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SAMMANFATTNING 

 

I arbetslivet kommer man ständigt i kontakt med människor som i någon mån har varit 

drabbade av nedsatt arbetsprestation, människor som känner sig utbrända och ofta även de 

som faktiskt fått diagnosen utmattningssyndrom. Det är därför viktigt att allmänheten har 

kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakerna till detta.  

 

Denna rapport syftar till att peka på sömnens kvalitet som en av dessa viktiga orsaker, samt 

hur både psykisk och fysisk hälsa påverkas av en otillräcklig eller störd sömn, och även visa 

på hur förändringar i vår livsstil kan påverka sömnen på ett positivt sätt.  

 

Studien utformades som en systematisk litteraturöversikt med relevant litteratur inom 

ämnesområdet. Analysen visade att det finns ett klart samband mellan sömnstörningar och 

kognitiva nedsättningar vilket påverkar arbetsprestationen negativt. Sömnstörningar påverkar 

även individens dagliga liv på olika sätt och kan på sikt leda till både psykiska och fysiska 

sjukdomar. 

 

Studiens slutsatser är att sömnstörningar och medföljande utmattningssyndrom är ett växande 

problem i samhället. Det behövs mer kunskap hos gemene man om sömnens funktioner och 

det bör vara en prioritet inom vården att undervisa människor om hur man håller goda 

sömnvanor och en sund dygnsrytm för att på så sätt undvika sjukdom. Det bör även inom 

sjukvården läggas större resurser på exempelvis sömnskola och KBT för sömnstörningar som 

komplement till eventuell tablettbehandling. 
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1 INLEDNING 

I den här rapporten beskrivs hur sömn påverkar vår kropp, vår psykiska hälsa och vår 

arbetsprestation. I ljuset av de fakta som presenteras finns en förhoppning om att motivera till 

att hålla en god sömnhygien, samt en livsstil som främjar en god balans mellan vakenhet och 

sömn. En större medvetenhet om att sömn bör vara en prioritet för att uppnå en god 

livskvalitet och undvika stress och utbrändhet.  

 

Uppdragsgivare för detta arbete är Yrkeshögskolan i Karlstad som ansvarar för utbildningen 

till vårdadministratör. Utbildningsansvarig samt handledare till detta arbete är Tina 

Andersson. Uppdraget var att svara på en frågeställning som har relevans för yrket 

vårdadministratör. Tidsramen för arbetet, inklusive muntlig redovisning, var de sista fem 

veckorna av utbildningen och utgörs av 25 yrkeshögskolepoäng.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Många människor idag lider av nedsatt arbetsprestation och flera av dem får diagnoser som 

utmattningsdepression eller utbrändhet. Även om orsakerna till dessa diagnoser är flera syftar 

denna rapport till att visa på de samband som finns mellan sömn och kognitiva funktioner. 

Störd sömn kan vara en mycket viktig faktor till att dessa tillstånd uppstår. 

 

 

1.2 Syfte och målsättning 

Syftet med den här rapporten är att väcka ett intresse för att arbeta med att etablera goda 

sömnvanor och på så sätt kunna undvika tillstånd som utbrändhet. En förhoppning är också att 

nå fram med ett budskap om hur viktigt det är att förbättra dagsrutiner och att leva efter 

kroppens inre klocka. Detta för att kunna erhålla en långsiktig balans mellan vakenhet och 

sömn, vilket i längden främjar en bättre hälsa och därmed en förhöjd arbetsprestation.  
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1.3  Avgränsning 

Arbetet har avgränsats till att enbart handla om en i övrigt frisk persons förhållningssätt till 

sömn och hur denne bör hålla en god sömnhygien för att på så sätt må bättre och undvika 

dålig hälsa. Det finns många sjukdomar som kan ligga bakom en störd sömn, exempelvis, 

sömnapné, bruxism, sekundär insomni (det vill säga, insomni på grund av andra 

bakomliggande sjukdomar [1]) och andra parasomnier, men dessa behandlas inte här annat än i 

förbigående. Stressens inflytande på sömnen behandlas inte heller i denna rapport, trots att det 

är något som till mycket stor del påverkar sömnkvalitet och hälsan i övrigt, eftersom arbetet 

då skulle bli för stort.  

 

 

1.4  Metod 

Rapporten är sammanställd utifrån en litteraturstudie där primärt fokus legat på att studera vad 

normal sömn innebär, vilka faktorer som kan ligga till hinder för en god sömn, vilka effekter 

detta har på fysisk och psykisk hälsa samt vad var och en själv kan göra för att hålla en god 

sömnhygien. De böcker som i huvudsak har använts i denna rapport är boken ”Sömn, sömn, 

sömn: hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din 

sömn” av Christian Benedict och Minna Tunberger [2], ”Sömn dröm mardröm: kunskap och 

verktyg för god sömn” av Steven James Linton och Ida Flink [3], samt ”Sömnens betydelse för 

hälsa och arbete” av Torbjörn Åkerstedt [4]. De två första böckerna var särskilt relevanta då de 

båda kom ut år 2018 och innehåller den allra senaste forskningen inom ämnet. Andra källor 

till information är hämtade från internet med hjälp av sökord på Google, samt Wikipedia. 

Informationen har sammanställts i ett antal kapitel med rubrikindelningar för att kunna 

redogöra för ämnet på ett tydligt och strukturerat sätt.  
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2 GENOMFÖRANDE 

2.1 Alla sover vi, men vad händer egentligen i kroppen? 

Trots att det har gjorts mycket forskning kring sömn de senaste decennierna har man inte 

kunnat ge några säkra svar på frågan varför vi sover och exakt vad som händer i hjärnan när 

vi sover, men man har dock kommit fram till att sömnen till stor del handlar om återhämtning 
[5]. Forskning på personer som tvingats att hålla sig vakna visade på tydliga psykologiska 

konsekvenser och negativa effekter på den kognitiva funktionen. Försökspersonerna 

rapporterade symtom som irritation, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och svårigheter 

att tänka klart [3].  

 

Under vakenhet bildas fria radikaler när kroppen tar upp näring och dessa kan leda till att 

celler i kroppen skadas eller dödas. Det är under tiden vi sover som kroppen får en chans att ta 

hand om dessa skador och som vi bygger upp den energi som vi sedan förbrukar under dagen. 

Man kan se tiden av vakenhet som den nedbrytande (katabola) del av livet, medan sömnen är 

den regenererande och återuppbyggande (anabola) delen. Utan sömn bränner vi helt enkelt ut 

oss [5, 6]. Det finns inget speciellt centrum i hjärnan för sömnen utan flera delar av det centrala 

nervsystemet (CNS) är inblandat, men de viktigaste delarna för denna funktion är 

hypotalamus, det retikulära systemet i förlängda märgen och hjärnstammen [4]. 

 

 

2.2 Djurs sömn 

Alla däggdjur sover, men hur länge och hur ofta kan variera väldigt mycket, troligen beroende 

på storlek, art, och ifall det handlar om rovdjur eller bytesdjur [7]. Under ett dygn kan rovdjur 

som lejon sova upp till 13,5 timmar, medan hästar sover cirka 2 timmar. Forskning visar att 

det finns ett samband mellan hur länge man sover och var man sover. Djur som sover skyddat 

i ett bo eller en håla sover i genomsnitt längre än djur som är mer utsatta för yttre hot [2]. Vissa 

arter sover med en hjärnhalva i taget, till exempel delfinen och späckhuggaren vilket tillåter 

dem att kan komma upp till vattenytan för att andas. Även vissa fågelarter sover med ena 

hjärnhalvan i taget. De kan då sova på rad och de två fåglar som sitter ytterst på vardera sidan 

sover bara med ena hjärnhalvan och har ena ögat öppet i ständig vaksamhet för rovdjur, 

medan fåglarna däremellan tryggt kan sova med båda hjärnhalvor och därför blundar med 

båda ögonen [8, 9].  
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2.3 Sömnens olika faser 

Sömn kan definieras som ett tillfälligt tillstånd av sänkt medvetande. Vi är inte medvetslösa 

när vi sover eftersom vi kan väckas ur sömn, men vi får en högre tröskel mot att ta in stimuli 

från omvärlden. Även om en sovande person kan verka inaktiv, i liggande ställning och med 

slutna ögon, är vissa funktioner i hjärnan och kroppen faktiskt mer aktiva under sömnen än 

när vi är vakna [4].  

 

Man kan mäta sömn genom att göra en fysiologisk undersökning. Man behöver då undersöka 

mätningar av hjärnans elektriska aktivitet med elektroencefalografi (EEG). Vidare undersöker 

man muskelspänningen under hakan med hjälp av elektromyografi (EMG) eftersom denna 

spänning sjunker under sömn och en extremt låg muskelspänning tyder på drömsömn. Man är 

också intresserad av ögonens rörelser och undersöker ifall de rör sig i mjuka rörelser, eller 

med snabba ryckiga rörelser, det vill säga vakenhet eller drömsömn. Detta mäts med 

elektrookulografi (EOG).  

 

Denna metod att mäta sömn kallas polysomnografi och vad en sådan mätning visar är att det 

finns två olika sorters sömn. Den ena sorten sömn kallas för REM (rapid eye movement) och 

den andra non-REM (brukar också skrivas NREM). Man kan skilja på dessa stadier dels 

genom hur lätt eller svårt det är att väcka den som sover, dels genom frekvensen och 

amplituden på hjärnvågorna vilket mäts med EEG. Frekvens är antalet vågor/svängningar per 

sekund och amplitud är vågens storlek [4]. NREM sömnen brukar delas upp i fyra stadier 

utifrån sömndjupet [6]. Förutom de fyra stadierna av sömn delas den totala sömnen även in i 

cykler. Dessa cykler brukar vara mellan 90–120 minuter långa och under en natt med normal 

sömn går vi igenom upp till fem av dessa cykler [2]. 

 

Resultaten av en polysomnografi presenteras i form av ett hypnogram (se bild 1 nedan); det är  
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ett diagram som på ett överskådligt sätt visar de olika stadierna av sömn i förhållande till 

förfluten tid [10]. 

 
BILD 1 – HYPNOGRAM 

[11] 

 

2.4 De olika stadierna av sömn 

2.4.1 NREM-stadium 1 

Stadium 1 är det första av två stadier som man brukar kalla för lättsömn. De kallas så 

eftersom det är lätt att väcka den som sover och den som väcks känner sig tämligen orienterad 

och alert och har inga större problem att ta genomtänkta beslut. Stadium 1 kan betraktas som 

en övergångsfas och inträffar när man befinner sig någonstans på gränsen mellan vakenhet 

och sömn. Kroppen slappnar av, hjärtfrekvensen minskar, kroppstemperaturen sjunker och 

andningen blir långsammare. Under detta NREM-stadium kan man delvis vara vaken medan 

sinnet börjar drömma sig bort. Det är i detta stadium man kan uppleva en fallande känsla följt 

av ett plötsligt muskelryck i armar och ben [2, 3]. Man är också mycket lättväckt i detta stadium 

och kan svara om en person talar med en och vara osäker på om man sov eller inte.  

Stadium 1 uppmäts på EEG med theta-vågor, se bild 2, och varar cirka fem minuter och är 

därmed den kortaste av sömnfaserna. Den utgör endast 5 procent av den totala sömnen.  

 
BILD 2 – SÖMNSTADIUM 1 

Stadium 1                                                   Theta-vågor 
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2.4.2 NREM-stadium 2 

I stadium 2 blir hjärnvågorna allt långsammare, hjärt- och andningsfrekvens fortsätter att 

sjunka, kroppen blir mer avslappnad och kroppstemperaturen börjar sjunka. I denna fas saktar 

hjärnvågorna ner ytterligare, men karakteriseras av två specifika sömnstrukturer, den ena med 

vissa korta utbrott av snabb aktivitet som kallas sömnspole (sleep spindle) och den andra en 

sömnstruktur som kallas K-komplex (K-complex), se bild 3 nedan.  

 

BILD 3 – STADIUM 2, SÖMNSPOLAR OCH K-KOMPLEX 
[13]

 

 

 

Under en sömnspole överförs information mellan talamus och hjärnbarken. Alla 

sinnesintryck, sensomotoriska, visuella och auditiva, måste gå via talamus och vidare till 

hjärnbarken där informationen processas, bedöms och lagras [12]. Spolarna har även en annan 

funktion, att befästa minnen och då framför allt det som hör till sensomotorisk inlärning 

(färdighetsminnen), som till exempel att virka, spela fiol, hantverka eller cykla. Eftersom 

talamus tillfälligt hålls upptagen med att kommunicera med hjärnbarken och därför stänger 

ute yttre stimuli fungerar sömnspolar även som skydd för hjärnan från att vakna upp. 

 

K-komplex är stora vågor och bildas som en reaktion på yttre stimuli i sovrummet eller ute, 

till exempel en partner som hostar, eller en bil som startar ute på gatan, och skickar då 

signaler till hjärnbarken att ignorera ljudet och att inte vakna.  

 

Stadie-2-sömn utgör cirka 50–60 procent av din totala nattsömn [2]. 
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2.4.3 NREM-stadium 3 och 4 

Stadium 3 och 4 är de stadier som vanligtvis kallas djupsömn. EEG uppvisar då hjärnvågor av 

långsam hastighet och stor amplitud som kallas delta-vågor, se bild 4 nedan. Sömn i dessa 

stadier kallas därför ibland även långsamvågig sömn (slow wave sleep/SWS, slow wave 

activity/SWA), eller ortodox sömn (orthosömn) [4].  

 

BILD 4 – STADIUM 3 och 4 [13] 

Stadium 3 och 4                                    Delta-vågor 

 
 

Av alla sömnstadier är djupsömnen fasen som bidrar till mest återhämtning [2]. Vår 

fysiologiska aktivitet, andning, puls, hjärtfrekvens och temperatur sänks ytterligare och vi rör 

oss knappt alls. Denna totala avslappning är orsaken till att många under djupsömnen börjar 

snarka och det kan räcka med en lätt knuff för att personen ska gå upp till ett ytligare 

sömnstadium och då slutar snarka [5]. 

 

I och med inträdandet i djupsömnen får kroppen en ordentlig insöndring av tillväxthormon, 

som inte bara är viktigt för ungas tillväxt utan även för vuxna i och med att det hjälper 

kroppen att ta hand om infektioner, bygger upp muskler, och reparerar skador i kroppen, till 

exempel benbrott och läkning av sår och vävnader [2, 4-5]. En viktig detalj att notera är också 

att nivån av stresshormonet kortisol är som lägst under djupsömn.  

 

Under djupsömn är man minst påverkad av yttre stimuli och därför svårväckt. Den som väcks 

ur djupsömn känner sig trött, trög och yrvaken och hjärnan kan behöva upp till en halvtimme 

för att komma upp till total vakenhet. Orsaken till att man är så avskärmad från omvärlden är 

att talamus agerar som en sorts spärr till hjärnbarken och inte släpper igenom sinnesintryck.  
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Detta för att nervcellerna i hjärnbarken ska få lägga all energi på att kommunicera med övriga 

delar av hjärnan och bearbeta allt man har lärt sig under en dag [2]. Djupsömnen har en mycket 

viktig kognitiv funktion eftersom det är i detta stadium som hjärnan får en chans att få 

ordning på all information och alla intryck som den har fått under dagen, nya minnesspår 

upprättas och kunskap lagras i långtidsminnet.  

 

Stadium 3 och 4 utgör tillsammans 20 procent av den totala sömnen under en natt [3]. 

 

 

2.4.4 REM-sömn 

Detta stadium kallas även för drömsömnen eftersom vi drömmer som mest intensivt under 

denna fas. Under REM-sömnen går hjärnvågorna upp till vad som liknar stadie-1-sömn, se 

bild 5 nedan, samtidigt som man i EOG mäter upp snabba ögonrörelser.  

 

BILD 5 
[13] 

Vakenhet 

 
REM-sömn 

 

 

Muskelavslappningen blir total (muskelatoni) och man kan inte röra på sig alls, detta för att 

förhindra sömngång och utagerande av drömmar. Kroppstemperaturen sjunker medan det sker 

en ökning av blodtryck, puls och andningsfrekvens, ungefär till samma nivå som i vaket 

tillstånd [5]. 

 

En REM-period varar mellan 5–10 minuter, kortare i de första sömnfaserna men blir längre ju 

senare på natten det är. Den som tillåts sova ut och vakna av sig själv vaknar ofta upp i 

anslutning till en dröm och det är dessa drömmar som man minns. För att minnas en dröm bör 

man vara vaken i mer än fem minuter och upprepa drömmen i tankarna, eller skriva ner den, 
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annars försvinner minnet efter en stund. Vissa drömmar som påverkade oss emotionellt, till 

exempel en mardröm, kan vi minnas just på grund av den intensiva sinnesstämningen. 

 

Hjärnans frontlober som står för bland annat planering, tidsbegrepp, uppmärksamhet, 

impulshämning och ordning är inte aktiva under drömsömn, medan andra delar av hjärnan, 

som det limbiska systemet vilket bland annat hanterar minnen, hörsel- och synintryck och 

känslor, är aktiva som under vakenhet vilket är varför drömmar under REM-perioden kan 

vara mycket känslostarka. Forskning pekar på att REM-sömnen är viktig för bearbetning av 

känslor och minnesinlagring [7]. 

 

Under det att vi sover - utan att det är förknippat till ett visst sömnstadium - sker många fler 

viktiga processer för vår hälsa, som aktivering av immunförsvaret, ökning av prolaktin- och 

testosteroninsöndringen och sänkning av tyroideastimulerande hormon (TSH) [4]. 

 

 

2.5 Dygnsrytm 

Till skillnad från många djurarter sover människan på natten och är vaken på dagen i en tydlig 

dygnsrytm på 24–25 timmar.  Det som primärt styr denna dygnsrytm är dagsljuset och den 

effekt detta har på hjärnan [2]. Hur mycket sömn en människa behöver är individuellt, men 

generellt sett brukar man säga mellan sju till nio timmar för en vuxen. Biologiskt sett är våra 

förutsättningar för god sömn som bäst mellan klockan 22.00-6.00 [3]. 

 

Hjärnan styr vår inre klocka bland annat genom att stimulera hormonproduktionen. 

Melatonin, ett hormon som produceras i tallkottkörteln, gör oss dåsiga och trötta och när ljus 

når våra ögon går denna ljusinformation från näthinnan till hypotalamus, som sedan skickar 

signaler vidare till tallkottkörteln att hålla igen med produktionen av melatonin. När det sedan 

blir mörkt får tallkottkörteln signalen att frigöra hormonet och vi blir trötta [3]. 

 

Kortisol är ett annat hormon som också styrs av dygnsrytm. Lägsta nivån uppmäts innan 

morgonen gryr och den högsta nivån vid uppvaknandet och det ger då signal till vår kropp att 

piggna till och skjutsa igång ämnesomsättningen [14]. För att behålla en god ordning på vår 

dygnsrytm är det därför mycket viktigt med dagsljus under dagen. Vi behöver därför vara  
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utomhus så mycket som möjligt under dagen eftersom det krävs mycket ljus för att påverka 

dygnsrytmen [3]. 

 

 

2.6 Kan man ta igen förlorad sömn? 

Om en person har skjutit på sin sömn och har sömnbrist kan kroppen kompensera för detta 

genom att somna in snabbare. Det man sedan ser med en polysomnografi är att stadie-4-sömn 

dominerar största delen av sömnen, och personen vaknar upp utvilad. REM-sömnen förkortas 

under denna natt, men mätningar visar att drömsömnen kompenserar för detta nästa natt när 

djupsömnen har fått återställa sömnbristen. Det krävs alltså inte att man sover längre när man 

har missat sömn, utan kroppen kompenserar för sömnbrist i sömnintensitet, inte i sömntid [4]. 

 

 

2.7 Skiftarbete och social jetlag 

Hur bra vi sover är starkt kopplade till våra rutiner [3]. Om vi bryter en rutin, till exempel på 

grund av en resa utomlands eller på grund av ett socialt event, kommer sömnen att störas. 

Vårt samhälle och vår livsrytm har förändrats på kort tid och vi lever idag i ett “24-

timmarssamhälle”, det vill säga, nästan allt är tillgängligt för oss när som helst. Vi kan betala 

räkningar, shoppa, titta på film, arbeta och umgås (i alla fall virtuellt) när som helst som det 

passar oss under dygnet utan att vara beroende av varken dagsljus eller öppettider, men det 

stör samtidigt vår dygnsrytm [15]. 

 

Vår interna klocka är flexibel och kan till viss del lära sig en ny dygnsrytm och anpassa sig 

om vi regelbundet vaknar, äter och viktigast av allt, utsätter oss för solljus i ett regelbundet 

mönster. Har man däremot ett roterande arbetsschema, eller om man ändrar sömnmönster på 

sina lediga dagar, blir det som om man konstant hade jetlag - dygnsrytmen får aldrig chansen 

att någonsin justera sig. Även om man inte har ett roterande arbetsschema, men arbetet kräver 

att man måste sova under dagtid kan det vara svårt att sova kontinuerligt under de 7–8 timmar 

kroppen behöver. Kanske kan man snabbt somna efter ett nattskift, men den inre klockan 

skickar under dagen signaler att vara vaken och detta resulterar i förkortad eller störd sömn [4].  
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Sömnstörningar, magproblem, förhöjd risk till hjärt-kärlsjukdomar är vanligare bland 

skiftarbetare som lever i otakt med kroppens interna klocka [5]. 

 

En undersökning på 3 000 tonåringar visade att de på helgerna i genomsnitt skjuter på sin 

dygnsrytm i över tre timmar. En sådan förskjutning gör att kroppen sedan har mycket svårt att 

ställa om till vardagstiderna [3]. De har framkallat vad man börjar kalla social jetlag. Kroppen 

kan ställa om tidsskillnad med i genomsnitt en timme per dygn. Om en ungdom då skjuter på 

sitt dygn med tre timmar över helgen dröjer det ända fram till torsdag morgon för kroppen att 

återigen vara i fas. Men nästa dag är det fredag igen och de ådrar sig ytterligare en social 

jetlag [2]. 

 

 

2.8 Skärmtid 

De senaste åren har det diskuterats mycket om hur skärmljus från läsplattor, mobiler, datorer 

och annan teknologi påverkar oss. Istället för att leva efter den naturliga dygnsrytmen med 

solen tänder vi våra lampor för att fortsätta våra aktiviteter till sent på kvällen. Detta i sig stör 

sömnen, och det är dessutom väldigt vanligt att spendera tid framför skärmar på kvällen, ofta 

precis innan läggdags, eller till och med i sängen. Allt ljus – men framför allt ljus inom det blå 

ljusspektrat – hämmar melatoninet och försenar insomnandet och många smartphones, 

surfplattor och datorer har skärmar som avger en stor andel blått ljus [18].  

 

I en studie i USA fick man försökspersoner att läsa böcker under fyra timmar innan 

sänggående. I fem dagar läste de pappersböcker och i ytterligare fem dagar fick de läsa på en 

läsplatta. Under de dagarna försökspersonerna fick läsa på en surfplatta kände de sig inte lika 

sömniga på kvällen och de hade dessutom färre minuter REM-sömn och kände sig tröttare 

dagen efteråt. I en annan liknande undersökning observerades samma fenomen, och man 

kunde dessutom mäta upp mindre mängd djupsömn. I ett experiment utfört av Christian 

Benedict, forskare vid Institutionen för neurovetenskap på Uppsala Universitet, kunde han 

observera att det var skillnad mellan de som under dagen hade fått en adekvat dos med 

dagsljus, och de som inte fått det. De som under dagen exponerats av starkt dagsljus var inte 

lika känsliga för det artificiella blå ljuset från en skärm. Tonåringar som har ett större  
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sömnbehov än en vuxen har visat sig extra känsliga för störningar i sömnrytmen på grund av 

skärmljus [2]. 

 

Ljus mäts i enhet som heter Lux [2]. Tabellen nedan, bild 6, redogör för ungefärlig ljusstyrka 

för ett antal ljuskällor.  

 
BILD 6 – LJUSEXPONERING I LUX  

 BESKRIVNING LUX 

 
Solig dag 100 000 

 
I skuggan en solig dag 20 000 

 Molnig dag 5 000 

 Ljusterapilampa 1 000 

 
Ett väl upplyst kontor 500 

 
Inomhusbelysning 300 

 
iPhone 6 60 

 
Solnedgång 15 

 
Stearinljus 1 

 
Fullmåne 0,1 

 
Halvmåne 0,01 

 
Stjärnklar natt 0,001 

[2, 19, 20, 21] 

 

 

2.9 Vad menas med bra och dålig sömn? 

När man talar om vad som räknas som bra eller dålig sömn måste man väga in en rad aspekter 

förutom insomningstid och total sömnlängd. Om man störs väldigt tätt under sömnen lyckas 

man inte komma ner i djupsömn utan sömnen hålls vid ett ytligt stadium. Olika orsaker kan 

ligga bakom täta uppvaknanden som till exempel sömnapnésyndrom, smärttillstånd och 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27  13 

 

Sömnstörningar och dess samband 

med kognitiva nedsättningar, 

arbetsprestation och utbrändhet. 

 Patricia Scarpa   

 

 

Willis-Ekboms sjukdom (Willis-Ekbom Disease, WED, tidigare kallat Restless Legs 

Syndrome, RLS [16]. Den negativa effekten är störst vid en störning per minut, men minskar 

gradvis ju glesare de kommer [4].  

 

Det viktigaste för sömnens kvalitet är att sömnen är kontinuerlig med få uppvaknanden och 

därefter att man kommer ner i djupsömn. REM-sömnen har inte visat sig ha någon betydelse 

för vårt fungerande dag-till-dag men är däremot av stor betydelse på lång sikt [4].  

 

Det är inte alltid som vår subjektiva uppfattning av en god sömn stämmer överens med den 

objektiva. Som tidigare nämnt känner man sig dåsig och yrvaken om man blir väckt under ett 

stadium av djupsömn. Man kan därför uppfatta det som att man vaknar outsövd och att man 

har sovit dåligt, när i själva verket kvaliteten av sömn rent objektivt på en polysomnografi är 

helt normal [4]. 

 

Den kliniska definitionen av en sömnstörning innefattar enligt ICD-10-SE: 

“1. Patienten upplever problem med att inte falla i sömn, eller att bibehålla sömn, eller 

sömn som inte ger välbehövlig vila. 

  2. Sömnstörningen förekommer minst 3 gånger/vecka i minst 1 månad. 

  3. Sömnstörningen orsakar tydliga besvär för patienten eller stör hans/hennes dagliga 

liv.” 

och kriterierna för insomni: 

“1. Förlängt insomnande (>30 minuter) 

  2. Avbruten sömn (vakenhet under natten överstigande 45 minuter eller fler än tre 

uppvaknanden) 

  3. För tidigt uppvaknande (total sömntid <6 timmar eller <80 % av tidigare sömntid)”  

 

För båda typer av sömnstörning gäller att störningarna måste ha varit ihållande under minst en 

månad och medföra nedsatt daglig funktion. [17]. 
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2.10 Sömnstörande substanser 

2.10.1 Alkohol 

Det är vanligt att människor som lider av störd sömn tar till alkohol för att somna. Visserligen 

ökar alkoholen sömnigheten, men sömnen påverkas negativt. Djup- och REM-sömnen 

minskar och man störs av fler uppvaknanden. Eftersom alkohol förbränns med 1 cl alkohol i 

timmen (vilket motsvarar cirka ett glas vin) försvinner den ur kroppen relativt snabbt och när 

detta sker orsakar det en “rebound-effekt”. Alkoholens nedsövningseffekt går ur kroppen och 

då reagerar det sympatiska systemet med att öka sin aktivitet. Hjärtfrekvens och adrenalin 

ökar och man vaknar ofta upp mitt i natten med ångest och svårigheter att somna om [4].   

 

 

2.10.2 Nikotin 

Eftersom nikotin fungerar som en stimulantia har rökare i genomsnitt sämre sömnmönster än 

icke-rökare och kräver ofta längre insomninstid. De lider dessutom av fler uppvaknanden per 

natt. Den som slutar röka kan betydligt förbättra sin sömnkvalitet [4]. 

 

 

2.10.3 Koffein 

Koffein är världens mest konsumerade psykoaktiva substans och finns bland annat i drycker 

som kaffe, te (svart, grönt och vitt), energidrycker, vissa läskedrycker och även i vissa 

kosttillskott och smärtstillande läkemedel (se nedanstående diagram, bild 7) [22]. Koffein 

verkar uppiggande och stör också sömnen om man dricker det för sent. Koffein är 

långtidsverkande med en halveringstid på 4,5–6 timmar och detta betyder att mängden koffein 

i blodet fortfarande kan vara hög upp till 6 timmar efter att man har konsumerat det. Effekten 

kan variera beroende på hur känslig man är för koffein och lågkonsumenter reagerar oftast 

starkast [3, 4], men gemensamt för alla är att det på något sätt stör sömnen. Även om man inte 

märker fördröjning på insomnandet så orsakar det förminskad djupsömn och ofta förkortad 

sömntid [22].  

 

 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27  15 

 

Sömnstörningar och dess samband 

med kognitiva nedsättningar, 

arbetsprestation och utbrändhet. 

 Patricia Scarpa   

 

 

BILD 7  

 PRODUKT KOFFEIN  

 
Bryggkaffe  120 mg/150 ml 

 
Snabbkaffe 70 mg/150 ml 

 
Svart te  80 mg/200 ml  

  
Red Bull 80 mg/330 ml 

 
Magnecyl-koffein 500 mg 50 mg/tablett 

 
Coca-Cola 45 mg/330 ml 

 
Mörk choklad 31 mg/100 g 

 
Grönt te 20 mg/200 ml 

 
Mjölkchoklad 9 mg/100 g 

 
Chokladdryck 6 mg/250 ml 

[20, 29, 30] 

 

 

2.11 Läkemedel som behandling av sömnstörningar 

Idag är det vanligt att använda sig av receptbelagda läkemedel för att somna, dessa kallar vi 

sömnmedel eller hypnotika. Många sömnmedel, som bland annat bensodiazepiner, hör till 

sedativa läkemedel och fungerar så att de blockerar eller minskar stimulering i hjärnan så att 

man blir lugnare och kan somna in. Preparaten har en sedativ effekt och sedering är inte 

samma sak som sömn [27]. Sömnen man får med sömnmedel har inte samma återställande 

effekt som naturlig sömn.  

 

Tidigare användes barbiturater som sömnmedel men eftersom dessa hade allvarliga bieffekter 

ersatte man dem med bensodiazepiner, exempelvis nitrazepam (Mogadon, Apodorm), 

diazepam (Stesolid) och, den vanligaste, oxazepam (Sobril, Oxascand).  Dessa läkemedel är 

vanebildande och medför en risk för toleransutveckling och missbruk och det är därför inte så 
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vanligt att de idag skrivs ut för sömnbesvär [7, 28]. Den nya generationen av sömnmedel har 

lägre tillvänjningsrisk och färre biverkningar än både barbiturater och bensodiazepiner. De 

vanligaste bland dessa är zopiklon (Imovane), zolpidem (Stilnoct), propiomazin (Propavan). 

Gemensamt för alla typer av hypnotika är dock att de förlorar effekten över tid eftersom 

kroppen vänjer sig vid preparatet [4, 5] och som tidigare nämnt ger de heller inte en naturlig 

sömn. Den ökar stadie-2-sömnen och inverkar negativt på både djupsömn och REM-sömn 

vilket i sin tur bidrar till att kroppen och hjärnan inte återhämtar sig som de ska [4, 7].  

 

Den enda behandling man funnit som kunnat ge förbättrad sömn på lång sikt, är kognitiv 

beteendeterapi (KBT). Även om effekten av sömnmedel är omedelbar har behandling med 

KBT gett likvärdig positiv effekt på sömnen efter 4–8 behandlingstillfällen. Med KBT tar det 

längre tid att få effekt eftersom man, i stället för att enbart behandla symtomet, som är 

sömnstörningen, arbetar på att påverka de bakomliggande orsakerna till problemet. Vid 

avslutad behandling av hypnotika blir patienten ofta sämre igen, medan en patient behandlad 

med KBT efter avslutad behandling kan uppvisa förbättringar [7].  

 

 

3 RESULTAT 

 

3.1 Hur dålig sömn påverkar kognitiv förmåga och arbetsprestation 

Minnet påverkas av sömn. När vi har lärt oss något är det viktigt att bearbeta det under 

vakenhet för att etablera minnesspår, men det är lika viktigt att vi sover ordentligt för att 

befästa dessa minnesspår [4]. Djupsömnen med sina sömnspolar är speciellt viktiga i detta 

avseende och när dessa uteblir på grund av sömnbrist blir minne och kognitiva förmågor 

lidande [23]. Sömnspolarna under lättsömnen är också oerhört viktiga eftersom de framför allt 

befäster det som kallas färdighets- och procedurminnen, som till exempel att cykla, springa, 

köra bil. Fakta- och rumsminne är däremot något som befästs under djupsömnen. 

 

Studier på skolungdomar har visat att dåliga skolresultat var vanligare bland ungdomar med 

förkortad sömn, det vill säga färre än sju sovtimmar, eller sömn som var störd av många 

uppvaknanden eller mardrömmar [2].  
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Vid en undersökning där man forskade om effekterna av total sömnbrist på en eller två dagar 

kunde man bland försökspersonerna tydligt se försämringar i förmågan att prestera, den 

halverades ibland redan efter det första dygnet. En rad psykologiska konsekvenser 

rapporterades också, exempelvis dålig koncentration, trötthet, sömnighet, irritabilitet och 

nedstämdhet. Många besvärades även av ömhet i kroppen, huvudvärk, ångest och en svårighet 

att tänka klart, “hålla en röd tråd”, och fatta beslut. Efter försöket, när sömnen normaliserats, 

visade försökspersonerna inga mätbara effekter av den tillfälliga sömnlösheten. Annat är fallet 

vid långvarig sömnstörning, där studier har visat att personer som under två veckor har fått 

förkortad sömn presterar ungefär lika dåligt som personer som har varit totalt sömnlösa under 

tre dygn [3]. 

 

Enligt en studie i USA såg man att måttlig sömnbrist ger en kognitiv nedsättning som liknar 

alkoholpåverkan [24]. Exekutiv förmåga, det vill säga reaktionsförmåga, att kunna prioritera 

rätt och ta smarta beslut försämras. Efter 17-19 timmar utan sömn var kognitiv prestation 

motsvarande eller sämre än för en person med en blodalkoholkoncentration (BAC) på 0,05 

procent, motsvarande en promille på 0,5. Efter längre perioder utan sömn låg prestation på 

nivåer motsvarande en BAC på 0,1 procent, 1 promille [2]. Som jämförelse kan man ha i 

åtanke att i Sverige är gränsen för rattfylleri 0,2 promille och grovt rattfylleri på 1,0 promille 
[25].  

 

Tester där man jämfört kognitiv prestation mellan personer som arbetade i skift och de som 

inte gjorde det visade på försämrad kognitiv förmåga både hos de som för närvarande 

arbetade i skift, men även hos de som hade slutat med det för fem år sedan. Hos deltagarna 

som inte arbetade i skift eller som inte hade gjort det på över fem år, kunde man inte se någon 

skillnad, vilket talar för att det tar hjärnan upp till fem år att återhämta hjärnfunktionerna [2]. 

 

3.2 Sömnstörningars inverkan på utbrändhet 

Utmattningssyndrom är benämningen på vad vi i vardagligt tal brukar kalla utbrändhet. Ofta 

har detta tillstånd föregåtts av långvarig stress och hög belastning i arbete och/eller privatliv. 

De flesta som har utmattningssyndrom besväras även av sömnstörningar och i många fall är 

det en successiv försämring i sömnkvalitet som ledde till att de till slut “gick in i väggen”. 

Förutom en extrem trötthet kännetecknas utmattningssyndrom av symtom som bland annat 
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ångest, nedstämdhet, problem med minne och koncentration, men även somatiska besvär som 

hjärtklappning, magproblem och yrsel med mera [7, 26].  

 

Något man har observerat i en studie på människor med utmattningssymtom var att de hade 

en hög förekomst att vad man kallar mikrouppvaknanden. Dessa brukar endast vara upp till 15 

sekunder vilket är varför personerna själva inte är medvetna om dem. När sömnen 

fragmenteras på detta sätt och sömncyklerna inte kan följa sin normala struktur kan hjärnan 

och kroppen inte återhämta sig som de ska under natten. Man har dessutom sett att en hög 

frekvens av mikrouppvaknanden är förknippat med hög halt av blodfetter i blodet, högre 

vilopuls och en högre kortisolhalt på morgonen [7].  

 

Enligt Torbjörn Åkerstedt, professor och forskare inom sömn- och stressproblematik, kan 

faktorer som leder till utbrändhet vara att individen inte har balans mellan arbete och fritid på 

så sätt att de övervärderar betydelsen av arbetet och nedvärderar vikten av god sömn. I 

arbetssituationen har de svårt att säga nej, åtar sig för många uppdrag och kan känna sig 

ansvariga för allt som går snett och de avsätter inte egentid eller tid för familj och vänner. 

Kroppen är gjord för att tåla hög stress men det är när den blir långvarig, och till slut påverkar 

sömnen negativt, som den kan leda till försämrad hälsa, både psykisk och fysisk, och efter en 

tid till utmattningssyndrom.  
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4 DISKUSSION 

Utmattningssyndrom och sömnstörningar verkar idag sprida sig som en farsot och det drabbar 

människor i allt yngre åldrar, men varför ser det egentligen ut som det gör? “Sova kan man 

göra i graven” är ett ordspråk många drar till med när de är stressade och pressade inför att 

avsluta ett projekt eller en uppgift. Det märks tydligt att de flesta idag inte sätter något högre 

värde på sömn, utan det som främst värderas är prestation. Den grekiska filosofen Aristoteles 

beskrev sömn som “en sorts avsaknad av vakenhet” [31], vilket talar för att synen på sömn 

redan då var att det handlade om något passivt, en brist på aktivitet, alltså förlorad tid. Studier 

av sömn har visat med stor tydlighet att så inte är fallet, tvärtom är hjärnan i allra högsta grad 

aktiv. Det är under tiden vi sover som kroppen kan återhämta sig och hjärnan får tid att 

bearbeta dagens alla intryck. Den som ser till att ha goda sömnvanor skulle därmed i det långa 

loppet ha mycket bättre förutsättningar att prestera sitt bästa. Den som inte sover ordentligt 

bränner sakta men säkert ut sig.  

 

Att sova är det mest naturliga i världen, men hur kommer det sig att människor idag uppvisar 

allt mer störda sömnmönster? Vad är det i dagens samhälle som har ändrat vårt 

förhållningssätt till sömnen? Jag tror att det är den digitala revolutionen som på många sätt 

har stört vår naturliga dygnsrytm. Allteftersom teknologin avancerar får vi allt större 

möjligheter att effektivisera arbete och produktion så att vi sparar tid. Men denna sparade tid 

läggs inte till vila, utan vi tilldelas eller tar själv på oss mer arbete. I och med hjälp av laptop-

datorer och surfplattor kan vi dessutom idag jobba var vi än är, och vi kan när som helst under 

dygnet nås via våra mobiltelefoner och internet – teknologiska framsteg på många sätt kan 

man tycka, men samtidigt har det suddat ut gränsen för arbetstid och vila. När har vi rätt att 

vila, och när tar vi oss tiden att vila?  

 

Det är inte längre en självklarhet idag att man är vaken på dagen och sover på natten i och 

med att vi lever i ett 24/7-samhälle, och människor är allt tröttare och får allt större besvär 

med sömnen. Läkemedelsindustrin tjänar storkovan på alla somnolenta svenskar. Hypnotika 

förskrivs som aldrig förr och bara under år 2016 skrevs över 200 miljoner dygnsdoser 

sömnmedel ut i Sverige [32]. Forskning har kunnat visa att den bästa tillgängliga 

behandlingsmetoden för att bekämpa insomningssvårigheter inte alls är farmakologisk utan 

psykologisk. Varför läggs då inte mer resurser på KBT-behandling? 
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När man nu ändå har tillgängligt så pass mycket forskning om sömnens betydelse, tycker jag 

att det borde vara logiskt att man som en del av utredningen kring utmattningssyndrom även 

gör en sömnutredning. Sömntabletter kan vara till stor hjälp för en människa i kris, men 

eftersom de inte skapar en normal sömn bör de endast förskrivas över en begränsad period. 

Därefter behöver man erbjudas sömnskola och KBT för att ge patienten verktygen att själv 

komma till rätta med sina sömnbesvär eftersom god sömn till största del handlar om livsstil 

och att hålla en normal dygnsrytm. För de som blir sjukskrivna borde det kanske till och med 

vara en obligatorisk del av behandlingen. Symtombilden för utmattningssyndrom och en 

långvarig sömnstörning är i stort sett identisk. Kanske är det helt enkelt ett och samma 

sjukdomstillstånd och behandling borde enligt min mening gå ut på att komma tillrätta med de 

bakomliggande faktorerna till det störda sömnmönstret.  

 

Denna kortfattade genomgång av forskningsresultat kring sömn och sömnstörningar har också 

visat hur mycket man verkligen kan göra själv för att förbättra sin sömnkvalitet så att det inte 

behöver leda till varken kognitiva nedsättningar eller utmattningssyndrom.  

 

 

5 SLUTSATSER 

Det finns ett klart samband mellan sömnstörningar och kognitiva funktioner. Effekterna av 

akut sömnbrist är framför allt psykologiska och man kan tydligt se att känslor, tankar och 

kognitiv funktion är negativt påverkade. En långvarig sömnstörning leder till sämre kognitiva 

funktioner där framför allt minne, inlärning, förmågan att ta adekvata beslut och 

reaktionsförmågan är påverkad.  

 

De flesta ungdomar idag har ett stört sömnbeteende och ett sömnmönster som inte främjar en 

god hälsa. För mycket skärmtid på kvällstid kombinerat med för lite tid ute i dagsljus stör den 

naturliga dygnsrytmen vilket ger en kraftigt försämrad sömn. På längre sikt kan detta felaktiga 

livsmönster leda till både kognitiva, och somatiska besvär. 

 

Allt fler lider av utmattningssyndrom och man kan även där se ett tydligt samband med 

sömnen då alla med utmattningssyndrom också lider av störd sömn som del av symtombilden. 
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