
Var vaken mot
 trötthet 
  Lär dig känna igen kroppens signaler  
  på trötthet



Var vaken  
mot trötthet
Du får aldrig en sista varning innan du somnar vid ratten  
och kör av vägen. Var därför vaken mot trötthet i trafiken.. 

Kroppen signalerar trötthet
Lär dig känna igen kroppens signaler på trött-
het. Det finns flera olika grader av trötthet. 
Lär du dig att känna igen dem löper du mindre 
risk att drabbas av en trötthetsolycka.

Om du känner dig trött kan det bero på 
många orsaker. Du påverkas bland annat av 
mörker, din sömn, väder, väglag, temperatur, 
stress, mediciner, alkohol och droger.

Lätt trötthet

Lätt trötthet kännetecknas av 
gäspningar och att du får anstränga 
sig för att ha fullt fokus på vägen och 
trafiken. 

”Grus i ögonen”

”Grus i ögonen” och tunga ögonlock 
innebär medelstark trötthet. För att 
köra säkert får du anstränga sig lite 
extra. 

Stark trötthet

Stark trötthet handlar om mycket 
tunga ögonlock och att du får 
kämpa för att hålla ögonen öppna. 
Sämre reaktion och minnesluckor 
förekommer. 

Extrem trötthet

Extrem trötthet gör att du ständigt 
nickar till och att du får skärpa sig till 
det yttersta för att hålla dig vaken. 

Se upp för vargtimmen
Det är stora risker vid mörkerkörning.  
Under vargtimmen, mellan tre och fem på 
morgonen är risken som störst för att  
somna bakom ratten.

Många trötthetsolyckor inträffar nattetid, 
risken är sex gånger högre än under för- 
middagen. Din kropp går på lågvarv på natten, 
samtidigt som du ofta varit vaken under lång 
tid. För dig som är yrkesförare är vardagen 
ofta oregelbundna arbetstider och skift- 
arbete vilket ger problem med sömnen  
och spär på risken ytterligare.

Sömnen är livsviktig
Den ger dig avslappning och återhämtning. 
Men också tid för uppbyggnad. Brist på sömn 
försämrar reaktionsförmågan och uppmärk-
samheten.

Sömnens funktion är inte helt utredd.  
Men det mesta pekar på att sömn är en  
återhämtningsperiod då kroppen kan vila  
och läka samtidigt som hjärnan bearbetar  
alla intryck från föregående vakenperiod. 

Dygnsrytmen styrs till stor del av ljuset. 
Hos oss människor är sömnen vanligtvis  
förlagd till natten. Beteendet antas styras av 
två mekanismer. Den ena avgör hur mycket 
sömn vi behöver och ser till att vi får den 
sömn vi behöver, medan den andra ser till att 
vi sover i ett sammanhängande block nattetid. 

Det finns många orsaker till sömnbrist. 
Bland annat udda arbetstider, skiftarbete, 
livsstil, sjukdom, alkohol, koffein, nikotin 
och stress.



Farliga hemresor 
Efter att ha varit vaken i 23 timmar är din  
vakenhet mycket låg och jämförbar med  
om du kör med 0,8 promille alkohol eller  
en sömntablett i blodet.

Att sitta i bilen efter närmare ett dygns 
vakenhet är inte särskilt ovanligt. Vi gör det 
ofta. I samband med färden till och från 
fjällsemestern. Vid återkomsten från  
utlandssemestern mitt i natten, då vi vill hem 
så fort som möjligt. När vi är på väg hem från 
festen eller 40-årskalaset. Eller under färden 
hem från den långväga tjänsteresan.

Du utsätter dig själv och din omgivning för 
stora risker om du kör bil när du varit vaken 
länge. Sker det nattetid är risken ännu större 
för att du ska nicka till vid ratten.

Risken för trötthet större för yngre
Ju yngre du är desto större är risken för 
olyckor på grund av trötthet. 

Ungdomar har ett större sömnbehov  
och blir därför  tröttare snabbare vid längre 
körningar och nattkörningar. Risken för att 
18–24-åringar råkar ut för en olycka under 
natten är tio gånger större än på dagen.  
För en 65-åring är risken endast fördubblad. 
Att risken ökar beror många gånger på  
sömnbrist, lång vakenhet och att ungdomar 
saknar vanan av långkörningar. 

Minska risken för trötthet
Förbered dig väl när du ska köra längre 
sträckor. 
• Se till att du inte blir störd i sömnen  

och sov gärna svalt.
• Undvik alkohol dagen innan du ska köra  

en längre sträcka, alkohol st ör sömnen.
• Drick inte för mycket vätska innan  

sänggåendet och undvik kaffe.
• Ta regelbundna vilopauser och kör inte  

för långa sträckor på en dag.
• Var extra uppmärksam på trötthets- 

signalerna vid natt- och mörkerkörning.
• Ta en tupplur – det är det bästa sättet  

att undvika att nicka till bakom ratten. 
Men sov inte mer än 30 minuter för då  
går du in i djupsömn.

• Kombinera gärna tuppluren med en  
kortare promenad och en kopp kaffe. 

Du som kör i jobbet
• Planera alltid körningen så att du kan  

hålla kör- och vilotider. Du får köra högst 
9 timmar per dygn och högst 56 timmar 
på en vecka.

• En körning får aldrig ske på bekostnad  
av en chaufförs säkerhet.

• Återhämtning är viktigt för att förebygga 
trötthet – sov ordentligt.

• Utbilda personalen om trötthetssignaler 
och vad de kan göra för att minska risken 
för olyckor.

Fakta

• Normalsömn för vuxna är  
7 timmar och 20 minuter under 
arbetsveckan, en timme längre 
under ledighet. 

• Ungefär 20 procent av de 
människor som arbetar nattetid 
kan inte hålla sig vakna under  
hela arbetspasset.

• Att köra alltför trött är ett lagbrott. 
Allvarlig trötthet jämställs med att 
köra alkohol- eller drogpåverkad.

• Forskning visar att sömnighet  
och trötthet ligger bakom  
30 procent av alla dödsolyckor 
 som är relaterade till tung trafik.

• Minst 20 procent av alla trafik- 
olyckor i Sverige är trötthets- 
relaterade. I dessa dör mer än  
50 människor.

• Risken att råka ut för en singel- 
olycka under natten är för en 
privatbilist tolv gånger större  
än under dagen.

• Många trötthetsrelaterade olyckor 
inträffar då det endast återstår 
några få mil till målet.

• Har du varit vaken i upp mot ett 
dygn är du allt annat än en lämplig 
bilförare. Din vakenhet är nämligen 
då bara 20 procent av det normala.

• Sover du fyra timmar per natt i en 
vecka har du en reaktionsförmåga 
som motsvaras av den du har vid 
0,8 promille alkohol i blodet. Eller 
samma reaktion som om du väcks 
klockan 05:00 en morgon.

• En tupplur på 30 minuter är det 
effektivaste sättet att bli av med 
oönskad trötthet.
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Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00 


