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Abstract 

Arbetet som polis innebär i många fall att man måste arbeta under natten. Det är då lätt 

att dygnsrytmen blir rubbad. Syftet med denna rapport är att ge de personer som 

arbetar eller kommer att arbeta under natten information som kan vara till hjälp för att 

få kroppen att fungera på ett bra sätt under lång tid. Viktig information som hur man 

lättare kan somna och sova, vad som händer under sömnen och tips på hur det är bästa 

att fördela passen vid nattarbete tas upp i rapporten. Informationen är hämtad från 

litteratur samt intervjuer med poliser.   

De viktigaste slutsatserna som framkommit under arbetets gång är betydelsen av att ha 

kunskap inom ämnet sömn. Detta för att på bästa sätt kunna planera arbetet och det 

sociala livet utan att sömnen blir lidande. Förutom kunskap om sömn är det viktigt att 

lära känna sig själv och lyssna på sin kropp. 
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1 Inledning 

Poliser är som alla andra människor olika individer. Att arbeta som polis innebär i 

många fall att man måste arbeta nattetid. Som individ kan det vara svårt att få kroppen 

att fungera på ett bra sätt när dygnsrytmen blir rubbad. Det kan vara svårt att ha högsta 

koncentration och ork under natten och sen försöka få ett lugn och kunna sova under 

dagen.1 Jag bestämde mig för att skriva om detta ämne trots att flera har gjort det 

tidigare då oron för att arbeta natt gör att jag vill ta reda på hur sömnen fungerar och 

vad man kan göra för att få den bästa sömnen. I tidigare arbeten har information 

saknats om vad som händer i de olika sömnskedena och även vilka effekter de får för 

skiftarbetande. Det saknas även konkreta exempel på hur man hanterar situationen 

med skiftande arbetstider. Man kan förmoda att ju mer kunskap man har om hur 

kroppen fungerar och vad den behöver desto bättre blir förmågan att nå lugnet inför 

nattarbetet. Kunskap om hur sömnen fungerar kan därför vara en viktig faktor för att 

nå detta lugn.  

Det verkar dock vara väldigt olika vad människor tycker om att arbeta natt. Vissa ser 

det endast som positivt då de kommer att vara lediga på dagarna medan andra hoppas 

att de inte ska behöva jobba natt i så många år.2 

1.1 Bakgrund 

Sedan urminnes tider har människans liv reglerats av ljuset. Det var först när vår värld 

började industrialiseras som klockan började styra våra liv.3 I det moderna samhället 

har vi människor börjat ändra på kroppens dygnsrytm, en rytm som är en biologisk 

grundinställning programmerad i hjärnan.4  Många tänker mycket på hur kroppen mår 

och vad den behöver för att orka både psykiskt och fysiskt. Att sömn är en viktig 

faktor för att kroppen ska orka vet de flesta om. Polisarbetet är inget sju till fyra 

arbete. Ca 70% av landets poliser arbetar på oregelbundna tider enligt en undersökning 

                                                
1 Lidström Annika, 2007 
2 Åkerstedt Torbjörn,1995 
3 Miller  Maggie, Åkerstedt Torbjörn,1998 
4 Åkerstedt Torbjörn,1995 
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i projektet Hälsa: arbetstider och säkerhet inom Polisen  (HASP projektet Nr 319-

2006)5       

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att försöka förstå hur sömnen påverkar människors 

välmående och vilka förutsättningar som krävs för god sömn. Syftet är att titta på detta 

ur ett polisperspektiv. 

1.3  Frågeställningar 

1. Hur somnar och sover man bäst?  

2. Vad händer under sömnen? 

3. Indikationer som tyder på trötthet 

4. Hur är det bäst att fördela passen vid nattarbete?  

1.4  Avgränsningar 

Jag kommer att utgå från hur det är att arbeta natt som polis. Jag vet att kost och 

motion har en otroligt stor inverkan inom detta område men detta kommer inte att 

beröras mer än ytligt, utan utgångspunkten är att alla poliser själva vet vad bra kost 

och god motion är. Sjukdomsaspekter för människor som arbetar natt kommer heller 

inte att beröras i detta arbete.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Information och fakta är främst hämtat från skriftligt material som jag hittat på 

biblioteket och via rekommendationer. Den mesta informationen är från litteraturen 

”Vaken på udda tider” av Torbjörn Åkerstedt i den finns flera olika rapporter 

samanställda. Även boken Kroppen, kosten och klockan av Maria Lennernäs har 

används. I den boken finns många tips för nattarbetare. Rapporter om hälsa inom 

polisen har också används.  För att få en större inblick i nattarbete från polisens sida 

har jag intervjuat fyra poliser. De intervjuades individuellt. Av dessa fyra har en man 

                                                
5 Lidström Annika, 2008 
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och en kvinna arbetat inom polisen i över 15 år, de andra har arbetat mindre än 7 år. I 

nuläget arbetar alla fyra på samma närpolis område (näpo). Samtliga har arbetat på 

större orter innan och har därför olika sorters schema och arbetssätt att reflektera 

kring. En intervjumanual6 utarbetades som stöd inför intervjuerna. Svaren är sedan 

samanställda till en berättelse. Detta eftersom det är stora likheter mellan alla individer 

och ytterst lite som skiljer sig. 

2 Teori 

2.1 Begreppsförklaring 

Serotonin, utnyttjas i flera av människokroppens system, det är viktig för hjärnan, och 

mag-tarmkanalen och för blodcirkulationen där serotonin hjälper till vid sårläkning7.  

Adrenalin, är ett stresshormon som transporteras löst i blodet och har olika effekter på 

vävnaderna som ökar kroppens prestationsförmåga.8 

Periferablodflödet, består av nervtrådar ute i kroppen som förmedlar signaler till och 
från det centrala nervsystemet.9 
 
2.2 Hur somnar och sover man bäst? 

De flesta personer som arbetar på udda tider får problem med sömnstörningar. Det är 

svårt att komma in i en bra dygnsrytm eftersom tiderna på arbetspassen varierar 

kraftigt. Har man arbetat natt är det lätt att vakna för tidigt morgonen efter. Ska man 

arbeta tidigt på morgonen kan det vara väldigt svårt att somna i tid och efter att ha 

arbetat sent kan det istället ta tid och vara svårt att varva ner hemma. Det är inte bara 

variationen på arbetspassen som ger svårigheter att sova,10 utan även den inre stressen. 

Det är vanligt att poliser lider av sömnsvårigheter, detta till följd av de olika 

stressfyllda situationer de hamnar i och att det är lätt att ta med sig arbetet hem.11  

                                                
6 bilaga  
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Serotonin (2008-04-25) 
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Adrenalin (2008-04-25) 
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Perifera_nervsystemet (2008-04-01) 
10 Åkerstedt Torbjörn, 1995 
11 Christiansson Sven-Åke, 1998 
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Sömnens kvalité regleras av både yttre och inre faktorer. De yttre faktorer som 

påverkar kroppens dygnsrytm mest är ljuset. Så det bästa sättet att anpassa sig är att 

undvika morgonljuset om man ska hem och sova efter ett nattpass. Det är också viktigt 

att det är mörkt i sovrummet för att kunna somna och sova bra12. 

Andra viktiga faktorer är att kunna sova ostört, att det är tyst i miljön runt omkring och 

att rummet har rätt temperatur. Rekommenderad temperatur är 13-18 grader. Detta för 

att kroppstemperaturen ska sjunka.13 

Även materiella ting som att sängen är tillräckligt stor och har bra kvalité spelar in 

samt att lakanen bör vara gjorda av linne eller bomull för att kroppen ska kunna andas 

lättare14.   

Till de inre faktorerna hör att sovrummet inte ska förknippas med något annat än 

sömn. Därför bör man inte ha tv eller radio i sovrummet. Alla problem ska stanna 

utanför sovrumsdörren.15 Som tidigare sagt i denna rapport är det lätt för poliser att ta 

med sig arbetet hem. I en undersökning som Statistiska centralbyrån genomfört för att 

klarlägga de problem i polisens arbetsmiljö som kan ge upphov till den stress många 

poliser känner, framgår att ”var fjärde polis har svårt att sova pga. tankar på arbetet”16     

Det är viktigt att känna igen sina spänningar och lära sig handskas med dem. Mental 

avslappning kan vara bra att använda sig av för att slappna av och minska stressen. Det 

finns även sömnprogram som gör det lättare att somna och som gör att vi sover 

bättre17.  Att ta en långpromenad innan man går och lägger sig kan hjälpa känslan av 

avslappning och medföra en ökning av det periferablodflödet.18 Det är viktiga att inte 

träna alltför hårt innan sömn då det ger motsatt effekt.19 

 

                                                
12 Åkerstedt Torbjörn, 1995 
13 Åkerstedt Torbjörn, 1995 
14 Åkerstedt Torbjörn, 1995 
15 Åkerstedt Torbjörn, 1995 
16 Nationell bastaktik 
17 Nationell bastaktik 
18 Åkerstedt Torbjörn, 1995 
19 Widing Mats föreläsning 2008-04-07 
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2.3 Vad händer under sömnen? 

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

nervsystemet är inblandade under sömnen. Serotonin, adrenalin är exempel på 

signalämnena i nervsystemet. När dessa ämnen inte längre kommer in i tillräckligt 

stora mängder sjunker stimuleringsnivån och människan faller i sömn.  

Några minuter innan sömnen infaller befinner man sig i insomningsstadiet. Detta är 

gränsen mellan vakenhet och sömn. Då är kroppen avslappnad, ögonen är slutna och 

andningen långsammare. Nu är det lätt att vakna. Det är viktigt att inte blir störd i detta 

skede för att så fort som möjligt komma till stadium 2, där den stabilare sömnen 

infaller.  

I stadium 2 är människan inte lika lättväckt av ljud. Andningen är långsammare, 

blodtrycket, kroppstemperaturen, ämnesomsättningen och muskelspänningen sjunker, 

hjärtfrekvensen har likaså den minskat med några slag. Tidsmässigt befinner man sig i 

detta stadium under 10-20 minuter innan den djupa sömnen i stadium 3 och 4 infaller.  

I stadium 3 och 4 är man inte lika ljudkänsliga och man blir svår att väcka. Efter 

insjunkning i detta stadium börjar en avsöndring av tillväxthormon. Djupsömnen varar 

under 15-40 minuter och under denna tid minskas den fysiologiska aktiviteten. 

Forskare tror att det är i detta stadium det mesta av centrala nervsystemet återhämtar 

sig.  

Efter ca en timme växlar sömnen till stadium 2 eller så kanske man till och med 

vaknar till i någon sekund. Tillväxthormonet slutar nu och ämnesomsättningen ökar 

igen. I detta tillstånd sker växlingar mellan den vanliga sömnen och drömsömn innan 

man så faller in i drömsömnen och muskelspänningarna minskar. I detta skede kan 

man inte ens resa sig. Däremot ökar andningsfrekvensen, hjärtfrekvensen och 

blodtrycket till samma tillstånd som under vakenhet. Efter ca 5-20 minuter i detta 

drömstadium är sömncykeln slut. Cykler upprepas 3-4 gånger per natt och för varje 

omgång avtar djupsömnen mer och mer. Däremot ökar tiden för drömsömn.  

Det är under sömnen som kroppen byggs upp. Immunförsvaret aktiveras och det sker 

en ökad utsöndring av olika hormon. När hormonutsöndringen påverkas, berörs 
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immunförsvaret negativt. Det är viktigt att inte blir störd i sin sömn då för långa 

uppvaknanden gör att man inte känner sig utvilad. 20  

2.4 Indikationer som tyder på trötthet? 

Det är olika mellan individer hur mycket sömn de behöver, de flesta behöver dock 

mellan 6-8 timmar. Förloras tre timmars sömn eller mer försämras 

prestationsförmågan avsevärt.21  

Det är stora risker med att arbeta under trötthet. Ögonen faller lätt ihop någon sekund 

och efter ett tag kan tröttheten helt ta över och ögonen sluts en längre stund. Befinner 

någon sig exempelvis i en bil på vägen är risken för olyckor stor. Reaktionsförmågan 

försämras också markant vid sömnbrist. Som tröttast är vi mellan 4-7 på morgonen.22 

Ett test att göra enligt Åkerstedt är att lägga sig i ett tyst rum och stirra upp i taket på 

en viss punkt. Klarar man det i fem minuter utan att ögonen faller ihop eller man 

måste kämpa för att hålla sig vaken är man pigg.23   

 2.5 Hur är det bäst att fördela passen vid nattarbete? 

Det är under den första arbetsnatten många känner sig som tröttast, men efter denna 

natt är sömnen ofta bra. Orsaken till att man blir som tröttast denna natt är att man 

varit vaken hela dagen innan. Andra natten brukar man inte känna sig lika trött, 

däremot påverkas sömnen efter denna natt och blir lite sämre. Fortsätter arbetet flera 

nätter i rad sker små förändringar. Men fysiologiskt kan ingen anpassa sig så mycket 

att bli en nattmänniska.  

Det värsta med att arbeta natt under en längre tid är att den upprepade tröttheten blir 

mer och mer ansträngande. När det är dags att börja arbeta dag igen har sömnen 

senarelagts vilket bidrar till att det är svårt att somna tidigt och man känner sig därför 

trött under dagen. Extra svårt blir det om nattpasset följs av ett tidigt morgonpass eller 

att man har arbetat många nätter i rad. Det tar ca 2-3 dagar att återhämta sig24. Studier 
                                                
20 Åkerstedt Torbjörn, 1995 
21 Åkerstedt Torbjörn, 1995 
22 Åkerstedt Torbjörn, 1995 
23 Åkerstedt Torbjörn, 1995 
24 Åkerstedt Torbjörn,1995  



Rapport nr: 519  2008-05-06 

 7 

som gjorts visar att scheman som går runt motsols, natt – morgon orsakar större besvär 

för omställning än tvärtom.25  Andra faktorer som påverkar tröttheten är arbetspassens 

längd, monotont arbete och tiden för vila mellan arbetspassen (kortare än 11 

timmar).26       

Om man arbetat natt, slutar klockan 06.00 och ska arbeta följande natt igen är det 

bättre att vänta med att sova tills framemot tre på eftermiddagen. Det är bättre att 

försöka sova så nära inpå arbetspassets början som möjligt och att man har tid att sova 

i ca fem timmar. Efterföljs dagen av ledighet är det bättre att sova ca 3 timmar och 

sedan spara resten av sömnen till kvällen för att då vara trött och få en bra nattsömn.27   

Vet man att sömnen inte varit tillräcklig är det bra att sova en liten stund när tillfälle 

ges. Längden på den kortare sömnen beror på varför den tas. För att övervinna en 

temporär trötthet är ca 20 minuter lagom. Det ger en bra återhämtning samtidigt som 

djupsömnen inte hunnit infinna sig. Att sova i 60 minuter föreslås inte då djupsömnen 

hunnit infinna sig precis när det är dags att gå upp. Det är viktigt att avsätta 10 minuter 

för att somna in och ca 15 föra att vakna till. Det är också nödvändigt att hitta rätt tid 

för att ta denna extra sömn, vilken helst ska vara direkt inpå den jobbigaste tiden. 

Det hjälper dock inte att sova för länge, mer än 8 timmar sömn ökar inte 

återhämtningen. Det ses snarare som sämre då den vakna tiden fram till nästa sömn 

blir kortare.28 

 

 

 

                                                
25 Åkerstedt Torbjörn, 1995 hänvisar till Knauth P. 1993;36:15-28. 
26Åkerstedt Torbjörn, 1995 
27 Åkerstedt Torbjörn, 1995 
28 Åkerstedt Torbjörn, 1995 
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3 Resultatsammanfattning 

Fyra intervjuer har genomförts med poliser på polisstationen för Näpo Hylte. De fyra 

är utvalda efter antal år i tjänst inom polismyndigheten och efter kön. Detta för att få 

med båda könen och för att få en ålders- och erfarenhetsspridning. Namnen i 

intervjusammanfattningen är fingerade. 

Bakgrund  

Intervjupersonerna är mellan 25 och 63 år. Samtliga är anställda av polismyndigheten i 

Hallands län och arbetar idag i näpo Hylte, ett samhälle fyra mil norr om Halmstad. 

Den som har arbetat längst har varit mer än 30 år inom myndigheten och den som 

arbetat kortast har endast arbetat inom myndigheten i 3 månader. De har alla arbetat 

skift. Adam har själv begärt att få dispens för att inte arbeta natt på grund av ålder. 

Han kände att kroppen sa ifrån och att han blev allt tröttare. Anna trivdes jättebra med 

att arbeta natt och vill gärna göra det igen, men i dagsläget är det en specialgrupp med 

poliser från Halmstad som har dessa skift. Bodil prioriterar familjen och säger att de är 

svårt att få allt att passa in när man arbetar natt och har barn. Bosse vill absolut arbeta 

natt eftersom det är då allt händer han arbetar ibland med specialgruppen. 

Hur somnar och sover man bäst?  

Två av de intervjuade planerade sin sömn och såg till att de inte hade något bestämt att 

göra på morgonen efter ett nattpass. De såg också till att försöka sova längre på 

morgonen efter ett sent pass för att se till att de får sina timmars sömn. De försökte 

även sova innan nattpasset och efter ett dagpass. Dessa människor sa att de var 

morgonmänniskor. En av de intervjuade var en utpräglad nattmänniska och hon 

planerade inte alls sin sömn och kunde somna och sova helt utan problem.    

Tre av de intervjuade personerna ville ha låg temperatur, tyst och mörkt omkring sig 

när de skulle sova. Anna som var den utpräglade nattmänniskan sa att de inte spelade 

någon roll. Adam sa att han anpassade sin sömn efter de förhållanden som rådde. På 

dagen var sällan någon i familjen hemma. Han inredde ett eget rum där det var tyst 

och mörkt. Ibland sov han kvar på stationen då han har en bit att åka hem och det var 

jobbigt att köra fram och tillbaka. 
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Alla tycker att det är lätt att man tar med sig arbetet hem och att det beror mycket på 

vad det varit med om under dagen. Vissa pass kan bli väldigt känslosamma som 

dödsfall, trafikolyckor mm. Men det beror mycket på den egna sinnesstämningen hur 

mycket de tar åt sig.  

I Adams fall är det hustrun som fått ta mycket. Han menar att i hans generation 

pratade man inte problem eller känslor med kollegorna. Kanske beror det på att vissa 

ville vara macho och att de var rädda att kollegan skulle berätta vidare. Någon 

psykolog har han aldrig hört att någon gått till. De yngre säger att de brukar prata med 

sina kollegor och att de tycker de är lätt att prata med dem eftersom de ofta har gått 

igenom samma sak.   

Andra tips är att använda resan till och från jobbet att utföra någon sorts briefing med 

sig själv och tänka igenom vad man gjort, eller försöka koppla av och koppla bort 

arbetet med en ljudbok. Väl hemma är ett tips att göra något innan man går och lägger 

sig, ex läsa en bok eller se på tv.  

 Indikationer som tyder på trötthet 

Symtomen som brukar yttra sig vid trötthet för de intervjuade är: 

• Att de känner sig trötta i ögonen, likt grus  

• Att de känner att ögonen vill sluta sig  

• Att det är lätt att som bisittare i radiobilen koppla av och somna  

• Att de gäspar 

• Att de känner sig lättirriterade 

Adam har inga knep utan säger att det bara är att haka på. Har han mycket att göra 

känner han sig inte lika trött, så det är ett tips han gärna delar med sig av.  De andra 

håller med. Bosse och Bodil brukar försöka aktivera sig, få luft eller göra något annat 

ett tag.  

 

Hur är det bäst att fördela passen vid nattarbete? 
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Adam är den som arbetat längst inom polismyndigheten. Han har arbetat efter olika 

scheman. När han började i Hylte var där ingen nattjänstgöring utan passet slutade kl. 

01.00. Sen hade man beredskap i hemmet. Detta tyckte Adam var mycket jobbigare än 

att vara på plats eftersom det var svårt att helt slappna av och ibland ringde telefonen 

vid 03.00 och man var tvungen att åka ut igen.  

I dag har Adam fått dispens och behöver inte arbeta natt. Han kände att kroppen sa 

ifrån och att det blev jobbigare och att han blev allt tröttare.  

När Adam var yngre och jobbade skift trivdes han väldigt bra och såg ledigheten 

framför sig. Han menar också att det var mycket lättare att koppla av när han var 

yngre. När han blivit äldre upplever han att han har börjat fundera mer på både det ena 

och det andra. Adam tar också upp skillnaden mellan att jobba skift på ett litet näpo 

eller att arbeta på en större ort. På en större ort gjordes ingripandet och rapport skrevs. 

Efteråt såg man inte ärendet mer. Därför menar Adam att det är lättare att ta med sig 

jobbet hem på en liten ort där det ofta är samma polis som följer hela ärendet. När du 

lämnar jobbet för natten vet du att ärendet väntar på dig dagen efter.   

De andra tre ser ledigheten som den största fördelen med skiftarbetet och att man inte 

behöver jobba lika många timmar. Fler fördelar är att man har mer dagtid att ordna 

praktiska saker som bankärenden mm. 

Nackdelarna är det sociala. Ibland kändes det som det sociala livet försvann menar 

Adam. Vännerna slutade nästan bjuda vår familj eftersom vi oftast inte kunde. 

Alla tycker att periodplaneringen i dag är bra och kan inte komma på något bättre. 
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3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Resultaten från intervjuerna har fritt samanställts vilket kan ha orsakat att information 

har kommit bort. Samanställningen kan också ha blivit lite vinklad då vissa av 

intervjupersonerna var väldigt bra på att utrycka sig. Jag kände också att frågorna som 

ställdes var ledande på ett sätt att man skulle tycka det var jobbigt att arbeta natt. Jag 

känner trots att endast fyra personer är intervjuade att de täckt upp mycket som står i 

litteraturen. Det gör mig otroligt glad då det känns som litteraturen jag hittat är 

grundad på verkligheten. Jag är också nöjd över att jag valde människor som arbetat 

olika länge inom polismyndigheten då man kan se att scheman har utvecklats till det 

bättre och att man idag tänker mer på både kroppen och det mentala.    

         4. Diskussion 

Innan jag började med detta arbete visste jag ingenting om vad som hände när ögonen 

slocknade. Jag kände mig väldigt orolig inför uppgiften att arbeta natt. Hur skulle min 

kropp orka och hur skulle jag kunna sova på dagen. Som jag i början av arbetet anande 

skulle kunskapen om ämnet göra att jag nu känner mig betydligt lugnare inför 

skiftarbete. Samtidigt är jag glad att jag valde att fördjupa mig i ämnet då en av de 

viktigaste bitarna i skiftarbetet är att man planerar sin sömn och minskar alla bitar som 

kan störa den och för de krävs kunskap. 

Hur man somnar och sover bäst är olika från individ till individ. Vissa av oss är 

kvällsmänniskor och har svårt att somna på kvällen. Det verkar dock som om dessa 

människor har lättare att anpassa sig till nattarbete. Det verkar även som om de har 

lättare att somna och sova utan att behöva så mycket mer än en säng. För 

morgonmänniskor krävs desto mer planering. Både för att få så mycket sömn som 

möjligt men även för att kunna somna och sova gott.  

Vad som händer när man somnat är att man går igenom olika sömnstadier. Det är en 

fördel att snabbt komma in i stadium 2 där man inte är lika lättväckt som i stadium 1. 

Man andas långsammare, blodtrycket, kroppstemperaturen, ämnesomsättningen och 

muskelspänningen sjunker, hjärtfrekvensen har likaså den minskat. Det är när man 

sover som uppbyggnaden av kroppen sker. Därför är det viktigt att man får tillräckligt 

mycket sömn för att kropp och själ ska orka. 
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Indikationer som tyder på trötthet visas genom att vår kropp säger ifrån på något sätt. 

Det kan vara genom att ögonen sluts eller känslan av irritation.  Det är viktigt att ta 

dessa symtom på allvar, då det annars är lätt att olyckor inträffar. 

Det är väldigt individuellt hur det bästa sättet att fördela passen är. Bevisat är dock 

att vi människor har inbyggda klockor, klockor inställda efter att vara vaken på dagen 

och sova på natten. Därför är det viktigt att arbetsplatser där skiftarbete är ett måste, 

försöker lägga schema på bästa sätt. Jag har förstått att scheman ser olika ut på alla 

myndigheter och att det även skiljer sig inom samma myndighet. Vad som är positivt 

är att det verkar som dessa scheman ständigt prövas och omarbetas, vilket 

förhoppningsvis leder till det bästa sättet att fördela passen för att vi ska orka arbeta 

och samtidigt ha ett socialt liv.    

4.1  Slutsatser och förslag 

Detta är mina slutsatser av arbetet jag gjort och som förhoppningsvis ska hjälpa alla 

som arbetar skift till ett så bra liv som möjligt: 

• Planera sömnen 

• Välj en tyst rum  

• Sänk temperaturen (13-18 grader)  

• En mörk sovmiljö  

• En bra säng. 

• Träna avslappning och kom på ett sätt som passar dig att lämna arbetet på 

 jobbet. 

• Lära dig mental avslappning 

Jag tror även det är viktigt att man själv eller tillsammans med sin familj sätter sig ner 

och planerar och funderar över: Hur, när och var ska jag sova? Hur mycket sömn 

behöver jag? Hur och när ska jag göra allt annat?  
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Bilaga 1 

Intervjumanual 
 

Intervjun börjar med att personen får reda på att materialet ska användas i ett specialarbete om 
att arbeta natt. De kommer att få svara på ett antal frågor och jag kommer att anteckna vad 
som sägs.  
 
Bakgrund 
Ålder?  
Antal år i tjänst? 
Har du alltid arbetat skift? 
Varför slutade du? 
Trivs du med att arbeta natt? För och nackdelar 

 
Hur somnar och sover man bäst? 
Hur planerar du din sömn? (inte bara efter utan även inför nattpasset) 
Planerar du tider/strukturerar du? Hur länge brukar du sova? Hur länge hade du velat 
sova/känns bäst? 
Tänker du på något speciellt i miljön när du ska sova under dagen? Mörkt rum,      temperatur, 
motion, ljud runtomkring, övriga i familjen? 
Finns det faktorer du inte kan påverka? Ex sopbil, grannar 
Finns det faktorer i arbetet som gör att just polisarbetet är extra svårt/Svårt att koppla av när 
du kommer hem? 
Känner du att du ofta ”tar med dig arbetet hem”? 
Tips för att motverka detta (fråga 9, 10) 
Finns det någon att prata av sig med inom myndigheten ex psykolog? 
 
Indikationer som tyder på trötthet 
Brukar du känna du att du är för trött ibland? Tecken? 
Vad gör du då?   

 
När du arbetat natt hur är det bäst att fördela passen? 
Vilket/Vilka scheman har du jobbat enligt (turlista, blocklista, periodplanering?  
För och nackdelar med dessa? – (kom ihåg få med båda) 
Vilken typ av schema föredrar du/ annat eget alternativ som hade varit bättre? 
Hur hade du velat fördela passen för att må så bra som möjligt? 
Något vi inte har pratat om? 

 
 

 


