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Sammanfattning 

 
 

Vi har valt att skriva om skiftarbete och främst hur man ska förebygga ohälsa i samband med 

det. Eftersom vi har valt ett yrke där skift – och nattarbete är ofrånkomligt, känns det extra 

viktigt att veta hur kroppen kommer att reagera. Människan är och har alltid varit gjord för att 

arbeta på dagen och sova på natten. Detta innebär uppenbarligen en konflikt med nattarbetet 

och vi vill genom detta arbete få fram kunskap för att minimera slitaget som uppstår på 

kroppen. Vi har huvudsakligen ägnat oss åt litteraturstudier genom att samla in fakta från 

svensk sömnforskning. För att belysa den enskilde polismannens roll har vi valt att göra två 

intervjuer med poliser i skifttjänstgöring. Anledningen med att vi valde just två polismän är 

att se om deras uppfattningar stämmer överens med det vi har fått fram genom 

litteraturstudier. 

Resultatet av intervjuerna visade sig stämma väl överens med litteraturen vi hittat om 

skifttjänstgöring och sömn samt kopplingen där emellan.  

 

Nyckelord som är ryggraden för att vidhålla god hälsa vid skifttjänstgöring: 

• Rätt kost vid rätt tidpunkt 

• Få den vila som krävs efter ett nattpass 

• Planera dina aktiviteter, sömn 

• Motionera regelbundet 

• Inte glömma det sociala nätverket, familj, vänner 
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1 Inledning 

 

1. 1 Bakgrund 

Genom historien har människan arbetat då det var ljust ute, ända tills det blev mörkt. Idag 

bryter praktiskt taget alla i den industrialiserade världen detta mönster, då många arbetar natt, 

dag, morgon och kväll.  

På grund av att dagens sömn och vakenhetsmönster egentligen inte är anpassat för människan 

kan detta leda till störd sömn, ökad trötthet, ökad olycksrisk, mag-  tarm eller hjärtproblem. 

Huvudproblemet vid udda tider är vår biologiska klocka som är programmerad för att ge oss 

hög produktionsförmåga dagtid och återhämtning nattetid. Konflikten står mellan kroppens 

normala inställning och arbetsgivarens krav på arbete vid fel tidpunkt det vill säga på natten. 

Till detta kommer vårt system för återhämtning dvs. sömnen drabbas av konflikter mellan 

klockan och omgivningen. Detta betyder att återhämtningen blir störd. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att jobba med skiftarbete. Fördelen med att jobba i 

skift kan vara högre lön, flera långledigheter, fritid vid ovanliga tider på dygnet, kreativa 

lösningar för barnomsorg, möjlighet till extraknäck vid sidan om ordinarie arbete etc. 

Nackdelen är att det kan vara svårt att ställa om sig och att många ofta drabbas av trötthet, 

störd sömn, magproblem etc.  

Eftersom skiftarbete inte går att undvika inom vissa yrken är det viktigt att på alla sätt försöka 

att minska de problem som är förknippade med denna arbetsform.1 

 

1. 2  Syfte 

Varför vi valt att skriva om just skiftesarbete är framförallt att det kommer att bli högaktuellt 

för oss blivande poliser inom en snar framtid. Det kommer att slita på kroppen och hälsan när 

man tvingas arbeta oregelbundna tider. Vi vill genom detta arbete visa på problem som kan 

uppstå vid skiftarbete och få slitaget att bli så minimalt som möjligt. 

 

Våra funderingar när det gäller just skiftarbete är: 

 

                                                
1 Torbjörn Åkerstedt, Vaken på udda tider, om skiftarbete, tidszoner och nattsudd (Uppsala: Ord och form AB, 
1995). 
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• Hur påverkas hälsan när man jobbar oregelbundna tider och hur ska man på bästa sätt 

förebygga att hälsan påverkas negativt? 

• Hur påverkas man som person under nattarbete? 

• Hur laddar man upp kroppen på bästa sätt efter ett nattpass? 

• Vad/ hur skall man äta under ett nattskift för att förebygga ohälsa? 

                                                        

1. 3 Metod 

Resultatet av detta arbete kommer mestadels genom faktasökande i böcker samt internet.  

Mestadelen av informationen är hämtad från Thorbjörn Åkerstedt, som är sömnforskare på 

Karolinska sjukhuset. Vi hittade givetvis mycket annan litteratur men valde att fördjupa oss i 

mycket av hans material, eftersom han är den främste forskaren på detta området i Sverige. 

Engelsk litteratur fanns det gott om men vi var mestadels intresserade av svensk litteratur, då 

vi inte riktigt vet hur forskningarna gått till eller hur skiftestjänstgöringen fungerar i utlandet. 

För att belysa den enskilde polismannens roll har vi valt att göra två intervjuer med poliser i 

skifttjänstgöring. Anledningen med att vi valde just två polismän är att se om deras 

uppfattningar stämmer överens med det vi har fått fram genom litteraturstudier. 

 

Frågorna vi ville ha svar på under intervjuerna var följande: 

• Tycker du att din hälsa har påverkats negativ / positivt när du jobbar oregelbundna tider? 

• Påverkas du som person under nattarbete (är du lika effektiv under nattpasset som 

dagpasset?). 

• Hur brukar du förbereda dig inför ett nattpass?  

• Har du svårt att somna efter ett nattpass och känner du dig utvilad när du vaknar? 

• Vad och hur brukar du äta under nattpasset? 

• Kommer du att orka arbeta i skift ända till pensionen? 

• påverkas din sociala samvaro med familj / vänner av skifttjänstgöring? 

 

Jämförligen har vi knytit ihop intervjuerna med vårt arbete och för att få en så korrekt 

uppfattning om vilka problem som kan uppstå samt hur man kan förhindra att ohälsa uppstår. 
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2 TEORI 

Det vi har tänkt att behandla under teoriavsnittet är följande:  Dygnsrytmen, så påverkas 

hälsan av skiftarbet, sjukdomar som kan försämras vid skiftarbete, så påverkas vi under 

nattskiftet, så påverkas vi under morgonskiftet, fakta om sömn samt sömnstörningar. 

 

2. 1 Dygnsrytmen  

Orsken till att arbetstiderna i skiftarbete över huvudtaget orsakar problem är att vi ändar på 

det vedertagna mönstret för arbete och vila. Det är nämligen så att vi har en biologisk klocka i 

hjärnan som är programmerad att styra vår kropps ämnesomsättning så att vi vaknar på 

morgonen, är aktiva med god funktionsförmåga under dagen, lugnar ner oss mot kvällen och 

drar ner ämnesomsättningen för att ge god sömn på natten. Det här ger förstås också sämre 

funktionsförmåga på natten då vi reagerar långsammare, tänker lite sämre och orkar inte lika 

mycket fysiskt. Kroppstemperaturen, stresshormoner ( t ex andrenalin), urinproduktion, 

matsmältning och mycket annat drivs också av den inbygda klockan.2 

 

Sannolikt är klockans huvudsyfte att se till att människan är beredd till aktivitet när dagen 

gryr och att samla ihop vila/sömn till dygnets mörka timmar, då människan inte är speciellt 

 effektiv. Klockinställningen bör alltså vara ganska stabil. Det går dock att programmera om 

klockan något, men det kräver hjälp av dagsljuset eller starkt innomhusljus .  

Om du t ex reser till USA kommer dagsljuset där att påverka din inbygda klocka till en  

anpassning efter amerikansk tid, genom att gradvis ställa om den biologiska klockan till 6 

timmars senareläggning. I samband med nattskiftarbete kommer dagsljuset i stället att 

motverka en större omställning. 

Människor är för övrigt också lite olika när det gäller klockans inställning. Är du 

morgonmänniska har du en tidig topp i din dygnsrytm, vilket gör dagssömn svårare för dig 

och du blir trött tidigare på kvällen. Kvällsmänniskan har förstås en senare topp och är som 

piggast på kvällen och får främst problem med tidigare morgnar.3 

 

2. 2 Så påverkas hälsan av skiftarbete 

Vi är olika känsliga för förändringar i vår dygnsrytm. De tydligaste negativa effekterna av 

skiftarbete är de som ger sömnstörningar och trötthet. Det är dessa reaktioner som ofta avgör 

                                                
2 Torbjörn Åkerstedt, Vaken på udda tider, om skiftarbete, tidszoner och nattsudd (Uppsala: Ord och form AB, 
1995). 
3 Ibid. 
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om man klarar av att arbeta på udda arbetstider och som även betyder mycket för 

inställningen till arbetssituationen i sin helhet. Tröttheten medverkar till den ökade olycksrisk 

som finns i skiftarbete.  

Tillfälliga och kroniska magbesvär är något vanligare vid denna arbetsform. På sikt finns risk 

för att dess besvär utvecklas till magsår.  

En viss ökning av risken för hjärtinfarkt förekommer också. Det är därför viktigt att undvika 

andra riskfaktorer som rökning och/ eller övervikt. Motion och god kost är lämpliga 

motmedel.  

För kvinnor finns dessutom forskningsresultat som tyder på graviditetsstörningar, t. ex. 

missfall, för tidig förlossning eller lågviktiga barn. Däremot finns ingen ökad risk för 

fosterskador.  

 

2. 3 Sjukdomar som kan försämras vid skiftarbete 

Flera andra skjukdomar kan påverkas negativt av skiftarbete. Ofta avråder man personer med 

astma, epilepsi, depression, samt diabetes att börja i skift. Det är dock individen själv som 

måste bedöma vilket arbete han/ hon klarar av eller bör ha, eftersom även andra faktorer än de 

rent medicinska påverkar besluten, t. ex. personens utbildning eller utbudet av arbetstillfällen 

på orten.  

En person med insulinbehandlad diabetes som påbörjar skifarbete måste t. ex. ha mycket 

noggrann kontroll av blodsockerläget och vara beredd att kontrollera blodsockerförändringar 

med ändrad tillförsel av insulin, både med avseende på mängd och tidpunkt för injektionerna. 

Blir det kraftiga variationer av blodsockerläget trots detta, är det inte lämpligt att forstätta 

skiftarbetet.4  

 

2. 4 Så påverkas vi under nattskiftet 

Det skift som brukar medföra mest problem är nattskiftet (ca kl 22-06). Även om man är 

fräsch i början av skiftet ökar tröttheten gradvis och når ett bottenläge runt 5-6 på morgonen. 

Här är vi faktiskt lika trötta som om vi tagit sömnmedel eller druckit alkohol. Orsaken till 

tröttheten är förstås att den biologiska klockan på sennatten är inställd på kroppens 

”bottenläge”, men också att man vid småtimmarna varit vaken betydligt längre är de 16 

timmar man egentligen är ”konstruerad” för.  

                                                
4 http://www.suntliv.nu / information hämtad 2003.12.01                                                                               
Michael Ingre, Göran Kecklund, Torbjörn Åkerstedt, Anne Lindqvist, Rolf Johansson, Effekter av ändrad 

skiftordning i pappersindustri (Stockholm: IPM, 200). 
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Vidare råkar de flesta under morgontimmarna ut för mikrosömner (korta sömnattacker på 

några sekunder). Men många somnar också på riktigt i flera minuter utan att märka det, särkilt 

om arbetet inte är fysiskt aktiverande. Olycksrisken är förstås förhöjd vid den här tiden. T. ex. 

anses många singelolyckor som inträffar i trafiken bero på mikrosömn. Vi går ofta av våra 

skift under den här perioden och det är när vi kör hem från nattskiftet som olycksrisken är 

som störst.  

När man kommit hem från nattpasset har klockan oftast hunnit bli 7 på morgonen och 

dygnsrytmen har börjat varva upp igen. Det innebär att den helt enkelt kommer att väcka den 

sovande ett par timmar för tidigt. Man är inte ordentligt utsövd när man vaknar. Om man 

dessutom har en bullrig sovmiljö eller inte använder rullgardin, kan sömnen bli extremt kort. 

Kompenseras inte sömnunderskottet med en tupplur, kan nästa skift sedan bli mycket tungt. 

Många nattpass i rad leder också till ökad trötthet. Tröttheten och sömnstörningarna ökar 

också om dygnsvilan varit för kort (t. ex. som vid starkt komprimerade skiftscheman). 

Förmågan att sova dagtid är individuell men avtar med ökande ålder.  

Under natten är matsmältningen nedragen på sparlåga. De flesta märker också av detta genom 

att de får nedsatt aptit. Det är därför klokt att försöka lägga måltider och intag av kraftigare 

mat under dagtid. Man kan annars drabbas av matsmältningsproblem (dyspepsi) och 

funktionella tjocktarmsbesvär, sura uppstötningar, sveda i magen, eller diarré omväxlande  

med förstoppning, om man äter på natten. Hur och om man drabbas är individuellt. Därför 

måste du själv vara observant på vilken mat (ofta svårsmält föda som fett och proteiner – kött) 

och vilken dryck som ger besvär, och om tidpunkten när du äter har betydelse för ditt 

välbefinnande. Oftast reagerar man kraftigast på den mat man äter fram på sennatten. 

Att arbeta nattskift kan för vissa människor vara riktigt slitsamt och man kan då och då bli 

riktigt trött under nattskiftetet vilket inte är så bra för att kunna hålla sig fokuserad och alert 

på sin arbetsuppgift. Det finns lite knep man kan ta till för att motverka den mest akuta 

tröttheten. 5 

• Dricka koffeinhaltiga drycker – kaffe, te eller coca-cola  

• Sätta sig obekvämt 

• Ställa sig upp och gå en runda 

• Släppa in frisk luft (ökar syrenivån i blodet) 

• Svalka sig med kall luft (kylan i sig väcker) 

• Öka styrkan på belysningen 

                                                
5 Torbjörn Åkerstedt / Vaken på udda tider, om skiftarbete, tidszoner och nattsudd, (Uppsala: Ord och form AB 
,1995). 
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• Prata med arbetskamraterna 

• Äta (om blodsockernivån är låg) – men inte en stor måltid6 

Det kan vara mest förrädiskt om man kör ett fordon, blir trött, tar en liten paus med promenad 

och därmed tror att tröttheten är besegrad. Det är den inte. Den kommer tillbaka några minuter 

senare och det är då risk att föraren är ouppmärksam på tröttheten. Koffeinhaltiga drycker är 

undantaget då effekten kvarstår i flera timmar.  Men man kan också diskutera om hur nyttigt 

det är att dricka 4-7 koppar med kaffe eller andra koffeinhaltiga drycker. Koffein ger störst 

verkan om man varit utan koffein något dygn. 

 

2. 5 Så påverkas vi under morgonskiftet 

För ett morgonskift ( ca kl 06-14) blir sömnen oftast lika mycket förkortad som efter ett 

nattskift. I motsats till sömn efter nattskiftet vaknar man nästan aldrig av sig själv när man 

måste gå upp utan måste väckas. Oftast är uppvaknandet plågsamt tungt, vilket beror på att 

dygnsrytmen då är i sitt bottenläge och helt enkelt försöker förhindra att man försöker bryta  

sömnen.  Vi har dessutom oftast inte hunnit sova ut beroende på att vi inte gick till sängs och 

somnade tillräckligt tidigt för att kompensera för det tidiga uppstigandet. Att vi inte gjorde det 

har ofta sociala skäl, men det är också så att dygnsrytmen under kvällen fortfarande är inställd 

på relativt hög nivå vilket gör det svårt att tidigarelägga sömnen.  

Det tidiga uppstigandet och den korta sömnen innebär också att morgonskiftet innebär relativt 

hög trötthet och sannolikt en viss ökning av olycksrisken. Ofta är det lämpligt att kompensera 

med en tupplur på eftermiddagen. Tröttheten och sömnstörningen ökar ju tidigare 

morgonarbetet startar. Effekterna förstärks också om förgående dygnsvila varit för kort t. ex. 

vid starkt komprimerande skiftscheman eller om man arbetat många morgonskift i en följd.  

På det hela taget ökar belastningen ju fler natt och morgonskift som arbetas i en följd.  

Tröttheten ökar då gradvis. På samma sätt ökar belastningen ju längre arbetspass man har och 

ju kortare vilotiden är däremellan. Det är dessutom så att fler nattpass i rad gör det svårt att 

snabbt ställa om till morgon- eller dagarbete.7 

 

2.6 Fakta om sömn 

Sömnen är en period av avslappning och nedvarvning genom att bl a ämnesomsättningen 

minskar, men även blodtrycket, pulsen, andningsfrekvensen, blodflödet till hjärnan, 

                                                
6 http://www.suntliv.nu / information hämtad 2003.12.01 
7 Torbjörn Åkerstedt / Vaken på udda tider, om skiftarbete, tidszoner och nattsudd, Uppsala: Ord och form AB  
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muskelspänning mm sjunker. Sömnen är också en tid av uppbyggnad genom att hjärnans 

bränsleföråd byggs upp och insöndringen ökar av uppbyggande hormon.  

 

 

Vi har fem olika sömnstadier som indelas i följande ordning: 

 

• Stadium 1 som är en övergångsfas från vakenhet till sömn och som saknar 

återhämtningsvärde. 

• Stadium 2 är bassömnen som fyller upp hälften av sömnperioden. Här återhämtar vi oss, 

men inte maximalt. 

• Stadium 3 och 4 är djup sömn med maximal återhämtning. Här är vi också som mest 

svårväckta och förvirrade om vi väcks. 

• Stadium REM betyder ”Rapid eye movment sleep” (sömn med snabba ögonrörelser) och 

det är här vi drömmer. Hjärnan är uppvarvad och övriga kroppen visar förhöjd aktivitet. 

Man drömmer 4-6 gånger per natt. 

 

Djupsömnen prioriteras alltid och får dominera första halvan av sömnen. REM är då 

sammanpressad och släpps inte fram förrän under sömnens andra halva. 

 Normalsömn för vuxna är 7 timmar och 20 minuter under arbetsveckan och en timme längre 

under helger. Genomsnittsmänniskan tål upp till 2 timmars akut sömnförkortning utan några 

större problem. Under långa perioder räcker 5-6 timmars sömn för att upprätthålla en rimlig 

funktion dagtid. Detta beror på att sömnen effektiviseras genom att djupsömnen ökar på grund 

av sömnbristen.  

 Sömnbrist Kompenseras framför allt av mer intensiv sömn (djupsömn). För varje timme man 

är vaken, betalar man tillbaka med tre minuters djupsömn (stadium 4). Om man t. ex. hoppar 

över en natts sömn så tas den förlorade sömnen igen genom ett ökat sömndjup. Sömnens 

längd spelar mindre roll. En överhoppad sömn kan tas igen nästkommande natt utan att tiden 

du sover behöver förlängas! Det räcker med det ökade sömndjupet. Det är detta som bidrar till 

att man klarar av skiftarbete och liknande arbetsformer. 

 Tuppluren är det viktigaste medlet mot trötthet, mikrosömn och sänkt funktionsförmåga. Den 

kan också användas för att förebygga senare förväntad sömnbrist. 

Tuppluren ska dock inte vara längre än 20 minuter. Detta för att inte hinna in i djupsömnen, 

då väckningen ofta är mycket tung och man kan känna sig tung i huvudet en lång tid efter 

uppvaknandet. Denna teknik ersätter dock inte huvudsömnen utan används bara för att 
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komma över den tillfälliga tröttheten. För att kompensera förlorad huvudsömn krävs tupplurar 

på en till två timmar.8 

 

2. 7 Sömnstörningar 

Sömnen kan störas av många olika faktorer som bidrar till betydande sömnstörningar ex: 

 

• Ljud över 45 dB - Minimera ljudnivån. Lågmält prat - 45 decibel - räcker för att väcka en 

sovande människa.  

• Ju ljusare miljö, desto svårare att sova och somna. Ljus har precis som ljud en väckeffekt. 

• Stress Ständig stress utan återhämtning påverkar hjärnan och sömnen ger inte längre den 

återhämtning den ska ge. Ha inte för många bollar i luften samtidigt - lär dig säga nej! 

• Alkohol gör det lättare att somna, men leder till sömnstörningar senare under natten.  

• Mat: Undvik tunga måltider nära sänggåendet - matsmältningen håller dig vaken halva 

natten. En tom mage är heller inte bra för sömnen. 

• Koffein verkar uppiggande och skall självklart ej användas för en god sömn 

• Nikotin piggar upp och får en att bli mer fokuserad 

• Vissa mediciner exempelvis sömnmedel kan efter ett långvarit användande ge tillvänjning 

och då risk för ökade sömnstörningar.9 

 

3 Resultat 

 

3. 1 Intervjuer 

Vi har valt att komplettera våran litteraturstudie med två intervjuer av poliser som är aktiva i 

yttre tjänst och alltså jobbar skift. Detta för att vi inom en snar framtid kommer att kastas in i 

skiftarbeta som just poliser. Det vi frågade var samma frågeställning som togs upp i ”1.3 

metod”. Eftersom svaren var så påfallande lika redovisar vi inte de separat, utan gör här en 

sammanfattning.  

De båda tyckte var bra med att jobba skift var att man kunde planera sin tid lättare. Man  

kunde jobba in så man blev ledig när  det behövdes och slapp på så sätt ta ut ledighet eller 

semester. Det upplevdes som lättare att planera sitt sociala liv med t ex barnpassning. Det var 

också bra att man kunde arbeta komprimerat och på så sätt kunna ta ut en längre 

                                                
8 Torbjörn Åkerstedt, Vaken på udda tider, om skiftarbete, tidszoner och nattsudd (Uppsala: Ord och form AB, 
1995). 
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sammanhängande ledighet. Bättre lön nämndes också som en fördel. Bland nackdelarna 

nämndes att arbeta på natten och att man ibland får arbeta när andra (familjen) är ledig. 

Skiftarbete påverkar således det sociala livet både på gott och ont. 

Vad gäller nattpasset så betonade båda vikten av att sova några timmar innan man går på 

passet, annars blir man olidligt trött framåt morgonen. Det kan också vara lätt att slarva med 

sömn efter ett nattpass då man kommer hem på morgonen när alla andra börjar vakna. Ska 

man sedan göra ett nattpass igen, var tipset att sova till 12-tiden på dagen samt att sova några 

timmar innan man går till jobbet vid 23-tiden. Ska man göra eftermiddag efter nattpasset 

tyckte båda att det räckte med att sova till 12-13, för att sedan gå till jobbet vid 16-tiden. Detta 

räckte för att känna sig utvilad efter ett nattpass. 

Båda betonade vidare vikten av kosten. Ingen av poliserna åt någon fet mat på natten utan 

rekommenderade frukt, yogurt och soppor. Däremot åt båda middagen lite senare än normalt. 

Angående hälsan var det ingen som kände att den påverkats positivt under skiftarbete men 

ingen hade heller något konkret negativt att komma med. Förutom att man ibland är tröttare 

under nattpasset så kan man nog vara lika effektiv som under dagen. Om någon skulle orka 

arbeta skift ända till pensionen var svårt att sia om, det beror nog mycket på den fysiska 

hälsan.  

 

3. 2 Diskussion 

Var och en är  ansvarig för sin egen hälsa och eftersom varje person reagerar olika när man 

jobbar skiftarbete, så finns det inget facit för varje enskild individ. Det vi skrivit om är ett 

axplock från svensk sömn- och skiftforskning. Det vi vill lägga vikten på är att värdesätta 

sömnen efter ett nattskift och hur man får kroppen att återhämta sig maximalt när den varit 

utsatt för onormal dygnsrytm. Som vi sagt tidigare så är det mycket viktigt när man arbetar 

skiftarbete och kommer hem efter en hel natts arbete, att få sova så effektivt som möjligt så 

kroppen hinner återhämta sig. Det kan man göra genom att åstadkomma mörker, ostördhet 

och svalka i rummet, t. ex. genom öppet fönster och västerläge. Men även goda motionsvanor 

och balanserad föda är viktigt.  

En annan viktig åtgärd är att planera sömn och vakenhet så noggrant som möjligt, 

oregelbundna tider kräver mycket mer planering än dagarbete.                                                      

 

 

                                                                                                                                                   
9 http://www.suntliv.nu / information hämtad 2003.12.01 



 13 

 

3. 3 Slutsats 

Det vi har kommit fram till när vi har fördjupat oss i frågor som rör skiftarbete är hur viktigt 

det är att lägga tyngden på en rad olika byggstenar som exempelvis sömn, kost, och på så sätt 

förhindra att kroppen hamnar i obalans. Det är dokumenterat att många sjukdomar bland 

annat hjärt och kärlsjukdomar, mag och tarmproblem ökar för människor som arbetar 

oregelbundet. 

 

3. 4 Rekommendationer 

Det finns några saker som man kan tänka på själv för att underlätta en god sömn bl. a. : 

  

• Mörker  

• Tystnad 

• Måttlig fysisk aktivitet 

• Svalka - 13 – 18 grader för att sänka kroppstemperaturen 

• Avslappning  

 

Mörker och tystnad är grundstenen för en god sömn. Vidare bör man inte heller motionera 

strax innan sänggåendet. Värme har också visat sig ha en störande effekt på sömnen. Om man 

är stressad när man ska gå och sova kan det vara en god idé att prova med avslappning för att 

lättare kunna sova. 
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