hittades. Eftersom
försökspersonerna i denna undersökning hade möjlighet att välja max två svarsalternativ har
majoriteten valt att göra det medan en del enbart givit ett svar. De som valt kombinationen
vatten och kaffe eller te kan inte delas in i gruppen vatten eller gruppen kaffe och te för sig.
Det gör att det inte går att säga hur mycket av konsumerad vätska som var vatten. Istället kan
slutsatsen dras att försökspersonerna drack mest vatten och kaffe eller te under arbetstid.
Bortfallet på 10,7 procent beror på att försökspersonerna missförstått hur många
svarsalternativ som de fick kryssa i på enkätfrågan. Detta trots att det tydligt angetts. Det visar
på hur viktigt det är att vara övertydlig med instruktioner. Det visar även att personerna
dricker fler än två typer av vätska per dygn. I denna undersökning drack 36,3 procent av
försökspersonerna åtta glas vätska eller mer per dygn vilket kan jämföras med 21,8 procent i
Malik et al. (2011) och 8 procent i Faugier et al. (2001) undersökning där bara
vattenkonsumtion undersöktes. Jämförelsen kan göras eftersom The National Academies
Press/Nation Academy of Sciences (2012) säger att kaffe och te kan räknas in i total mängd
vätska. Enligt Valtin (2002) räcker det att konsumera 1 liter vätska per dag från drycker för att
kroppen ska vara i balans. I denna undersökning kommer 52,5 procent upp till 4-7 glas vätska
per dygn från drycker. Om de som drack 4-7 glas adderas med de som drack åtta glas eller
mer per dygn kommer 88,8 procent upp i 1 liter vätska eller mer per dygn från drycker.
Med tanke på sjuksköterskors och undersköterskors yrke som hälsoförmedlare verkar det
rimligt att de tar hand om sin egen hälsa och använder den kunskap de besitter i vardagslivet,
men vidare forskning behövs enligt Hensel (2011). Det är viktigt för sjuksköterskor och
undersköterskor att ta hand om sin egen hälsa för att vara trovärdig i sin roll som
hälsoförmedlare. En undersökning av Malik et al. (2011) visade att trots att sjuksköterskor
hade kunskap om fysisk aktivitet överfördes denna kunskap inte alltid till deras eget beteende.
En bättre förståelse av sjuksköterskors vikt och arbete är viktigt från olika perspektiv enligt
Zapka et al. (2009). Dessa perspektiv är individens hälsa och välmående, organisationens
intresse att behålla en hälsosam arbetskraft och sjuksköterskors förmåga att fungera som
hälsoförebilder för patienten (Zapka et al., 2009). Tidigare undersökningar har inte kunnat få
reda på om sjuksköterskor och undersköterskor lever som de lär. (Hensel, 2011)
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6.7 Metoddiskussion

Denna studie är intressant för att det enligt författarnas kännedom finns få studier genomförda
om sjuksköterskors och undersköterskors hälsobeteenden på ÅHS. Studien är viktig på grund
av sjuksköterskors och undersköterskors roll som hälsoförmedlare. Det är viktigt att
sjuksköterskor och undersköterskor inte enbart tar hand om patienternas behov utan även sitt
eget välmående.
Studien är gjord på de flesta av ÅHS specialsjukvårdsavdelningar men inte på
primärvårdsavdelningar, tandvårdsavdelningar och geriatrikavdelningar. Resultatet kan
generaliseras på samtliga av ÅHS specialsjukvårdsavdelningar. Eftersom samtliga
avdelningar på ÅHS inte har ingått i undersökningen kan inte resultatet generaliseras till hela
sjukhuset.
Författarna anser att kvantitativ metod var en lämplig metod för att besvara undersökningens
syfte och frågeställningar. Genom att använda enkät som metod kunde en större mängd
människor inkluderas i undersökningen och en bredare helhetsbild skapas. Oftast anses
kvalitativ metod, speciellt intervju, vara mest lämplig för att undersöka beteenden (Bryman,
2002) men i denna studie har vanor undersökts genom en enkät och slagits ihop till ett
beteende. Dessa vanor beskriver bland annat fysisk aktivitet, antal konsumtionstillfällen och
frukt- och grönsakskonsumtion.
Efter insamlande av enkäter beslutades att byta ut ordet matvanor mot hälsobeteende i
studien. Eftersom enkäterna redan var ifyllda och insamlade när bytet skedde står ordet
matvanor kvar i enkäten. Valet gjordes att byta till hälsobeteende för att kostvanor inte ansågs
inkludera alla enkätfrågorna och alla delar som önskades undersökas. Enligt
uppsatsförfattarna påverkas inte uppsatsens underfrågeställningar av bytet. Genom bytet kan
en helhet studeras där kostvanor spelar en stor roll men även fysisk aktivitet ingår. Det gör att
syftet bättre besvaras genom undersökningen.
6.8 Bortfallsanalys

Det finns två typer av bortfall inom enkätundersökningar vilka kallas externt bortfall och
internt bortfall (Olsson & Sörensen, 2011). Externt bortfall är personer som inte vill delta i
undersökningen. Internt bortfall är enkätfrågor som delvis besvarats eller lämnats helt
obesvarade (Olsson & Sörensen, 2011). Externt bortfallet varierade mellan avdelningarna och
internt bortfall varierade mellan individerna på respektive avdelning i denna undersökning.
Enligt Mangione (1995) kan svarsfrekvensen kategoriseras i olika grader. Om antalet
insamlade enkäter ligger mellan 70-85 procent kategoriseras det som ”bra” svarsprocent
(Mangione, 1995). I denna undersökning uppgick svarsprocenten till 72 procent. Det är främst
postskickade enkäter som har problem med bortfall (Bryman, 2002).
Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar under en stressig arbetsmiljö vilket kan påverka
svarsprocenten. I Zapka et al. (2009) undersökning om sjuksköterskors livsstilsbeteenden och
vikt ansåg sig majoriteten av försökspersonerna ha ett stressigt arbete och arbeta i en stressad
arbetsmiljö. Överlag var svarsprocenten högre på mottagningar än avdelningar, med akuta
patientfall, vilket kan tyda på att den stressiga arbetsmiljön hindrat dem från att fylla i enkäter.
Endast 10 procent av försökspersonerna var undersköterskor. Möjligheten finns att
undersköterskor ingår i det externa bortfallet eller att fördelningen av sjuksköterskor och
undersköterskor är skev.
Det kan finnas många tänkbara anledningar till att vissa sjuksköterskor och undersköterskor
inte har besvarat enkäten. En orsak kan vara att de inte ansett sig vilja visa sina
hälsobeteenden och givit felaktiga svar antingen medvetet eller omedvetet vilket Liu et al.
(2000), Nabe-Nielsen et al. (2011) och Zhao et al. (2011) diskuterar. Andra orsaker kan vara
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tidsbrist på grund av stressad arbetsmiljö, att försökspersonerna sett viktfrågan i början av
enkäten och valt att helt avstå, eller att inte ha fyllt i enkäten när den anlände och därefter
glömt bort den. En del försökspersonerna kanske inte sett syftet med att delta.
Det interna bortfallet hade kunnat minskas med en större pilotstudie. Den skulle
förhoppningsvis talat om att de frågor som i denna undersökning gav ett högt internt bortfall
borde ha justerats och på så vis blivit mer lättförståliga.
6.9 Slutsats

Denna studie visar att hälsobeteenden hos legitimerade sjuksköterskor och undersköterskor på
Ålands hälso- och sjukvård inte påverkas av oregelbundna arbetstider. I studien hittades inget
samband mellan hälsobeteende och oregelbundna arbetstider gällande antal ättillfällen, fruktoch grönsakskonsumtion och fysisk aktivitet.
6.10 Fortsatt forskning

Författarna är medvetna om att det finns tidigare genomförda studier inom området
sjuksköterskor och hälsa samt skiftarbete. Trots detta kan liknande undersökningar göras på
mindre utforskade geografiska områden vilket denna studie gjort. Medvetenheten finns även
om att ytterligare undersökningar av den anledningen inte nödvändigtvis ger ny kunskap om
ämnet. För att få djupare information om ÅHS sjuksköterskors och undersköterskors
hälsobeteende har författarna två förslag på fortsatt forskning. Ett förslag för att få reda på vad
som konsumeras och vilken tidpunkt är genom att genomföra en kvalitativ studie och använda
sig av en kostundersökningsmetod som till exempel kostregistrering. Ett annat förslag är att
genomföra en kvalitativ studie i form av djupintervjuer med skiftarbetande sjuksköterskor och
undersköterskor för att få reda på mer om deras problem gällande maten inom skiftarbete.
En sätt att hjälpa sjuksköterskor och undersköterskor på ÅHS att förbättra sina kunskaper om
mat och hälsa skulle kunna vara genom informationsblad. En enkät kan utformas för att ta
reda på vad sjuksköterskor och undersköterskor skulle vilja lära sig mer om. Informationen
som framkommer i enkäten kan sedan användas för att skapa ett informationsblad som kan
delas ut på sjukhusets avdelningar.
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Bilagor
Bilaga 1
Planering av studien och uppsatsarbetet

Utformning av forskningsplanen gjordes gemensamt med fördelningen 50/50. Katri
Tammelin ringde till Ålands centralsjukhus en vecka efter skickad forskningsplan och pratade
med vårdchef. Ett gemensamt skrivet mail skickades via e-mail till sjukhusets avdelningar.
Utformande samt utskick av enkät gjordes gemensamt med fördelningen 50/50. Även
pilotstudie av enkät gjordes med fördelningen 50/50, dock på skiljd ort. Korrektion efter
pilotstudie gjordes gemensamt med fördelningen 50/50. All telefon- och mailkontakt skedde
med en gemensam fördelning på 50/50.
Litteratursökning

Sökning av vetenskapliga artiklar, avhandlingar, böcker och metodböcker hade en jämn
fördelning på 50/50.
Datainsamling

Enkätinsamlingen gjordes gemensamt vid två tillfällen med en fördelning på 50/50. Båda
enkätinsamlingstillfällena tog en dag vardera.
Analys

All analys av data genomfördes gemensamt med en fördelning på 50/50.
Skrivande av uppsatsen

Uppsatsskrivande skedde gemensamt med en fördelning på 50/50.
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Enkätkod:

Bilaga 3

Följebrev hälsoenkät 2012
Enkät angående sjuksköterskors och undersköterskors kostvanor
- Ålands centralsjukhus
Du är utvald att delta i en undersökning om sjuksköterskors och undersköterskors kostvanor.
Speciellt kommer studien att inrikta sig på måltidsordning, frukt- och grönsaksintag och
fysisk aktivitet. Undersökningen görs som kandidatarbete och utförs av Institutionen för
Kostvetenskap, Uppsala Universitet. Din medverkan i undersökningen är betydelsefull för ett
rättvisande resultat. Det är dock helt frivilligt att delta i undersökningen.
Information kommer att samlas in i form av enkät. Enkäten skickas ut till sjukhusets
avdelningar och kommer att samlas in den 26 april. Deltagare är anonyma och informationen
som fås fram kommer endast användas under undersökningens gång. Informationen kommer
inte att spridas vidare eller finnas tillgänglig för andras användning. Personer som väljer att
delta har rätt att när som helst efter insamlande av enkät avbryta sitt deltagande utan att ange
skäl. För att detta ska kunna vara möjligt behöver Du skriva ner enkätkoden, som finns uppe i
det högra hörnet, på ett separat papper.
Enkäten innehåller till största delen korta frågor som tar ca 10-15 minuter att fylla i. Vi skulle
vara mycket tacksamma om Du tog dig tid att fylla i enkäten.
Som tack för Din hjälp får Du möjlighet att ta del av resultatet. En sammanfattning av
resultatet kommer att skickas till Din avdelning i början av juni.
Så här gör du:
1. Svara på frågorna i nummerordning. Enkäten kan besvaras hemma eller på arbetet.
2. Följ instruktionerna på varje enskild fråga.
3. Efter att ha besvarat enkäten vänligen kontrollera att alla frågor är besvarade.
4. Lägg enkäten i det stora kuvertet den anlände i.

Det är frivilligt att delta. Enkäten besvaras anonymt
och lämnas i märkt kuvert.
Insamling kommer ske den 26 april.

Har Du några frågor eller vill veta mer om projektet är Du välkommen att kontakta oss.

Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
Student

Student

Handledare

Katri Tammelin
Student i Kostvetenskap
Institutionen för Kostvetenskap
Uppsala Universitet
Tel. 0442-175277
k_tammelin@hotmail.com

Josefine Börjesson
Student i Kostvetenskap
Institutionen för Kostvetenskap
Uppsala Universitet
Tel. +46709-574155
josefine.borjesson@gmail.com

Margaretha Nydahl
Universitetslektor
Institutionen för Kostvetenskap
Uppsala Universitet
Tel. +46 18 471 2318
Margaretha.Nydahl@ikv.uu.se
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