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SAMMANFATTNING 
För att förebygga sjukskrivning och främja ett säkert och hälsosamt arbetsklimat kan interventioner 
behöva göras på arbetsplatser. Företagshälsovården har med sin specialistkompetens möjlighet att 
föreslå/driva interventioner av sådant slag. Att använda utvärderingsmetoder som mäter förändring 
av hälsoläget är en förutsättning för att sådana interventioner skall vara meningsfulla och 
framgångsrika. Syftet men denna avhandling var att studera markörer för generell stress som 
indikatorer för förändring i risk för negativa hälsoeffekter, som kan vara användbara vid utvärdering 
av interventioner. Subjektiva och objektiva markörer har undersökts i denna avhandling som 
potentiella indikatorer på förändring av välbefinnande och arbetsförmåga på såväl grupp- som 
individnivå. Sömnbesvär är vanligt förekommande i samband med stress och även kopplat till 
negativa hälsoeffekter. Sömn har undersökts som markör (1) med ett frågeformulär som mäter sömn 
globalt (under de senaste sex månaderna) (studie I och II); (2) självrapporterad sömn under specifika 
nätter (sömndagbok) (studie III och IV); (3) objektivt uppmätt sömn med aktigraf (sömnklocka) 
(studie IV).  Hjärtfrekvensvariabilitet under sömn är en annan möjlig användbar objektiv 
stressmarkör, vilken undersökts i studie III. I studie I och II har självrapporterade sömnbesvär 
undersökts i longitudinella studier med 5-års uppföljning som indikatorer för risk för sjukskrivning 
(studie I) och förändring av antal självrapporterade smärtlokalisationer (studie II) bland individer 
grupperade efter smärttillstånd vid basmätningen. Studie III är en tvärsnittstudie som undersökt 
självrapporterad stress under dagen och skillnader i hjärtfrekvensvariabilitet och hjärtfrekvens 
(under sömn) och självrapporterad sömnkvalitet under nästföljande natt bland tvillingar. Vidare 
undersöktes i studie III om sambandet mellan upplevd stress och 
hjärtfrekvensvariabilitet/hjärtfrekvens och sambandet upplevd stress och sömnkvalitet påverkades 
av faktorer som är relaterade till gener och/eller gemensam uppväxtmiljö. Studie IV är en 
metodstudie där upprepade objektiva och subjektiva sömnmätningar under sju sammanhängande 
nätter, utförts. Mätningarna utfördes på en arbetsplats, dvs. under förhållanden som liknar de som 
är verklighet för en företagshälsovård. I studien undersöks hur många nätters mätning som krävs för 
ett reliabelt mått på sömn, hur mätningar påverkas av att inkludera helgnätter samt korrelationer 
mellan objektivt och subjektivt uppmätt sömn. 

Sammanfattningsvis visade resultaten att sömnbesvär indikerar ökad risk för sjukskrivning under en 
femårsperiod inom alla tre smärtgrupperna som representerar olika baslinje-exponeringar (studie I). 
Sömn indikerade även sannolikheten att fem år efter basmätningen rapportera förändrat antal 
smärtlokalisationer. I studie III sågs ett samband mellan upplevd stress under dagen och skillnader i 
hjärtfrekvensvariabilitet, hjärtfrekvens och självrapporterad sömnkvalitet (sömndagbok) nästföljande 
natt. Resultaten från studie III indikerar vidare att effekten påverkas av individuella faktorer 
relaterade till gener och/eller uppväxtmiljö. I studie IV där upprepade sömnmätningar studerades 
korrelerade subjektivt (sömndagbok) och objektivt (sömnklocka) uppmätt sömn dåligt vilket i enighet 
med tidigare studier indikerar att objektiv och subjektiv sömn mäter olika dimensioner av 
sömnbesvär. Om enbart vardagar (arbetsdagar) inkluderades i de (sammanhängande) upprepade 
mätningarna krävdes färre dagars mätning för att få ett reliabelt mått på sömn. Sömnmätningar är en 
enklare metod att använda och tolka än hjärtfrekvensvariabilitet vilket gör sömn till en mer realistisk 
markör att använda, framförallt på större grupper.   
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