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           Sammanfattning 
 
Syftet med detta fördjupningsarbete är att ge en ökad förståelse för problematiken som finns 

kring skiftarbete, och då främst vad gäller sömn på oregelbundna tider och hur stress påverkar 

kroppen. Förståelsen ska ge de personer som ska in i eller som redan jobbar i skiftarbete 

kunskap att själva förebygga ohälsa. 

Jag tar upp faktorer som motverkar skiftarbete, t.ex. dygnsrytmen, som även är orsaken till 

sömnstörningar. Under nattpasset försämras våran reaktionsförmåga, räkneförmåga och 

förmåga att lösa problem. Den försämringen motsvarar faktiskt den man får av måttlig 

alkoholkonsumtion = 0,05 procent alkohol i blodet. Skiftarbetare löper dubbelt så hög risk att 

råka ut för hjärt - och kärlsjukdomar. Efter 20 års erfarenhet av skiftarbete är risken 3 gånger 

så hög (beroende på arbete).  

Första dygnet utan sömn ger halverad prestationsförmåga. Efter andra dygnet utan sömn är 

prestationsförmågan i botten. Trötthetsnivån den första vaknatten vid 05-tiden på morgonen är 

betydligt svårare än den man får av en normaldos med sömnmedel, eller 3 glas vin. 

Effekten motsvarar något mindre än hälften av rökningens effekter. Den svenska 

befolkningen sover mellan 7-9 timmar / dygn. Ett par procent av befolkningen är naturliga 

långsovare som behöver 10-11 timmars sömn för att bli utvilade. Kvällsmänniskor är mer 

“flexibla” i sina sovvanor och klarar av nattarbete bättre än morgonmänniskor. 

När Sverige gick från jordbrukarsamhälle till industrination medförde det att den “moderna” 

stressen infann sig. Idag är 7 procent av Sveriges befolkning sjukskrivna pga. stress och andra 

psykiska påfrestningar. Hur vi upplever en situation, hur stressade vi blir, beror på hur hjärnan 

tolkar situationen. Den i sin tur påverkas av tidigare erfarenheter, utbildning, 

personlighetsdrag och stöd i omgivningen.  
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1  Inledning 

 
Störd sömn, ökad trötthet och ökad olycksrisk. Idel negativa ord....Men det är konsekvenser 

som en skiftarbetare kan råka ut för. 

Vår biologiska klocka är programmerad att ge oss hög funktionsförmåga dagtid och 

återhämtning nattetid. Det bäddar för konflikt mellan “klockans” normala inställning och 

omgivningens krav på arbete eller annan aktivitet vid “fel” tidpunkt, d.v.s. på natten. Direkt 

drabbad av konflikten blir vårt system för återhämtning, sömnen. 

Dygnsrytmen och återhämtningsmekanismen förklarar tillsammans varför det blir problem 

vid udda tider. Udda arbetstider har effekter på flera områden - från hjärtat till sömnen. De  

som har nattarbete har dock inte kortare livslängd än andra. 

 

1.1  Bakgrund 

 

Det pratas en hel del i media och skrivs i tidningar om att skiftarbete sliter på kroppen. Man 

säger att denna arbetskategori oftare dör i förtid pga. olika stressrelaterade sjukdomar, att 

människan är skapt för att sova på natten och får man inte det, leder detta till 

sömnstörningar osv. 

Kort sagt, man hör nästan bara negativa saker. Och trots det, finns det så många människor 

som väljer yrken med oregelbundna arbetstider. Det gjorde mig nyfiken. Min bakgrund 

innan jag kom in på polisutbildningen var att jag jobbade som väktare och ordningsvakt. 

Även de, yrken med skiftarbete. Och jag tyckte det fanns en hel del positivt med det. Det 

gav mer fritid, med möjlighet att uträtta ärenden på dagtid och träna. Men visst, ibland 

kunde det vara svårt att sova efter ett nattpass. Då solen strålade utanför och det var varmt i 

sovrummet. Då kände jag mig lite stressad. 

Min nyfikenhet ledde mig i alla fall till att skriva detta fördjupningsarbete. Att kunna sova 

ordentligt är en otroligt viktig del i ett skiftschema. Men vi är alla olika. Vissa är mer 

morgonmänniskor, andra är mer kvällsmänniskor, som gör det lättare eller svårare att klara 

av skiftarbete. 

. 
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1.2 Syfte 

                     

Mitt syfte med detta arbete är främst att få kunskap om hur man på bästa sätt kan förebygga 

ohälsa i skiftarbete, med tyngdpunkt på hur sömn, oregelbundna arbetstider och stress 

påverkar kroppen. 

Den kunskapen vill jag sedan kunna använda mig av i mitt framtida yrke som polis, för att 

kunna fungera och prestera optimalt, trots skiftarbete. 

 

1.3  Frågeställningar 

                     

De frågor som jag vill ha svar på i mitt fördjupningsarbete är följande:  

• Hur påverkas kroppen av skiftarbete? 

• Vad händer när vi sover? 

• Är det farligt att sova för lite? 

• Har vissa personer lättare än andra att jobba skift? 

• Vad kan man tänka på då man lägger sitt arbetsschema? 

• Vad är stress? 

• Vilket samband finns mellan sömn och stress? 

   

1.4  Avgränsningar 

Då sömn och stress är ganska omfattande ämnen, gäller det för mig att försöka hålla mig till 

mina frågeställningar. I mitt arbete har jag t.ex. inte tagit upp någonting om olika 

avslappningsmetoder som finns för att stressa av, och avslappningsövningar man kan göra 

för att lättare somna. Jag är mer intresserad av vad och varför kroppen reagerar som den gör 

vid skiftarbete och stress, för att på så sätt ge mig en ökad förståelse för problematiken som 

finns.  
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2    Metod 

Jag har valt en kvalitativ metod för att genomföra detta fördjupningsarbete. Jag har läst en 

hel del skrivet material om sömn, skiftarbete och stress, och sammanfattat det efter kritisk 

granskning.
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2  Resultat 

  

Sömnstörningar 

Det vanligaste problemet vid udda arbetstider är störningar av sömn och vakenhet. Nästan 

alla som jobbar på natten får tillfälliga sömnstörningar. Undantagen är få. Ca  av alla med 

nattskift får sin sömn tillräckligt störd för att uppfylla kriterierna för insomni (störd sömn) 

enligt svensk praxis (Åkerstedt, 1988, sid. 14). 

Nattarbete ger framförallt problem med “genomsovningen”, d.v.s. man vaknar för tidigt 

efter den morgonsömn (ca 07-12) som följer nattpasset. Trots att man inte är riktigt utsövd 

vaknar man ca 2-4 timmar för tidigt jämfört med en normalsömn på 8-9 timmar. 

Förkortningen drabbar främst sömnstadium 2 och drömsömnen (REM). (Se om 

sömnstadierna längre fram i texten). Sömnen förbättras inte om flera nattpass följer på 

varandra. Orsaken till förkortningen är framförallt dygnsrytmen, men många tror det 

orsakas av buller i omgivningen. 

 

Insomningstiden efter nattpasset är inget problem, de flesta somnar på mindre än 10 

minuter, mätt med EEG. (Mer om EEG längre fram). Många upplever dock den tiden som 

dubbelt så lång, beroende på att tidsbegreppen blir förvirrande vid insomnandet. 

Att jobba dag, och börja klockan 06, är dock mer impopulärt än att jobba natt. Att stiga upp 

vid 04-05 tiden inför en arbetsstart klockan 06 upplevs som mycket påfrestande. Orsaken 

till den svåra starten är att uppstigandet förläggs till dygnsrytmens absoluta bottennivå, och 

när sömnbehovet fortfarande inte är tillfredsställt. Många försöker gå och lägga sig tidigare 

för att få en längre sömn. Det lyckas ofta inte p.g.a. att dygnsrytmen fortfarande är inställd 

på aktivitet och vakenhet (maximum vid 17-18 tiden). 

Om man regelbundet går och lägger sig och stiger upp vid ungefär samma tidpunkt varje 

dygn brukar dock kroppen så småningom anpassa sömnrytmen så att uppvaknandet sker 

mellan 2 sömncykler. Man känner sig då istället pigg när man vaknar, och kan snart också 

vakna innan väckarklockan ringer. 

En sömncykel varar ca 90 minuter. Om man väcks av väckarklockan mitt i en sömncykel 

kan man känna sig seg under dagen. 

Sömnmönstret man har grundläggs redan under barndomen. 
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Olika kemiska processer i kroppen har egna dygnsrytmer, men sammanhänger också med 

sömn - och vakenhetsmönstret. 

Sömnförkortningen vid morgonskift blir ungefär lika stor som vid nattarbete. Efterföljande 

dag är man ofta extra sömnig, speciellt framemot eftermiddagen. 

Sömn - och vakenhetsproblemen förvärras ju tidigare skiftet startar. 

Det finns oregelbundna tider som ej är arbetsrelaterade, men effekterna blir givetvis 

likartade dem man ser i skiftarbete. Oregelbundenhet i sig ger sämre återhämtning 

(Åkerstedt, 1988, sid. 16). 

 

Prestationsförmåga och säkerhet 

Förutom att man kan vara sömnig under ett nattpass (vilket är ganska naturligt), påverkas 

även prestationsnivån. Man har i en rad laboratoriestudier visat att reaktionssnabbhet, 

räkneförmåga och problemlösande är klart försämrade under simulerat nattarbete. 

Försämringen nattetid har jämförts med den som uppstår vid måttlig alkoholkonsumtion 

(0,05 procent alkohol i blodet). 

En allvarlig effekt av trötthet är ökad risk för olyckor. Vid svår sömnbrist upphör 

interaktionen med omgivningen, och om det sammanfaller med en situation som kräver 

handling kan en olycka inträffa. 

De tydligaste effekterna på säkerhet syns i samband med singelolyckor i vägtrafiken. 

Risken för singelolycka på motorväg är mer än 10 gånger högre på småtimmarna! 

 

Mage, tarm och hjärta 

Oregelbundna arbetstider har negativa effekter på mag- och tarmsjukdomar. Risken för 

sjukdom av den typen är förhöjd med 30-40 procent över en femårsperiod. Alltså en relativt 

måttligt förhöjd risk, men den finns där. 

Mag- och tarmsjukdomarna debuterar efter ca 5 år, men skiftarbetare rapporterar ofta sämre 

aptit och gaser i magen i samband med nattskiftet. Samma gäller sur mage och liknande. 

(Utbredningen är dock betydligt mindre än sömn - och vakenhetsstörningarna.) 

Man hittar också en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar hos skiftarbetande. Risken är 

dubbelt så hög och kan ibland, efter 20 års erfarenhet av skiftarbete, vara 3 gånger så hög. 

Framförallt är risken knuten till inslaget av arbete. 

Orsaken är inte helt klarlagd, men matvanorna är sannolikt en orsak. Skiftarbetare tenderar 
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till att äta mer fett och kolhydrater och mindre fibrer än andra. Framförallt äts detta på 

natten då ämnesomsättningen går på sparlåga. Flera undersökningar pekar på att äta så sent, 

kan orsaka förhöjda kolesterolnivåer. Andra orsaker kan vara sömnstörningar eller 

störningar av dygnsrytmen. 

 

Vad är sömn? 

Den grekiske filosofen Aristoteles hävdade att sömn helt enkelt var brist på vakenhet. Hans 

synsätt levde kvar till långt in på 1900-talet, vilket har gjort att vi egentligen vet ganska lite 

om en tredjedel av våra liv, som sömnen faktiskt upptar. 

 

Sömnen är ett (tillfälligt) tillstånd av förändrat medvetande och betydligt sänkt mottaglighet 

för signaler från omvärlden. Den skiljer sig från medvetslöshet genom att den sovande går 

att väcka. 

En typisk bild av en sovande är väl liggande, orörlig med slutna ögon. Men man kan 

faktiskt sova med öppna ögon eller gå i sömnen!  

 

Sömnen har inget speciellt centrum i hjärnan utan många delar av centrala nervsystemet 

(CNS) är inblandade. 

Man registrerar sömnens förlopp med hjälp av EEG (elektroencephalografi), dvs. mätning 

av hjärnans elektriska aktivitet. 

 

Vad händer när vi sover? 

Först tillbringar vi några minuter i själva insomningsstadiet (stadium 1), gränslandet mellan 

sömn och vakenhet. Man är avslappnad med slutna ögon. Ögonen rör sig i djupa 

vågrörelser och andningsfrekvensen blir långsammare. Här är vi lättväckta och kan uppleva 

plötsliga ryckningar. 

I allmänhet tar det 5-20 minuter att somna, det känns dock som dubbelt så lång tid. 

Att sömnen inte är djup framgår också av att en person som väcks i de flesta fall kommer 

att anse att han inte sovit. 

Stadium 1 är också det sömnstadium som inte tycks ge någon återhämtning alls och 

förekommer i stora mängder i samband med störd sömn. God sömn innehåller endast några 

få procent stadium 1. 



Att förebygga ohälsa i skiftarbete 
Maria Mörtberg 
 
 

05-03-04 

 

 7 

 

Får vi vara ifred når vi snart den stabila sömnen, stadium 2. Här krävs det lite mer för att 

väcka en person, ca 45 decibel (samtalston). Andningen har blivit långsammare, 

hjärtfrekvensen har avtagit med några slag, variabiliteten i hjärtverksamheten har ökat 

något, blodtrycket har sjunkit, kroppstemperaturen fallit med någon tiondel och 

muskelspänningen har avtagit märkbart. T.o.m. hjärnan har svalnat något och 

ämnesomsättningen har sjunkit. 

Stadium 2 brukar omfatta 50 procent av den totala sömnperioden. 

 

Efter 10-20 minuter av stadium 2 börjar vi närma oss den djupa sömnen (stadium 3 och 4). 

Här krävs det ännu mer för att väcka en person, ca 64 decibel. Djupet gör oss också lite 

tröga när vi väl väcks. Samtidigt som vi sjunker in i djupsömnen börjar en kraftfull 

utsöndring av tillväxthormon. Större delen av dygnets totalproduktion av detta hormon 

utsöndras under sömnen, och framförallt under djupsömnen. 

Djupsömnen fortsätter i 15-40 minuter till och under tiden sänks den fysiologiska 

aktiviteten ytterligare. Vi rör oss knappast alls under det här sömnstadiet och många, 

speciellt män, blir här så avslappnade att de börjar snarka. Det räcker dock med en liten 

knuff för att snarkaren ska gå till ett ytligare sömnstadium och sluta snarka. 

 

Av den totala sömnen uppgår djupsömn till 10-15 procent. Det är här som det mesta av 

centrala nervsystemets återhämtning sker, åtminstone den som har med vaken 

funktionsförmåga att göra. 

 

Det har nu gått en dryg timme sen insomnandet och plötsligt uppträder några hastiga 

kroppsrörelser. Vi växlar upp till stadium 2 eller vaknar några sekunder. Utsöndringen av 

tillväxthormon slutar och ämnesomsättningen ökar något. Vi har nått ett tillstånd då en 

kamp pågår mellan den vanliga sömnen och drömsömnen (REM). Plötsligt vinner REM 

och snabba ryckiga ögonrörelser uppstår. Muskelspänningen faller ytterligare och våra 

positionsmuskler blir urkopplade. Det innebär att vi inte kan resa oss. Utan den här 

hämningen av våra muskler skulle vi vandra omkring och agera ut våra drömmar! 

Vi ser också på ökningen i andningsfrekvens, hjärtfrekvens och blodtryck att sömnen 

ändrat sig, vi är tillbaka på samma nivå som i vaket tillstånd och ibland ännu högre. Mycket 
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av den här ökningen hänger ihop med dröminnehållet. 

Under drömsömnen blir vi även kallblodiga, ungefär som grodan. Det innebär att vi 

plötsligt förlorar förmågan att reglera kroppstemperaturen. Vi tenderar att anta 

omgivningens temperatur. Som tur är blir våra REM-perioder ganska korta och vi riskerar 

knappast att skadas genom att förlora värme eller att bli för varma. 

En finurlig grej som naturen ordnat är, att ju mindre kroppsvolym en djurart har i 

förhållande till ytan, desto kortare tid i REM-sömnen har arten, sannolikt för att förhindra 

skadliga temperaturfall (stor yta= snabbare avkylning). Näbbmusen drömmer bara några 

sekunder medan elefanten kan hålla på i timmar! 

Det diskuteras om en av drömsömnens funktioner är att ge hjärnans 

temperaturregleringscentrum i hypotalamus ledigt. Det är nämligen enda tillfället på hela 

dygnet då regleringen upphör. 

Efter 15-20 minuter av drömmande börjar ögonrörelserna försvinna och 

muskelspänningarna öka, ofta i samband med ett kort uppvaknande. Den första sömncykeln 

är slut. Den bör ha blivit 80-100 minuter lång, beroende på person och tid på dygnet. 

 

Sömnen fortsätter på samma sätt i ytterligare 3-4 omgångar (cykler). Cyklerna skiljer sig 

genom att djupsömnen minskar kraftigt för varje cykel. Vid den tredje är djupsömnen 

nästan borta. Omvänt ökar REM-periodernas längd och intensitet så att den sista drömmen 

oftast är den längsta och mest intensiva. Det är den många av oss vaknar i och kommer 

ihåg. Förutsättningen för att komma ihåg en dröm är att man vaknar i anslutning till den. De 

gånger man kommer ihåg många drömmar från en sömn har man sannolikt sovit dåligt. 

Man vaknar 5-20 gånger per natt, men det är mycket korta uppvaknanden och personen blir 

aldrig medveten om dem. De flesta rapporterar 0-2 uppvaknanden/natt. 

 

Under sömnen har immunförsvaret aktiverats, testosteronutsöndringen och 

prolaktinutsöndringen ökat, kortisol- och TSH-utsöndringen (tyroideastimulerande hormon) 

minskat osv. Sömnen är ett anabolt (uppbyggande) tillstånd i motsats till vakenheten som är 

ett katabolt (nedbrytande) tillstånd. 

 

Sömn och medvetande 

Det finns flera viktiga psykologiska aspekter på sömnen. En är medvetenheten om att man 
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sover. Om en person väcks och frågas om han sovit, krävs det uppemot en halvtimmes 

sömn för att han ska kunna känna att han sovit. 

Det har stor betydelse vid bedömningen av sömnstörningar som innehåller täta 

uppvaknanden. Bristen på medvetenhet om att man sovit mellan uppvaknandena medför en 

underskattning av den totala sömnmängden. Sömndjupet har också betydelse. Ju djupare 

sömn, desto säkrare är personen på att han sovit. 

Samma sak gäller medvetenheten om uppvaknanden. För att man ska komma ihåg ett 

uppvaknande bör det vara flera minuter långt. De flesta uppvaknanden varar dock bara 5-20 

sekunder och uppmärksammas aldrig av den sovande. Personer som lider av sömnapné 

(apné= andningsstopp) vaknar hundratals gånger per natt, men endast 10-20 sekunder åt 

gången. Den drabbade är i allmänhet helt omedveten om dessa uppvaknanden. 

Orsaken till bristen på minne för uppvaknanden är att inlärning måste ha skett i god tid 

(minst 4 minuter) före insomnandet, annars försvinner det inlärda ur minnet. Vi behöver 

alltså en viss vakentid för att etablera minnesspår i hjärnan. Sömnen avbryter nämligen 

etablerandet av minnesspår. Inlärning kan alltså inte ske under sömnen, trots rykten om 

motsatsen. 

Inte heller kommer man ihåg mer än en liten del av sina drömmar, och då som nämnts 

tidigare, oftast den sista. Man behöver vara vaken i flera minuter i direkt anslutning till 

drömmen för att komma ihåg den. Detta är orsaken till att vissa personer hävdar att de inte 

drömmer. Förmodligen sover de då tungt och väldigt gott! 

 

Drömmens betydelse 

Vad drömmar betyder tänker jag inte närmare gå in på här, men däremot lite om vad 

drömmen är. 

Freuds ursprungliga drömteorier innebär att drömmen bl.a. är ett sätt att i förklädnad 

presentera omedvetna, oförlösta önskningar. Andra nära tolkningar är att drömmen är 

kompensatorisk, avslöjande och problemlösande. Syftet med drömmandet har också sagts 

vara att förbättra minnet eller att ta hand om och bearbeta stress. Stress och ansträngning 

ger ofta ett ökat drömmande (Åkerstedt, 1988 sid. 38). 

Det finns en hel del forskning som tyder på att minnet (retentionen- inte inlärningen) 

försämras då drömmandet hindras. Personer som utsatts för mycket inlärning eller annat 

tänkande visar mer REM-sömn. 
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Sömnighet 

Sömnighet innebär en sänkt förmåga att hålla sig vaken i en monoton situation som 

bilkörning, en tråkig föreläsning eller tv-tittande. Den sömnige gör i detta tillstånd en rad 

missar i enkla uppgifter och har dessutom en försämrad förmåga till kreativ 

problemlösning. Han/hon blir med ökad trötthet för trög för att ta in all nödvändig 

information och pröva nya strategier. Personen blir faktiskt (tillfälligt) mindre intelligent. 

Att fysiologiskt mäta sömnighet görs genom att mäta tiden det tar för en sängliggande 

person att somna i ett mörkt rum. Dagtid tar det normalt ca 15 minuter. Vid läggdags är 

tiden ca 10 minuter. Gränsen för sjuklig sömnighet dagtid anses gå vid 5 minuter. Personer 

med sömnapné, narkolepsi (sömn som kan komma när som helst) och liknande sjukdomar 

ligger väl under 5 minuters nivån. 

 

Effekter av sömnbrist 

Lång vakenhet leder till trötthet och sänkt funktionsförmåga. Effekterna märks till en 

början mest i monotona situationer. Efter första dygnet utan sömn kan prestationsförmågan 

vara halverad, och efter 2 sömnlösa dygn är prestationsförmågan i botten (Åkerstedt T, 

”Sleepiness as a consequense of shiftwork”).  

Den trötthetsnivå som infinner sig kl. 05 den första vaknatten är betydligt svårare än den 

man får av en normaldos med sömnmedel (eller av 3 glas vin). 

Den hittills längsta vetenskapligt kontrollerade vakenperioden är 11 dygn.  

 

Effekter på hälsan 

I experiment med möss som gjorts, där möss hållits vakna kontinuerligt under en längre tid, 

dog mössen efter 5 veckor.  

I extrema fall har skador på en människas hjärna orsakat total oförmåga att sova. Det leder 

efter en längre tid till att personen avlider. Vanliga sömnstörningar har dock inget med detta 

att göra. Även hos den mest sömnstörda person är sömnen självreglerande på längre sikt.  

 

Ett vanligt resonemang är att man håller sig frisk lättare om man sover ordentligt, och blir 

sjuk om man sover för lite. Det stämmer så långt att extremt kort (mindre än 4 timmar), 

extremt lång (mer än 11 timmar) eller extremt dålig sömn är förenad med en förhöjd 
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(dubblerad) sjuklighet och dödlighet. Effekten motsvarar något mindre än hälften av 

rökningens effekter. 

Observera att även svåra sömnstörningar ger mer än 4 timmars sömn, även om det kan 

kännas som mycket mindre. 

 

Som tidigare nämnts finns också starka kopplingar mellan immunförsvar och sömn. 

Sömnbrist leder till en viss sänkning av immunförsvarets aktivitet och kan vara en 

bidragande orsak till många sjukdomar, t.ex. magbesvär och diabetes. Det ger nämligen 

försämrad blodsocker- och blodfettsreglering på längre sikt att sova dåligt. Det spekuleras 

också i att barn som lider av kraftigt störd sömn, och därmed kanske störd nattlig 

anabolism, löper risk att växa långsammare. 

 

 

Effekter på sömnen 

Vad händer med sömnen efter en förlängd vakenhet? Ja, först och främst startar sömnen 

tidigare. Det tar kanske bara en minut att somna, jämfört med 15-20 minuter annars. 

Sömnen blir sedan framförallt djupare, och stadium 4 dominerar stora delar av sömnen. 

Uppskattningsvis får vi ca 2-4 minuters djupsömn per vaken timme. 

Den sovande blir också mer svårväckt. Drömsömnen får stå åt sidan något då kroppen här 

prioriterar djupsömnen. Natten efter får drömsömnen ta igen sina förluster. 

 

Sömnförlust tas alltså framförallt igen genom att man sover djupare, inte längre. Två nätters 

sömnförlust går dock inte helt att återhämta under en 8 timmars sömn, lite blir kvar till 

nästa sömn. 

Om man lägger in en tupplur innan huvudsömnen inträffar det motsatta. Huvudsömnen blir 

inte lika djup. Den djupsömn vi får under tuppluren plockas helt enkelt bort från 

huvudsömnen. Mängden förlorad djupsömn är exakt lika stor som den mängd vi 

konsumerat i förväg i tuppluren. Detta gör att huvudsömnen blir ytligare och man blir mer 

lättväckt. 

Tuppluren är alltså effektiv, flera gånger mer effektiv än sista timmen av en normalsömn.  

Man kan alltså med fördel använda tuppluren till att komplettera förlorad sömn eller inför 

en kommande lång vakenhetsperiod. 
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Sömnbehov 

Hur mycket sömn behöver vi egentligen? Ja, det varierar från person till person. Men det 

finns vissa fakta som kan ge ett ungefärligt svar. 

En vuxen sover i genomsnitt ca 7 timmar och 23 minuter på vardagar och på helgen 8 

timmar och 33 minuter.  

Större delen av befolkningens sömnlängd ligger inom intervallet 7-9 timmar. Ålder 

påverkar givetvis också. En nyfödd sover 17-18 timmar, femåringen 10-12 timmar och 

tioåringen 9-10 timmar. Hos äldre finns en svag tendens till minskad sömnlängd. 

Det bör påpekas att ett par procent av befolkningen är naturliga långsovare som helt enkelt 

behöver 10-11 timmars sömn för att känna sig utsövda. Ingenting är egentligen fel med 

deras sömn, de tillhör bara ena änden av normalfördelningen av sömnbehov. 

 

Lite kuriosa 

• Fladdermusen sover 19 timmar. 

• Katten sover 14,5 timmar. 

• Kaninen sover 8 timmar. 

• Kon sover 3,9 timmar och hästen 2,9 timmar. Både kon och hästen är  väldigt  

lättväckta i sin sömn. 

• Delfinen sover med en hjärnhalva i taget. 

 

Dygnsrytmen 

Dygnsrytmen är den andra orsaken till att vi får problem vid arbete på udda tider. Den 

spjärnar nämligen emot alla försök till att vila på dagen och vara aktiv på natten. 

Dygnsrytmen styrs av en klockliknande struktur (nucleus suprachiasmaticus) i 

hypothalamus, som driver vår fysiologi och psykologi med en rytm på 24-25 timmar.  

“Klockan” mottar ljusinformation från näthinnan och använder informationen för att ställa 

den biologiska klockan. Från “klockan” går informationen ut till resten av kroppen. 

 

Grundprincipen för dygnsrytmen är katabolism (nedbrytning, frigörande av energi) och 

insatsberedskap på dagen. På natten anabolism (uppbyggnad) och vila. Kroppstemperaturen 
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når sitt maximum vid 17-tiden och minimum vid 05-tiden. Skillnaden är lite drygt en grad. 

När temperaturen är i botten är vi som tröttast, fungerar som sämst och har som lättast att 

sova. Tvärtom då temperaturen är på topp. 

 

Matsmältningen är aktivast på eftermiddagen och i botten under småtimmarna. 

Urinproduktionen är som lägst på kvällen och blir 4 gånger så hög vid 07-09 tiden på 

morgonen. Det går alltså 4 gånger så fort att fylla urinblåsan under en morgonsömn som 

under en nattsömn. 

Under sennatten är motståndskraften mot olika störningar som lägst, och de flesta naturliga 

dödsfallen och födslarna inträffar då. 

“Vargtimmen” infaller ca klockan 05 på morgonen. Prestationsnivån och tröttheten når sin 

bottennivå och vi känner oss frusna. Många av obehagskänslorna är sannolikt kopplade till 

temperaturregleringen. Här slår temperaturtermostaten i hypothalamus om till dagens värde 

på ca 37,1 grader, mot nattens 36,1 grader. 

Kroppen börjar arbeta mot detta genom sammandragningar av ytliga blodkärl för att 

förhindra värmeförlust, och muskelsammandragningar, huttring, för att producera värme. 

 

Dygnets längd 

Människans spontana dygnslängd är faktiskt inte 24 timmar, utan snarare drygt 25 timmar. 

Det har gjorts undersökningar i isoleringslaboratorium och grottor, där försökspersonerna 

berövats dagsljus, klocka och regelbundna tider. Under dessa förhållanden började 

försökspersonerna leva efter ett dag/natt schema på drygt 25 timmar. Det innebär en 

senareläggning av sänggåendet och uppstigandet med 1 timme varje dygn. Man går alltså 

“klockan runt” under en period på 23 dygn. 

Den som har en extremt lång dygnsrytm har också en stark dragning mot senareläggning av 

sömn eller vakenhet. Det kan leda till att man utvecklar ett sent sömn – och  

vakenhetsmönster och får problem med att stiga upp eller somna i vanlig tid. Personen blir 

en kvällsmänniska. 

Att gå och lägga sig senare är dock mer fysiologiskt naturligt än att gå och lägga sig 

tidigare. 

 

På samma sätt är det lättare att anpassa sig till ett skiftschema som roterar medsols 
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(morgon, eftermiddag, natt), d.v.s. ett schema som hela tiden senarelägger sovtiderna. 

 

Morgon - eller kvällsmänniska? 

Det finns morgon - och kvällsmänniskor. Morgonmänniskan har ett betydligt tidigare 

maximum för sin dygnsrytm än kvällsmänniskan. Morgonmänniskan stiger upp tidigt och 

lägger sig tidigt. Senareläggning är mycket svårt och försök till det leder ofta till 

svårigheter att somna eller hålla sig vaken. Kvällsmänniskan har motsatt upplevelse. Vad 

det beror på vet man inte riktigt, men en teori är att kvällsmänniskorna har ett extremt långt 

spontant dygn. Deras sänggående- och uppvaknandetider går alltid mot en senareläggning. 

Morgonmänniskan har däremot ett kort dygn. 

Att vara morgonpigg är förenat med dålig anpassning av sömn och vakenhet. Problemen 

gäller framförallt nattskiftet. Kvällsmänniskan är mer ”flexibel” i sina sömnvanor och 

klarar av nattarbete bättre. 

Personer med lågt sömnbehov tycks få väsentligt mindre problem i skiftarbete. Konditionen 

påverkar också nattskiftssömnigheten. Ju bättre kondition desto mindre trötthet. 

Ålder inverkar negativt på förmågan att klara av skiftarbete. Speciellt framträdande blir 

problemen i 45 års åldern. Vid denna ålder får man svårt att sova på morgonen. Det beror 

på att man blir mer morgonmänniska med ökad ålder. Erfarenhet av skiftarbete tycks inte 

förbättra situationen. Dock verkar äldre ha bättre förutsättningar att klara av tillfälliga 

nattpass. De blir mindre trötta än yngre personer. 

 

Omställning av dygnsrytmen 

Man kan faktiskt ställa om sin egen dygnsrytm. Kroppens rytmer brukar kunna anpassa sig 

ca 1-2 timmar per dygn. Om man går och lägger sig 8 timmar senare än man brukar 

(sänggående klockan 07 istället för 23) tar det ca 6 dagar innan den biologiska klockan har 

kommit ifatt (Åkerstedt, 1988, sid. 62). 

Som nämnts tidigare styrs vi till stor del av ljuset. Ett smart drag är att försöka undvika ljus 

innan man ska sova. 

 

 

 

Skiftarbete 
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Att jobba natt gör att man kommer att vara vaken vid dygnsrytmens bottennivå. Sömnen 

därefter kommer att avbrytas i förtid av dygnsrytmen, men även kanske av buller och ljus. 

Sömnen gör dock ett visst motstånd, så att en stor del av sömnbehovet ändå tillfredsställs 

innan dygnsrytmen tillåts störa. Hur länge man sover blir alltså en kompromiss mellan 

sömnbehov och dygnsrytmens strävan att väcka. 

Man väcks tidigare ju mer morgonmänniska man är och ju äldre man är. 

 

Morgonskiftet startar tidigt och kräver att man stiger upp tidigt. Sömnen förkortas då 

föregående sänggående inte kan tidigareläggas. Det beror på dygnsrytmen, som gör att man 

är för vaken för att kunna somna tidigare. Sen uppkommer kanske en viss stress över att 

oroa sig för att inte ta sig upp ur sängen i tid, som gör att sömnen blir störd. Det, plus det 

faktum att väckningen sker i dygnsrytmens botten, gör att uppstigandet blir väldigt jobbigt. 

Anpassning till morgonarbete försvåras av föregående kvälls - eller nattskift, eftersom de 

gynnar en senareläggning av rytmen.  

Oftast sker en mycket liten anpassning till tidigt uppstigande, speciellt på vintern då det är 

mörkt. 

 

Att tänka på vid planering av skiftarbete 

När man sovit en god natts sömn och vaknar, är vakenhetsnivån 100 procent. Därefter faller 

nivån gradvis, med störst fall i början av vakenheten. Man blir t.ex. inte mycket tröttare 

efter 4 dygns vaka än efter 3 dygn. 

Man faller ca 2,4 procent per timme. Om man räknar med att man är vaken 16 timmar 

under en dag, är förlusten alltså 38 procent. 

Under sömnen återhämtar vi oss. Det går betydligt fortare. I genomsnitt 4,8 procent per 

timme. Mera exakt 8 procent per timme under första halvan av sömnen, och 1,5 procent 

sista halvan (under 8 timmars sömn). Efter halva sömnen har vi återhämtat oss till 75 

procent. 

 

Det som skiljer natt - och morgonskiftet är framförallt den tid man varit vaken när skiftet 

startar. Det ger en rejäl skillnad i trötthet mellan skiften. Dygnsrytmen bidrar också lite. 

Det ultimata är då att efter ett nattpass, istället för att lägga sig klockan 07, vara vaken till 

15, och därefter lägga sig. Det ger en högre vakenhet inför nästa nattpass. 
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Huvudsömnen ska alltså ligga så nära arbetstiden som möjligt för att ge bästa 

vakenhetsnivå. 

Men det kan kanske vara svårt att passa in i övriga aktiviteter. Då går det även att sova 

direkt efter nattpasset, och ta en tupplur på kvällen. 

 

Det absolut bästa vore ju att helt undvika nattarbete som åtgärd mot trötthet och 

sömnstörningar. Men det går av förklarliga skäl inte. Dock finns det vissa riktmärken man 

kan hålla sig inom. 

Inte mer än 3 nattpass i följd. Starta aldrig en serie arbetspass med ett nattpass p.g.a. 

efterföljande trötthet. Rotera medsols istället (morgon, eftermiddag, kväll). 

Bytet mellan natt - och morgonskift bör ligga närmare klockan 07 än 05. Det sena bytet ger 

nattarbetaren chans att sova extra på kvällen, och morgonarbetaren får större chans att stiga 

upp hyfsat utvilad. 

 

Arbetstiden bör ligga runt 8 timmar. För normalpersonen i arbete utan speciell belastning 

eller olycksrisker, kan arbetstiden ligga på 13 timmar vid enstaka tillfällen. Vilotiden 

mellan 2 arbetspass bör vara minst 11 timmar för att räcka till 8 timmars sömn, resor och 

rutiner före och efter sömn. ”Snabbvändningar” med kort vila mellan skiften (8 timmar) är 

synnerligen olämpliga. 

 

Stress 

Stress har alltid funnits hos människor och djur. Den har varit nödvändig för att t.ex. klara 

sig undan faror. När hjärnan signalerade fara började hjärtat slå fortare, musklerna spändes 

och adrenalin släpptes ut i blodet för att frigöra bränsle så att kroppen kunde reagera 

snabbare och orka mer. Om stress inte hade funnits hade människan inte kunnat överleva. 

Stress kan alltså ses som hjärnans och övriga kroppens reaktion på de krav, utmaningar och 

påfrestningar som vi utsätts för i olika livssituationer. Stressen syftar till att se till att den 

fysiska prestationsförmågan motsvarar de krav som hjärnan förväntar sig att möta. Idag är 

dock inte reaktionerna lika ändamålsenliga som förr, och dessutom svårare att leva ut. 

 

 

”Modern” stress inte så modern 
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Redan under slutet av 1800 – talet och början av 1900 – talet talades och skrevs det mycket 

om den stress det moderna samhället förde med sig. Sverige gick från att ha varit ett 

jordbrukarsamhälle till att bli en industrination. Den nya tekniken ställde nya krav som 

människor måste anpassa sig till. 

”Neurasteni” eller nervtrötthet blev en sjukdomsdiagnos på modet. Det blev senare 

”överansträngning”. 

 

Utbrändhet 

Utbrändhet är idag ett samlingsbegrepp för olika typer av stress, kanske inte alltid så 

motiverat. Många gånger räcker det kanske att beskriva tillståndet som kraftig stress eller 

utmattning. 

Lite förenklat kan man säga att utbrändhet är det sista stadiet av stress. Man har under lång 

tid inte brytt sig om signalerna om att kroppen och själen far illa, och man behöver lång tids 

rehabilitering för att kunna fungera normalt igen. Av de som sjukskriver sig i Sverige gör 

drygt 7% det pga. stress och andra psykiska påfrestningar. 

Folkhälsokommittén har slagit fast att stress är ett av de största och snabbast växande hoten 

mot svenska folkets hälsa. 

 

Fysiska och psykiska stressorer 

Saker som utlöser stress i hjärnan och kroppen kallas för stressorer. De kan vara både 

fysiska och psykiska. Till de fysiska hör bl.a. rökning, alkohol och miljögifter, men också 

fysiska skador sätter igång stressreaktioner. Till de psykiska stressorerna hör t.ex. 

relationsproblem, mobbning, vantrivsel på arbetet, förlust av någon närstående och brist på 

uppskattning. 

 

Positiv och negativ stress 

När man utsätts för lustbetonade påfrestningar som man själv har valt och känner sig 

stimulerad av, reagerar kropp och själ med positiv stress. Exempel kan vara motion eller ett 

roligt men krävande arbete. Dock ska man ha i åtanke att fast man trivs med sitt arbete, 

klarar inte kroppen alltför mycket belastning. Positiv stress kan därför bli negativ om man 

inte lyssnar på kroppens signaler. Många som ”gått in i väggen” har varit så motiverade av 
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ett stimulerande arbete att de inte har haft någon balans i livet, och inte har brytt sig om alla 

varningstecken från kropp och själ. 

Negativ stress uppstår när man känner olust och inte kan påverka sin situation. Detta kan 

gälla både för privatlivet och i arbetslivet (Rissler & Elgerot 1978). 

 

Hjärnan upplever hot 

En situation kan uppfattas som psykiskt påfrestande och stressframkallande eller spännande 

och lustfylld beroende på hur hjärnan tolkar situationen. Tolkningen är olika från person till 

person, och beror bl.a. på våra tidigare erfarenheter, utbildning, personlighetsdrag och stöd i 

vår omgivning. Det är alltså inte konstigt att vi klarar av olika mycket påfrestningar och 

reagerar olika starkt i stressade situationer. 

 

Flera orsaker 

Om man mår dåligt av stress är det viktigt att se över hela sin livssituation. Det är nämligen 

många faktorer som bidrar till stress. Även om arbetslivet är en viktig orsak så är det också 

vanligt att relationer och familjeliv spelar en större roll än vad man tror. Dessutom påverkar 

den individuella förmågan att hantera och bemästra jobbiga situationer hur stressad man 

blir. 

 

Stresshantering 

I påfrestande situationer kan man reagera på olika sätt. Vissa sätt kan lindra på kort sikt, 

men bidrar i längden till att försämra hälsan, t.ex. intag av alkohol, nikotin, droger eller 

mat. Förnekelse är också vanligt. Man lyssnar inte på kroppens signaler och förnekar att 

man är stressad. Om man länge misslyckats med att klara av stress leder det lätt till att man 

ger upp och avstår från att förändra sin situation fast det skulle behövas. 

 

Typ A eller typ B 

Forskning har visat att tävlings – och konkurrensinriktade personer löper större risk att 

utveckla stressrelaterade sjukdomar. Det kallas för typ A-beteende och kännetecknas av att 

man ofta är otålig, rastlös och jobbar mycket. Risken är ännu större att drabbas av sjukdom 

som beror på stress om man dessutom är lättirriterad, fientlig och aggressiv. 
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Har man typ B-beteende är man mer skyddad mot stressrelaterade sjukdomar. Då tar man 

det ofta lugnt och oroar sig inte så mycket. Man är inriktad på samarbete, har tillit till andra 

och tydliga men inte orimliga målsättningar. 

Det finns även personer med ett s.k. typ D-beteende som också ökar risken för stress. Det är 

personer som är hämmade och tillbakadragna i sociala samanhang, tungsinta och oroliga. 

Arbetslivet och den sociala miljö man lever i kan förstärka eller förminska den 

personlighetstyp man är. 

 

Höga krav, liten kontroll 

Det är när kraven är höga utan att man kan påverka sin situation som stressen blir svår. 

Stress uppstår också när det är stora skillnader mellan vad man upplever för krav från 

omgivningen och vad man tycker sig kunna klara av. Det kan gälla både när kraven är för 

höga, eller för låga. En vanlig stressreaktion uppstår då krav på kompetens och kunskap i 

arbetet överstiger den kompetens och kunskap man faktiskt har. 

Något som också påverkar är hur mycket man måste prestera och vad man tycker sig få för 

belöning. Belöningen behöver inte vara pengar, utan kan ofta vara social status, 

uppskattning, möjligheter till utbildning eller karriärmöjligheter (www.infomedica.se). 

Att arbeta i ineffektiva organisationer utan tydliga mål är stressande. 

 

Socialt stöd 

Studier har visat att brist på socialt stöd tydligt ökar risken för sjukdomar och för tidig död. 

Det är mycket stressande att inte ha tillgång till andra människors råd och stöd. Ett bra 

socialt nätverk har en stressdämpande funktion som gör att man kan klara fler 

påfrestningar. Den som blir nedtryckt, kränkt och känner sig utanför utsätts för stor stress. 

 

Meningsfull sysselsättning 

Att vara arbetslös eller inte ha en meningsfull sysselsättning upplevs av många som väldigt 

påfrestande för hela livssituationen. Låg utbildning ökar risken för att man inte får 

tillräckligt stimulerande arbetsuppgifter och möjligheter att påverka sitt arbete. Ständig 

omorganisation på ett arbete kan göra de anställda stressade. De har svårt att finna sin roll. 
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För lite sömn och tidspress 

Om man inte får tillräckligt med sömn under nattens timmar blir man mer mottaglig för 

stress. Natt- eller skiftarbete kan leda till att sömnen blir störd och på sikt göra en människa 

mer stresskänslig. Stress utlöses ofta i situationer där man ständigt tvingas kämpa mot 

klockan med risk att inte hinna färdigt. Om man har ett dåligt hälsotillstånd och dålig 

kondition kan det leda till att man stressas av påfrestningar som man annars skulle ha klarat 

bättre. 

                        

  

4  Diskussion 

Att arbeta skift ställer stora krav på ens förmåga att kunna sova på oregelbundna tider och 

vara vaken när kroppen helst vill sova. Dessutom för skiftarbetet med sig många negativa 

effekter på bl.a. hälsan. Åkerstedt nämner flera, som ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar 

och diabetes. Det intressanta är att rökning är en ännu större ”osundhetsfaktor”, dvs. 

påverkar hälsan i än mer negativ riktning. Det talas det däremot mer tyst om. Man kan 

undra varför… Jag håller dock med Åkerstedt. Tittar man på hur ämnesomsättning och 

dygnsrytm är konstruerad hos människan, så är det ju uppenbart att hon ska sova på natten. 

Jag tror däremot att man själv i ganska stor utsträckning kan påverka sin egen hälsa i 

positiv riktning, och då även kunna njuta av de fördelar som skiftarbete ger. Då tänker jag 

på förkortad arbetstid och mera fritid bl.a. Men det ställer stora krav på individen. Många 

lever och agerar med mottot ”det händer inte mig”. Åkerstedt nämner även att 

kvällsmänniskan klarar av skiftarbete bättre. Har du funderat på vilken kategori du tillhör? 

Avslutningsvis vill jag här ge några enkla råd på hur man själv kan förebygga ohälsa. 

• Framförallt är det viktigt att sova ordentligt. Boka inte in en massa åtaganden efter 

ett nattpass, som kanske gör dig omedvetet stressad. 

• Försök att gå och lägga dig och stiga upp på regelbundna tider på lediga dagar. 

Oregelbundenhet ger sämre återhämtning. 
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• Ät mindre fett och kolhydrater, och mer fibrer. Tänk på att ämnesomsättningen går 

på sparlåga på natten, så chocka inte systemet med pizzor och liknande. Välj 

kolhydrater med lågt glykemiskt index, t.ex. grovt bröd, havregrynsgröt och pasta 

med lång koktid. Det motverkar även diabetes och magbesvär. 

• Sömnen är självreglerande på längre sikt. Det innebär att du inte behöver oroa dig 

för att du ibland sover för lite eller för dåligt. Det är vanligt att man underskattar sin 

totala sömn. 

• Även svåra sömnstörningar ger mer än 4 timmars sömn, även om det kan kännas 

som mycket mindre.  

• Tupplurar är effektiva. Komplettera gärna förlorad sömn eller kommande lång 

vakenhetsperiod med en tupplur. 

• Försök lägga skiftscheman som roterar medsols, det är mest fysiologiskt naturligt. 

• Träna! Ju bättre kondition, desto mindre nattskiftssömnighet. Träning motverkar 

dessutom stress. 

• Undvik starkt ljus innan du ska sova. Våran dygnsklocka styrs till stor del av ljuset. 

• Lär känna dig själv. Bli medveten om vad du blir stressad av och använd mental 

träning för att komma tillrätta med problemen. 

• Lyssna på kroppen och nonchalera inte varningssignaler. 

• Våga tacka nej till saker! Säg till om omgivningens krav överstiger dina resurser 

och kunskaper. 

• Ha ett bra socialt nätverk. Råd och stöd från andra människor är viktigt och 

motverkar stress. 
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