
En vägledning 
om utmattning 
och sömn



Visste du att sömnbrist är en stor 
orsak till incidenter och olyckor på 
arbetsplatsen? Och att enda sättet 
att bli av med utmattning är en god 
natts sömn? 

I den här vägledningen får du information 
om utmattning och förknippade risker – 
vi hoppas att den hjälper dig starta ett 
Fatigue Risk Management Programme 
(riskhanteringsprogram för utmattning), om ni 
inte redan har ett. Vägledningen är riktad till 
alla inom och utanför Shell – från ledningen 
till butiksgolvet – och den förklarar att vi alla 
behöver sova bra så att vi kan behålla vår 
energi, prestera vårt bästa och framför allt 
förbli säkra.
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Håll dig alert 
och säker

Starta samtalet om utmattning
Den här broschyren och 
samtalsunderlagsaffischen lyfter 
fram problemen. De innehåller bland 
annat viktiga frågor för att sätta 
igång konversationen:

Hur påverkas du av att ständigt vara igång?

Har du lagt märke till något när du kör trött?

Hur känner du igen utmattning? 

Hur mycket sömn behöver du?

Hur ser din rutin ut innan du går och lägger dig?

Se vår video om utmattning: 
youtu.be/TH2fFeGe8Os

Låt oss prata om utmattning
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Vad är 
utmattning?

Utmattning innebär en brist 
på skärpa, eller sömnighet, 
som orsakats av brist på sömn.

Om din kropps ”klocka” 
Dygnsrytmen – även kallad ”kroppens 
klocka” – är en naturlig cykel som talar om 
för kroppen när det är dags att sova, gå upp 
och äta. Den här rytmen styr många av våra 
fysiologiska processer. Vår miljö spelar också 
en viktig roll: saker som för lite ljus eller ljus 
vid fel tillfälle kan störa vår dygnsrytm och 
påverka sömnen.

av alla vuxna har 
sömnproblem –  

och kämpar med att få tillräckligt med 
sömn minst några nätter i veckan

60 %
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? 
Visste du att?
Vi har ”förbjudna” sömntider – det är 
svårast att somna mellan 08.00 och 
12.00 och mellan 17.00 och 21.00.
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De största orsakerna 
till utmattning

Tiden på dagen
Att vara vaken när din kropp vill sova, till 
exempel på natten.

Hur länge vi varit vakna
Ju längre vi varit vakna, desto mer behöver 
vi sömn.

Hur mycket sömn vi fått
Om vi inte får tillräckligt med sömn är det 
sannolikt att vi blir utmattade.

? 
Bästa tiden att sova
Vår kropps inbyggda ”klocka” talar 
om när vi ska sova. Den mest värdefulla 
tiden att sova är mellan klockan 
22.00 och 07.00.
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Varför är det så viktigt 
med sömn?

Om du får tillräckligt mycket god sömn bidrar det till att 
du blir pigg och i god form. Det kan hjälpa till att bevara: 

 � Din prestationsförmåga – sömn 
förbättrar sorteringen av minnen, inlärningen och 
koncentrationen. Vår förmåga att fokusera samt ta 
emot och minnas ny information försämras om vi får 
för lite sömn.

 � Humöret – sömn hjälper till att kontrollera 
humöret. Sömnbrist kan göra dig grinig, överdrivet 
känslosam och irriterad.

 � Den fysiska hälsan – god sömn förbättrar 
immunförsvaret, så att du till exempel blir kvitt en 
förkylning snabbare. Sömn bidrar också till att 
kontrollera blodsockrets och viktens stabilitet, 
genom att bibehålla en sund balans mellan de 
hormoner som gör oss hungriga (ghrelin) och 
mätta (leptin).

 � Din och andras säkerhet – god sömn hjälper 
dig att tolka händelser korrekt, fatta bra beslut samt 
vara uppmärksam och kommunikativ.

 � Livskvaliteten – bra sömn är en viktig 
grundsten för välmående och lycka.
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Effekterna av 
utmattning

Utmattning påverkar allting: från 
humöret till allmän medvetenhet, 
prestationsförmåga och hälsa. Vi 
påverkas alltså på jobbet, när vi kör 
bil och när vi umgås – i alla dagliga 
aktiviteter som kräver:

 � Koncentrationsförmåga

 � Snabba reaktioner

 � Uppmärksamhet på detaljer

 � Riskbedömning

 � Tydlig kommunikation

 � Att se helheten

Ju mer utmattade vi är, ju mindre 
troligt är det att vi märker det.
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I upp till var femte dödlig och 
allvarlig vägolycka är utmattning 

en bidragande faktor.

250 000 människor världen 
över dör på vägarna varje år på 

grund av utmattning.

250 000

1/5
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Så sover 
du rätt

Att få tillräckligt med god 
sömn är avgörande om vi 
ska kunna prestera som bäst. 
Om du sover bra är det mer 
sannolikt att du även arbetar, 
kommunicerar och kör bra.

? 
Visste du att?
Att vara vaken i 17 timmar ger 
en liknande effekt som att ha en 
koncentration av 0,05 procent 
alkohol i blodet.1
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De bästa tipsen för 
god nattsömn

 � Ett svalt, mörkt och tyst sovrum.

 � Se till att få mycket sömn. I genomsnitt behöver 
vi sju till nio timmar per dygn.

 � Ställ inte in snooze-knappen på väckarklockan.

 � Följ en rutin innan du lägger dig.

 � Minimera exponeringen för blått ljus minst en 
timme innan du går och lägger dig – använd 
inte bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner 
eller TV-apparater i sovrummet.

 � Öka din sömn med 15 minuter varje vecka tills 
du får nog med sömn.

 � Strukturera ditt arbetsschema för bättre sömn.
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Det är allas ansvar 
att hantera 
utmattning 
på jobbet

Alla måste hjälpa till att minska 
utmattningsrisker på jobbet. 
Arbetsgivare och anställda 
måste samtala för att identifiera 
problemområdena och hitta de bästa 
lösningarna som passar arbetsmiljön 
och individernas livsstilar.

Se vår video om utmattning: 
youtu.be/TH2fFeGe8Os

Starta samtalet om utmattning
Den här broschyren och 
samtalsunderlagsaffischen lyfter 
fram problemen. De innehåller bland 
annat viktiga frågor för att sätta 
igång konversationen.

Låt oss prata om utmattning
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Faktorer som kan öka 
utmattningen på jobbet

Nattskift
Uppmärksamheten och prestationsförmågan är 
som sämst på natten, och flest olyckor inträffar 
mellan klockan 3 och 5 på natten. Det är också 
osannolikt att arbetare kan anpassa sig till 
nattskift, på grund av vår dygnsrytm samt att 
sömnbrist byggs upp till följd av för lite sömn 
på dagen.

Övertid
Forskning visar att anställda som jobbar övertid 
har en skadefrekvens som är 61 procent högre 
jämfört med anställda på jobb utan övertid. 
Risken för olyckor både med och utan dödlig 
utgång på arbetet ökar också efter nio timmar 
under långa arbetsskift. 

Övertid som läggs till i slutet av ett skift kan 
drastiskt minska hur mycket tid som finns 
tillgänglig för sömn, vilket leder till sömnbrist. 
Övertid på schemalagda lediga dagar kan 
påverka möjligheterna till återhämtningssömn, 
som kan användas för att jämna ut sömnbristen.
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Mer information om 
utmattning och hur 
du hanterar den



Webbplatser

 � Sömn  
www.myfitnesspal.com

 � IOGP – International Association of Oil 
& Gas Producers  
www.iogp.org

 � EI – Energy Institute  
www.energyinst.org

 � API – American Petroleum Institute 
www.api.org

 � IOM3 – International Minerals & 
Mining Association 
www.iom3.org

Videor

Det finns många användbara videoklipp 
på YouTube – du kan börja med att söka 
efter de här titlarna:

 � How to succeed? Get more sleep – 
Arianna Huffington

 � The Big Sleep Brainwash

 � Why your brain needs sleep

 � Why sleep is critical for the body 
and brain

 � Take a break, fatigue kills (Australian 
ad, 1994)

 � Chilling video highlights fatigue driver

 � QLD Government – driver fatigue ad



Håll dig alert 
och säker

Källa:
1.  Driving for Work: Managing Fatigue Risks, RSSB 

Juridisk friskrivning
All information i den här broschyren görs endast tillgänglig i informationssyfte och under förutsättning 
att (i) ingen förlitar sig på den vid utförandet av den egna verksamheten eller i annat fall, (ii) varken 
bolaget Shell som publicerar det här dokumentet eller någon annan person eller något annat företag 
som tillhandahåller information eller data häri
(A) ansvarar för dess riktighet eller fullständighet, eller för eventuella rekommendationer eller råd 
som ges i detta dokument eller eventuell utelämnad information i detta dokument, eller för eventuella 
följdskador som direkt eller indirekt är en följd av användningen av detta dokument av någon person, 
även om bolaget Shell eller någon annan ovannämnd person eller något annat ovannämnt företag 
underlät att iaktta skälig försiktighet eller
(B) gör något anspråk på, någon utfästelse om eller ger någon garanti, varken uttrycklig eller 
underförstådd, för att agerande enligt detta dokument kommer att ge ett visst resultat med avseende 
på ämnet häri eller uppfyller kraven i alla tillämpliga nationella, federala, statliga eller lokala lagar 
och regelverk och (iii) inget i detta dokument utgör medicinsk rådgivning. Om medicinsk rådgivning 
behövs bör den ges av läkare. Om du upplever utmattningsrelaterade problem rekommenderar vi att 
du tar upp det med både din arbetsgivare och en läkare.

Made Available by Shell

Om du vill få mer information om 
utmattning och hur du aktivt hanterar 
riskerna kan du kontakta Shells 
avdelningar för hälsa och vägsäkerhet.


