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Sover du 
tillräckligt?

Ibland skämtas det om att lagom lång 
sovtid för en vuxen är ”fem minuter till”. 
Det finns förstås inget vetenskapligt stöd 
för den uträkningen, men den pekar ändå 
på det faktum att många av känner att vi 
inte får tillräckligt mycket god sömn.

Känner du igen dig? Har du svårt att somna eller 
att sova gott? Är du väldigt trött och har svårt att 
koncentrera dig under dagen? I så fall är du långt 
ifrån ensam. Den här guiden är till för att hjälpa dig.

Vi hjälper dig att förstå vikten av sömn och vilken 
funktion den har. Vi går in på olika problem som 
hindrar oss att få tillräckligt med sömn och – kanske 
allra viktigast – vad du kan göra för att sova bättre. 

Börja med att ta en kort stund och föreställa dig hur 
ditt liv skulle kunna se ut om du vaknade varje morgon 
och kände dig pigg och utvilad. Hur skulle det påverka 
din hälsa, dina relationer med andra, och ditt arbetsliv?

Låter det bra? Då sätter vi igång!

Visste du att ...

Vissa sömnproblem 
kan avhjälpas 
hemma, medan 
andra kräver hjälp 
av sjukvården.
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Sömn är en naturlig och livsnödvändig 
kroppsfunktion.1 Vi ägnar mer tid åt att sova 
än att äta eller träna (eller borde göra det, 
i alla fall). Ändå vet många av oss mycket 
mer om kost och motion än om vad som 
händer när vi somnar. 
Det ska vi rätta till.

Medan vi sover arbetar våra hjärnor och kroppar hårt 
med flera viktiga processer. Både sömnens kvantitet 
och kvalitet har visats vara av betydelse när det gäller2: 

•  Kardiovaskulära funktioner, som bidrar till ett 
friskt hjärta

•  Immunförsvarets funktion, för att bekämpa 
infektioner och återställa kroppens celler till hälsa;

•  Uppmärksamhet och vakenhet

•  Att bilda och lagra minnen

•  Hormonfrisättning, som kan reglera till exempel 
aptit, humör, hjärtfrekvens och kaloriförbränning.1

Det är helt enkelt så att god sömn bäddar för både 
fysisk och mental återhämtning. Kronisk sömnbrist 
kan få allvarliga konsekvenser: forskning visar att 
sömnstörningar kan bidra till hälsoproblem som till 
exempel viktproblem, humörstörningar, diabetes, 
högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och tjock- 
och ändtarmscancer². Dessutom kan vår förmåga att 
utföra dagliga aktiviteter som att arbeta, kommunicera 
och köra bil påverkas av bristande koncentration och 
oförmåga att tänka klart.2
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Varför behöver 
vi sova?

Visste du att ...

Färre än 6 timmars 
sömn per natt kan öka 
risken för trafikolyckor 
med upp till 33 %.3



Sömncykeln

Du kanske försöker sträva mot åtta timmar 
under täcket varje natt, men hur mycket 
sömn vi behöver varierar genom livet.

Experter anser att en lämplig sovtid kan variera från 
12 till 15 timmar per natt för små barn till mellan 7 
och 8 timmar per natt för äldre personer.4 American 
Academy of Sleep Medicine och Sleep Research 
Society rekommenderar att vuxna regelbundet sover 
mellan 7 och 9 timmar per natt.5 Du behöver inte 
vara orolig om du inte når upp till det just nu. 
Längre fram i den här guiden hjälper vi dig med 
att hoppa på sömntåget igen.

Sömn är inte som att trycka på en avstängningsknapp 
och gå in i en dvala där allt vi gör är drömmer. Det 
som händer i våra kroppar kan variera avsevärt under 
natten. God sömn innebär att vi går igenom en cykel 
med fyra sömnstadier som upprepas flera gånger 
under natten6:

Visste du att ...

American Academy of Sleep 
Medicine och Sleep Research 
Society rekommenderar att du 
regelbundet sover mellan 7 och 
9 timmar per natt.
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12-15 timmars 
sömnbehov per dygn 
för små barn

7-8 timmars 
sömnbehov per dygn 
för äldre personer

sömn vakenhet



En fullständig sömncykel, från stadium 1 till 
stadium 4, ska vanligtvis pågå mellan 90 och 
120 minuter och sedan upprepas. Vissa människor 
går inte alltid igenom alla stadier i alla cykler. De kan 
till exempel missa första stadiet.

Det som avgör sömnkvaliteten är balansen 
mellan NREM- och REM-stadierna och hur lång 
tid vart och ett pågår. Det är mycket viktigt att vi 
får tillräckligt med djupsömn – NREM-stadium 3 – 
eftersom det är under det stadiet vi får den typen av 
vila som gör att vi känner oss utsövda på morgonen.7 

Vad vi gör när vi är vakna påverkar hur lång 
tid vi tillbringar i varje sömnstadium. Mentala 
utmaningar som att lära sig ett nytt språk eller lösa 
svåra korsord kan göra att vi tillbringar mer tid i 
REM-sömn, när minnena konsolideras.8 Däremot kan 
fysisk aktivitet bidra till att perioderna med djupsömn 
blir längre, eftersom kroppen behöver tid för att 
återuppbygga muskler.9

Men ibland händer det att cyklerna avbryts av olika 
faktorer som vi inte kan styra över. Sömnstörningar är 
en sådan faktor som kan sätta sömncyklerna ur spel 
och göra att vi inte känner oss utvilade under dagen. 

Nu ska vi titta närmare på några av de vanligaste 
störningsmomenten i vår sömncykel.

De fyra sömnstadierna

NREM-sömn (utan snabba ögonrörelser)
Det här är övergångsperioden mellan vakenhet och 
sömn, när kroppen och hjärnan börjar slappna av. 
Det är vanligt med muskelryckningar under det här 
stadiet och vi är fortfarande lättväckta. För de flesta 
människor utan sömnstörningar varar det här stadiet 
mellan ungefär 5 och 10 minuter.
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NREM-sömn
I det här sömnstadiet blir vår andning och hjärtfrekvens 
långsammare och blodtrycket börjar sjunka. Stadiet 
varar mellan 10 och 25 minuter för människor utan 
sömnstörningar.
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NREM-sömn
Det här är vad vi vanligtvis kallar ”djupsömn”, när vi 
är som svårast att väcka. I det här stadiet är blodtrycket, 
hjärtfrekvensen och andningsfrekvensen som lägst 
och mest regelbundna. Det är också här som de 
flesta reparerande biokemiska processerna äger rum. 
Stadiet varar mellan 20 och 40 minuter per cykel, 
men längden avtar ofta med åldern.
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REM-sömn (snabba ögonrörelser)
Det här är stadiet då vi drömmer. Hjärt- och 
lungfrekvens blir oregelbundna och de flesta upplever 
nästan fullständig muskelförlamning, vilket hindrar 
oss från att agera på våra drömmar. En muskel 
som fortfarande arbetar är diafragman, så att vi kan 
andas. Våra ögonmuskler fungerar också, så att de 
karakteristiska snabba ögonrörelserna kan ske. REM-
sömnstadiet tenderar att bli längre för varje cykel – i 
början kanske det pågår i 10 minuter, men kan öka till 
25 minuter senare på natten. Det är därför drömmarna 
ofta är längre när väckarklockan snart ska ringa.

04
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Skiftarbete10

För mycket skärmtid  
(på t.ex. mobiltelefoner och surfplattor)10 

Fetma10

Sömnstörningar, till exempel sömnapné10

Oregelbundna sömnmönster11

Koffeinkonsumtion12

Alkoholintag13

För lite motion14

Snarkning (antingen du eller din sängkamrat)15

Varför kan jag 
inte sova?

God sömnhygien – att etablera vanor eller rutiner som 
hjälper dig att sova bättre – kan avhjälpa en del av de 
här problemen. Det finns några livsstilsförändringar 
som kan hjälpa, till exempel att dra ner på koffein- 
eller alkoholkonsumtionen, gå ned i vikt eller att 
undvika mobil- och datorskärmar några timmar 
före läggdags.16 

Men en del människor sover dåligt på grund av 
någon odiagnosticerad sömnstörning, till exempel 
sömnapné som kräver hjälp av sjukvården.

Om det inte hjälper med livsstilsförändringar och 
du tror att du kan ha ett underliggande medicinskt 
problem kan du läsa mer om sömnapné på ResMeds 
webbplats, eller ladda ned vår e-bok ”Vad är 
sömnapné?”. Om du tror att du är i riskzonen ska 
du kontakta sjukvården som kan ge dig råd och 
hjälpa dig vidare till nästa steg.

Några vanliga sömnstörningar:

Längre fram får du veta vad du kan göra åt dem. 

z

z

z

z

z

z

Det finns många olika saker som kan störa 
sömnen: miljöfaktorer och fysiologiska och 
psykiska faktorer. Här är några vanliga 
sömnhinder:

z

z

z
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Snarkning

Narkolepsi

Sömnapné

Sömnlöshet

Nokturi
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Visste du att ...

30-40 % av den 
vuxna befolkningen 
snarkar.17

14 15

Snarkning

Vad är snarkning?

Studier har visat att 30-40 % av den vuxna 
befolkningen snarkar,17 så om du har fått höra att du 
drar timmerstockar är du i gott sällskap. Snarkning 
kan stå i vägen för god sömn även om det inte är du 
som är boven i dramat. Om du har en sängkamrat 
är det stor risk att en av er snarkar högt. Men vad 
får oss att snarka?

Alla snarkar inte på samma sätt. För vissa kommer 
det från näsan, men för andra sitter det i halsen.  
När vi sover slappnar halsmusklerna av, vilket 
kan göra att luftvägarna delvis täpps till.18  
Det medför att utandningsluften vibrerar när den 
passerar mjukvävnaden i halsen, vilket ger det 
karaktäristiska snarkningsljudet. 

Det finns faktorer som gör oss mer benägna att 
snarka, bland annat: 

 Intag av alkohol eller vissa läkemedel19 

 Fettinlagring i vävnaderna kring halsen20 

 Formen på näsan eller käken19

 Förstorade tonsiller19

 Åldrande21 

 Graviditet22

z

z

z

z

z

z



Vad kan jag göra åt snarkning?

Snarkning går inte att bota. Hur många gånger du än 
knuffar till din sängkamrat eller ser till att hen ligger på 
sidan är det aldrig mer än en tillfällig lösning. Men det 
finns några lösningar som kan vara till större hjälp. 
Du kan till exempel prova en antiapnéskena, 
som sitter runt tänderna och skjuter fram underkäken 
något. Då öppnas luftvägarna och vibrationerna som 
orsakar snarkningsljudet minskar.23 Men återigen: 
livsstilsförändringar som att gå ned i vikt eller 
dra ned på alkoholkonsumtionen kan göra 
skillnad19 (läs mer om god sömn och sömnhygien 
i våra tips för bättre sömn längre fram).

Snarkning är också ett av de vanligaste symtomen på 
sömnapné24 – en sömnstörning som ger regelbundna 
andningsuppehåll i sömnen, utan att vi märker det. 
Även om det finns ett starkt samband mellan snarkning 
och sömnapné23 har inte alla snarkare sömnapné, och 
alla som har sömnapné snarkar inte. Vi ska gå djupare 
in på sömnapné senare, och vi har även en separat 
guide om sömnapné om du vill veta ännu mer. 

Precis som vid alla slags medicinska åkommor bör 
du kontakta sjukvårdpersonal för rådgivning om 
lämplig behandling.

16

Vad är sömnlöshet? 

Sömnlöshet innebär att ha svårt att somna, eller att 
vakna alltför lätt. Det drabbar människor i alla åldrar 
och kan pågå under några nätter, några veckor eller i 
värsta fall nästan varje natt. 35 % av alla människor 
i världen beräknas drabbas av sömnlöshet någon 
gång i livet.25

Sömnlöshet och svårt 
att somna

17

Vad kan jag göra åt sömnlöshet? 

I vissa fall kan sömnlöshet botas av bättre sömnhygien25 
(läs mer om det i våra tips för bättre sömn längre fram). 

”Inlärd sömnlöshet” innebär att rädslan för att inte 
kunna somna i sig själv gör det svårt att somna.

Ibland kan det hjälpa med kognitiv 
beteendeterapi.26 

Om du lider av sömnlöshet och inte blir hjälpt av 
livsstilsförändringar och bättre sömnhygien bör du 
kontakta sjukvården för råd och hjälp. 
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Vad är narkolepsi?27 

Narkolepsi är överdriven dåsighet på dagtid, som 
kan göra att man somnar plötsligt och oavsiktligt. 
Ett annat symtom är sömnparalys som innebär att 
personen känner sig oförmögen att röra sig eller prata 
under ett par minuter precis innan hen somnar eller 
vaknar. Det är samma sak som den muskelförlamning 
som inträffar under REM-sömnen, men utan att personen 
befinner sig i ett REM-sömnstadium. Hallucinationer 
och en plötslig, tillfällig muskelsvaghet är andra tecken 
på narkolepsi.

Vad kan jag göra åt narkolepsi?27 

Det finns inget känt botemedel mot narkolepsi, men 
det finns läkemedel och livsstilsförändringar som kan 
bidra till att göra åkomman mer hanterbar. Läs mer om 
sömnhygien i tipsen för bättre sömn längre fram. Om 
du tror att du har den här åkomman rekommenderar vi 
att du tar kontakt med sjukvården.

Narkolepsi och 
sömnighet dagtid
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Vad är nokturi?28 

Nokturi innebär att vakna och behöva kissa 
flera gånger under natten. Det orsakas oftast 
av en infektion i urinvägarna eller urinblåsan, men 
andra utlösande faktorer kan vara organsvikt, ångest, 
diabetes eller att du helt enkelt har druckit för mycket 
koffein eller alkohol timmarna före läggdags.

Sömnapné (se nedan) är en annan åkomma som 
kan associeras med nokturi.

Vad kan jag göra åt nokturi?27 

Om du regelbundet vaknar mer än en gång per natt 
för att kissa bör du kontakta sjukvården för att få hjälp 
att hitta orsaken till dina besvär och rätt behandling. 

Ibland kan orsaken till nokturi vara en av flera olika 
åkommor som ryms under paraplybegreppet 
”Sömnrelaterade andningsstörningar”. Den vanligaste 
av dessa åkommor är obstruktiv sömnapné (OSA), 
som vi ska titta närmare på nu.

Nokturi

19



Vad är sömnapné? 

Det finns olika typer av sömnrelaterade 
andningsstörningar, men här ska vi gå in på de 
vanligaste29: Obstruktiv sömnapné (OSA). I vår 
separata guide om sömnapné finns mer detaljerad 
information.

Som tidigare nämnts slappnar musklerna i de 
övre luftvägarna av när vi sover, vilket leder till 
vibrationer och det ljud vi kallar snarkning. Men i 
vissa fall slappnar musklerna av så mycket att 
de blockerar luftvägarna helt och hållet, vilket 
gör att personen inte kan andas. En person med 
OSA vaknar till för ett ögonblick och harklar sig för 
att kunna andas igen. Var och en av dessa episoder 
utgör en apnéhändelse och det kan uppstå flera 
sådana i timmen, ibland tiotals. 

Vanligtvis brukar de som har sömnapné inte minnas 
de här apnéhändelserna på morgonen, och därför 
är det många som inte får en diagnos. Samtidigt 
är tillståndet mycket vanligare än man kan tro. I en 
studie uppskattas det att ungefär en av sju personer 
världen över lider av sömnapné30 men att mer än 
80 % av dem inte har diagnostiserats.31

.

Sömnapné
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Vad kan jag göra åt sömnapné? 

Behandlingen av sömnapné börjar alltid med ett 
sjukvårdsbesök där ni pratar om dina symtom och 
vilka sömnhygienåtgärder som skulle kunna hjälpa. 
Om det inte hjälper med livsstilsförändringar kan 
man gå vidare med sömnregistrering för att avgöra 
om du verkligen har OSA eller någon annan form av 
sömnrelaterad andningsstörning. När diagnosen har 
ställts finns det behandlingar som hjälper till att hålla 
luftvägarna öppna under natten.

Om du har svårt att somna eller vaknar lätt, eller 
om du är överdrivet trött eller dåsig under dagen, är 
det alltid bra att söka professionell hjälp. Det finns 
små livsstilsförändringar du kan göra för att lindra 
problemet. Nu ska vi titta närmare på några tips som 
bidrar till bättre sömnhygien och ökar dina chanser till 
en god natts sömn.

21
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Visste du att ...

Reglering av 
rumstemperaturen till 
mellan 16 °C och 19 °C 
kan vara lagom för att 
du ska slumra till och 
samtidigt motverka 
rastlöshet.31

22

Det behöver inte kosta mycket pengar eller ta särskilt 
mycket tid att göra ditt sovrum ännu mer sovvänligt. 
Här följer några praktiska sovrumstips. 

Ja:

  Använd rummet enbart för sömn och intimitet 

  Se till att sängen är bekväm, har rätt storlek för dig 
och är ren

  Byt ut kuddarna regelbundet och se till att du 
har så många du behöver för att det ska kännas 
mysigt (en kudde mellan knäna kan vara skönt)

  Investera i en rullgardin eller ögonmask för att 
stänga ute ljuset

  Använd öronproppar om du ofta störs av ljud

  Håll rumstemperaturen på en lagom nivå – mellan 
16 °C och 19 °C om du har pyjamas eller ett tjockt 
täcke, eller lite högre om du inte har det.31

Nej:

  Undvik att jobba i sovrummet

  Ha inte TV eller dator i rummet

23

7 tips som 
hjälper dig 
att sova bättre
Ibland kan små ändringar göra stor 
skillnad. Hur många av dessa små knep 
kan du ta till för att få bättre kvalitet på 
din sömn?

1. Se till att ha en 
lämplig sovmiljö
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Visste du att ...

Studier har visat att ökad 
smartphoneanvändning 
kan kopplas till kortare och 
mindre effektiv sömn.35

25

2. Säg nej till skärmar

I dag tar bildskärmar allt större plats i våra 
fritidsaktiviteter. Det handlar om allt från att 
sträcktitta på de senaste tv-serierna till att 
twittra eller hålla koll på nyheterna. Skärmtid 
tar upp allt mer tid i mångas vardagsliv.

Din sömn kan påverkas om du använder telefonen 
eller surfplattan på kvällen. Det beror på att de flesta 
bildskärmar avger blått ljus som dämpar produktionen 
av melatonin,32 ett hormon som hjälper oss att somna.33 
När du plockar upp mobilen är det dessutom alltför lätt 
att bli uppslukad av någon aktivitet som stimulerar hjärnan 
och gör det ännu svårare att naturligt glida över i sömn. 

En smartphone eller surfplatta i sängen är ingen bra 
vana vid läggdags.34 Försök att undvika alla sorters 
bildskärmar under åtminstone sista timmen innan du 
lägger dig och byt ut internet och sociala medier mot 
några sidor ur en god bok eller ett varmt bad.
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Föräldrar eller vårdnadshavare etablerar 
ofta sovrutiner för sina barn, med bland 
annat bestämda tider för att lägga sig och 
för att gå upp. I vuxen ålder glömmer många 
bort sådant, men rutiner kan göra skillnad 
på hur mycket och hur gott vi sover. 
Faktum är att kroppen har en inbyggd 
naturlig rutin för att somna och vakna: 
dygnsrytmen.31

3. Schemalägg sömnen

Ett sömnschema 
kan uppmuntra 
goda vanor

De celler i kroppen som bidrar till att reglera den 
här rytmen tros ha en egen intern klocka som 
reagerar på sådana stimuli som ljus och mörker, 
sovtider och mattider. De kan också störas av 
sådant som skiftarbete eller att du ofta sover på 
oregelbundna tider.36 

Ett sömnschema kan uppmuntra goda vanor och 
hjälpa dig att hitta tillbaka till din naturliga dygnsrytm. 
Till att börja med behöver du ta reda på hur 
många timmars sömn du behöver. Prova att 
skriva sömndagbok i åtminstone 7 dagar. 
Den bör innehålla37:

27

Vilken tid du går och lägger dig

Vilken tid du går upp 

Om du tog någon tupplur och i så fall hur länge

Om du vaknade någon gång under natten

Hur du känner dig när du vaknar varje morgon

Ditt humör under dagen 

Om du slumrar till oväntat och vilken tid det händer

När du vet hur mycket du behöver sova för 
att fungera bra kan du prova att gå och lägga 
dig och gå upp samma tid varje dag – även på 
helgerna – och se om du märker någon skillnad 
på ditt välbefinnande och dina energinivåer. 

z

z

z

z

z

z

z

z
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4. Håll koll på sömnen

Vi kan rucka lite på principen om ”inga 
skärmar före läggdags” om det gäller 
teknik som används för att hjälpa oss 
att sova bättre. Det finns många olika 
sömnregistreringsappar som kan vara till 
hjälp när du ska komma underfund med 
dina sömnsvårigheter, så att du kan söka 
rätt behandling. 

De bästa medicinska råden får du av sjukvårdpersonal 
och det finns ingen app som kan mäta sig med deras 
expertis. Det tekniken kan göra är att ge dig en inblick 
i dina sovvanor, så att du kan ta upp dem med din 
vårdgivare. Det finns appar till både mobiltelefoner 
och surfplattor och det finns även vissa som är 
integrerade i träningsbälten, remmar och klockor.

De kan samla in information om till exempel hur 
mycket du sover och hur mycket du rör dig i sängen. 
De kan registrera din snarkning och hjärtfrekvens, 
och kanske också avslöja om du gnisslar tänder när 
du sover. Informationen kan underlätta mycket 
för sjukvårdspersonalen när de ska ordinera 
rätt behandling för dig.

Vissa appar fungerar även om du har aktiverat Stör 
ej på din telefon, så att du inte blir distraherad av 
inkommande meddelanden och notiser.
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Ger den där första koppen kaffe dig den 
energikick du behöver för att komma igång 
med dagen?

Koffein är ett stimulerande medel som kan göra att 
du känner dig mer pigg och vaken, vilket kan vara 
användbart om du känner dig dåsig på jobbet på 
morgonen. Men tyvärr kan det ha en skadlig inverkan 
när det gäller att somna på kvällen. En studie har visat 
att när det finns koffein i det centrala nervsystemet 
kan det minska den gradvisa sömnigheten vi upplever 
innan vi går och lägger oss, vilket kan gör att vi håller 
oss vakna längre.38

Alkohol har en liknande effekt. Vissa människor 
använder alkohol som sängfösare för att bli lite 
sömnigare på kvällen. Men forskning visar att 
”avstängningseffekten” som alkohol har inte sitter i 
så länge och att substansen kan störa våra sömncykler 
när kroppen bryter ner den.39

5. Var noga med vad du 
äter och dricker
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Människor som använder koffein för att hålla sig 
pigga kan fastna i en trötthetscykel.
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Det är inte bara vad du dricker som kan ha betydelse 
för sömnen, utan även maten du äter kan påverka. 
Läs vidare för att få några användbara tips om 
kost och sömn.
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Användbara tips om kost och sömn

Se till att du har druckit ordentligt 
under dagen

Att känna sig det minsta uttorkad när 
man går och lägger sig kan störa 
sömnen,40 så det är viktigt att se till att 
dricka mycket – främst vatten. För att 
slippa nattliga toalettbesök är det bättre 
att dricka regelbundet under dagen än 
precis före läggdags.

Se över din koffeinkonsumtion

Försök låta bli att dricka 
koffeinhaltiga drycker, till exempel 
te, kaffe, energidrycker och cola, 
åtminstone 4 timmar före läggdags.41

Prova örtte

Te med kamomill,43 lavendel44 
eller valeriana45 kan ge dig en 
bättre vätskebalans och dessutom 
ett lugnare sinne.

Undvik alkohol före läggdags

Alkohol kan göra att du får mindre 
REM-sömn, och har dessutom 
visats störa den andra halvan av 
sömncykeln, när du har störst 
chans till stärkande vila.42

Tryptofan

Kan hjälpa dig att somna46 och 
finns i mejeriprodukter och andra 
livsmedel, till exempel ägg, bananer, 
honung och nötter.

Se över ditt fettintag

En fettrik kost har visat sig ha ett 
samband med sömnlöshet och att 
sova kortare tid.47
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Visste du att ...

Så lite som 10 minuters 
konditionsträning om dagen 
kan bidra till bättre sömn.48

34 1735

6. Rör på dig mer
Fysisk aktivitet hänger samman med bättre 
sömnkvalitet och längre sovtid,48 så det kan 
ha en positiv effekt på dina sömnmönster.

Så lite som 10 minuters konditionsträning varje dag 
kan förbättra dina chanser till en god sömn. Löpning, 
cykling eller simning är klassiska exempel, men oroa 
dig inte om de inte känns som din grej. Det finns massor 
av sätt att skapa fysisk aktivitet, och om du kan vara 
utomhus en stund varje dag är det ännu bättre.

För de flesta är det bäst att träna på morgonen eller 
eftermiddagen när det gäller att få kvalitetssömn. 
De som ägnar sig åt medelintensiv träning före 
klockan 7 på morgonen upplever en allmänt 
förbättrad sömnkvalitet,50 medan träningspass på 
eftermiddagen lugnar ned kroppen och signalerar för 
nedvarvning vid din vanliga läggdags-tid. Träning sent 
på kvällen rekommenderas vanligtvis inte, men alla 
är olika. Om ett aerobicspass klockan 21 inte stör din 
sömn så kör på! Annars kan lite enkel stretchning 
eller avslappnande yoga bidra till att både kroppen 
och sinnet slappnar av genom att musklerna får 
jobba mjukt.

Promenader HushållsarbeteTrädgårdsarbete

Sittande 
träning

Leka 
med barn
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7. Stilla ditt sinne

Blir du rastlös på natten för att du har 
för många tankar i huvudet? 

Många tänker som bäst sent på dagen. Ångest, 
humörsvängningar och psykiska besvär kan vara 
symtom på sömnlöshet51 och gör det svårt för många 
att ”stänga av” på kvällen. Om du känner att dagens 
stress kommer ikapp dig så fort du lägger huvudet 
på kudden finns det två enkla steg att ta till som kan 
hjälpa dig att varva ner precis före läggdags.

Skriv ned det

En bra strategi är att skriva en lista 
över sådant du går och tänker på 
och göra en åtgärdsplan för nästa 
dag. Det kan göra att du känner att 
du har uträttat något och har kontroll, 
så att du kan slappna av och somna 
på kvällen. Se till att lägga undan 
papperet du skrev på, så att du inte 
frestas att titta på det. Om du läser 
igenom listan igen kan tankarna 
snurra igång på nytt.
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Lär dig att andas

Mindfulness handlar om att hitta lugn 
genom att bli mer medveten och 
närvarande i kropp, sinne och känslor.  
Forskare vid Harvard rekommenderar 
mindfulnessträning någon gång per 
dag.52 Genom att göra de enkla 
stegen nedan till en regelbunden 
kvällsrutin får du en god hjälp på 
vägen mot att rensa huvudet och 
bli mer utvilad. 

Se till att sitta stadigt, till exempel på en stol 
eller en dyna på golvet.

Sitt rakt men avslappnat. Försök att låta 
huvudet och axlarna vila naturligt högst upp 
på ryggraden.

Placera händerna mjukt på knäna eller låren. 
Försök att tömma huvudet på tankar från dagen 
och punkterna på din att göra-lista.

Börja med att andas in och ut och rikta 
uppmärksamheten mot andetagen som flödar 
genom näsan. Så småningom uppstår en naturlig 
rytm som medför en känsla av lugn.

Om du märker att uppmärksamheten glider 
tillbaka till stressiga tankar eller bekymmer 
ska du varsamt guida sinnet till att fokusera 
på andningen. Efter ett tag blir det ofta lättare 
att följa processen, och du börjar känna av de 
positiva effekterna. 

1
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Visste du att ...

Om du följer de steg 
som beskrivs i den här 
guiden kan du få en 
bättre nattsömn och 
känna dig piggare och 
gladare på dagen.

40 41

Är det dags för 
förändring?

Att sova dåligt kan få stor påverkan på det 
dagliga livet.53 Det kan göra att du går miste 
om tid med familj och vänner eller ge 
dig känslan av att din fysiska såväl som 
psykiska hälsa blir lidande.

Om du är orolig för hur du påverkas av dålig sömn, 
eller om du tror att du kan ha sömnapné, kan du ladda 
ned vår e-bok ”Vad är sömnapné?” och boka tid hos 
en läkare. 

Om du följer de steg som beskrivs i den här guiden 
kan du få en bättre nattsömn och känna dig piggare 
och gladare på dagen. Nästa gång du ligger sömnlös: 
tänk på de enkla förändringarna du kan göra när det 
gäller kost, rörelse och rutiner – det kan vara nyckeln 
till en god natts sömn.

Vi sover (eller borde sova) ungefär en tredjedel 
av vårt liv, så det är väl värt att göra allt vi kan 
för att sova gott.
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