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Många upplever att de sover för lite eller att kvalitén på sömnen kunde vara bättre. 
Men få vet att vi kan påverka sömnen själva med kroppens egen dygnsklocka.  
Lär vi oss dessutom vilken sömntyp vi är - morgonlärka eller nattuggla - kan vi skaffa 
oss bättre sömnvanor.

Sömnens funktion är enkel. Det vi använt och slitit ut under dagen måste återställas. 
Även om mycket i kroppen kan regleras under dagtid, så hjälper sömnen hjärnan att 
rensa bort onödigt skräp och samtidigt fylla på med energi så att vi känner oss pigga 
och utvilade. På natten stänger hjärnan av alla normala tankeprocesser och ser till att 
större delen av hjärnans celler i stället ägnar sig åt återhämtning.

Vi vet att både sjukdom och vaccin drar igång immunförsvaret, men det finns myc- 
ket forskningsstöd för att sömnen har stor inverkan på immunsystemet. Under natten 
tränas nämligen immuncellerna att känna igen virus och bakterier. Det kroppen stött 
på under dagen skapar ett immunologiskt minne och kan spela roll för om man senare 
stöter på samma virus igen.

Att vara aktiv och i rörelse under dagen är ofta en förutsättning för att kunna sova 
gott på natten. På samma sätt är maten och matvanor viktiga för en bra sömn.

Många appar och tekniska prylar menar att de kan hjälpa oss att sova bättre. Flera fors-
kare varnar däremot för att det ofta saknas belägg för att produkterna fungerar. I värsta 
fall kan de till och med få motsatt effekt.

Månadens tema  
Få en bättre sömn! 
  
Innehåll 
Ledaren 

• Därför är sömnen viktig
• Ta hand om din dygnsrytm
• Sömn är doping för hjärnan 
• Stärk immunförsvaret med 
   god nattsömn
• Motions- och matvanor 
   som ger bättre sömn
• Skärmljus från mobil och platta
 förstör nattsömnen
• Se upp med sömnappar

   

Forts nästa sida >

Sömnen är jätteviktig för vår hälsa. 
Men det är först på senare år vi 
börjat förstå varför. När vi sover får 
vi en skjuts av tillväxthormon som 
reparerar våra celler. Vårt minne 
förbättras och byggs på liksom att 
vi får en bättre inlärningsförmåga. 

Sömn är kroppens sätt att låta hjärnan 
återhämta sig. När vi sover sjunker vår 
kroppstemperatur, puls, stresshormoner 
och blodtryck. Musklerna slappnar av. 
Samtidigt som allt går på lågvarv aktive-
ras immunsystemet och hormoner bildas, 
vilket betyder att kroppen reparerar sig 
själv när vi sover. Den ökade hormonpro-
duktionen under natten, är en av anled-
ningarna till att barn och tonåringar måste 
sova mer än vuxna. Det är nämligen då 
tillväxthormonet bildas.

Vad påverkar sömnbehovet?
Behovet av sömn varierar, såväl från per-
son till person som under livet. När vi är 
sjuka, stressar eller tränar mycket måste 
vi sova mer för att återhämta oss. Ju hår-
dare och ju mer intensivt vi tränar desto 
mer sömn behöver vi. Detsamma gäller 
om vi är med om en svår period i livet -  
då ökar vårt behov av sömn.

En vuxen person behöver mellan 6-8 tim- 
mars sömn per natt. Får vi för lite sömn, 
försämras inlärningsförmågan och förmå- 
gan att koncentrera sig. På sikt kan det 
leda till upplevelser av stress, utmattning, 
depression och i vissa fall även problem 
med hjärta och kärl.

Därför är sömnen viktig

Trevlig läsning!

Susanne Colliander
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Vårt sömnbehov minskar när vi blir äldre. 
Vad det beror på har inte klargjorts men  
en teori är att hjärnan inte har samma be- 
hov av att uppdatera sig som när vi var 
yngre och lärde oss nya saker hela tiden. 

Djupsömnen viktigast i sömncykeln
När vi sover går kroppen in i fem olika 
faser - en sömncykel - som varar i ungefär 
90 minuter. Under en natt passerar vi i ge-
nomsnitt fyra till sex sådana sömncykler.

I den första insomningsfasen är sömnen 
ytlig och vi är lättväckta. Därefter tar bas- 
sömnen över (normalsömnen) som sedan 
övergår i djupsömnen. I denna fas sker 
kroppens återhämtning och uppbyggnad. 
Hjärnan arbetar nu långsammare och 
tillverkningen av stresshormon minskar. 
Under djupsömnen slappnar musklerna av 
och vi är svåra att väcka. Om vi ändå blir 
väckta i den här fasen kan vi känna oss 
förvirrade och det tar tid innan vi vaknar. 
Efter en stunds djupsömn blir sömnen yt- 
lig igen och drömsömnen (REM-sömnen) 
tar över och vi drömmer som intensivast.

Drömmarna hjälper oss att öva
Forskare tror att drömmar har haft ett stort 
värde för människans utveckling. En av 
våra vanligaste drömmar är att bli jagade. 
Det kan förklaras utifrån den så kallade 
hotteorin, som säger att drömmar låter oss 
öva på hotfulla situationer i en säker miljö.

Drömmarna låter oss också samverka med 
andra människor, vilket ger oss möjlighet 
att öva på sociala situationer som kan 
uppstå i vårt vakna liv. 

Källa: http://www.stressforskning.su.se/
polopoly_fs/1.127771.1363085286!/
menu/standard/file/S%C3%B6mn.pdf

med sena vanor, kan det vara svårare att 
anpassa sig än om man är morgonlärka.

Även om alla människor styrs av en lik-
nande 24 timmar lång dygnsrytm, finns  
det ofta stora skillnader mellan hur cykeln 
ser ut, var den har sina toppar och dalar. 
Det beror på gener, ålder och kön. 

40% är lärkor och 30% nattugglor
För vissa har vakenheten en topp tidigt 
på dagen medan tröttheten är som star-
kast tidigt på natten. Dessa morgonpigga 
individer utgör ungefär 40 procent av den 
vuxna befolkningen. De vaknar gärna, 
redan i soluppgången, och fungerar som 
bäst tidigt på dagen. 

Andra är typiska kvällsmänniskor (cirka 
30 procent av samma population). De vill 
gå till sängs sent och därför också stiga 
upp sent nästa morgon eller rentav först 
på förmiddagen. Återstående 30 procent 
ligger någonstans däremellan.

Till skillnad från morgonlärkorna kan 
nattugglorna inte lägga sig tidigt, hur de  
än försöker. Eftersom de somnar sent vill 
de inte vakna tidigt. Oftast fungerar de 
inte heller hundraprocentigt så tidigt på 
dagen. Det beror delvis på att hjärnan − 
även om den är ”vaken” − fortsätter att 
dröja sig kvar i ett mer sömnnära tillstånd 
under en del av morgonen. Dygnsrytmen 
hos nattugglor är förmodligen genetiskt 
bestämda. 

< Forts från föreg. sida

Därför är  
sömnen viktig Ta hand om din 

dygnsrytm

Enligt författarna till boken ”Sömn 
dröm mardröm” kan vi kontinuerligt 
förbättra vår sömn genom att tvinga 
oss till att vara vakna, ha en trött 
dag för att sedan falla i djup sömn 
snabbare än vi gjort tidigare. 

Många upplever att de sover för lite eller 
att kvalitén på sömnen kunde vara bättre. 
Men det menar professor Steven James 
Linton och psykologen Ida Flink att vi 
själva kan påverka med vår kropps egen 
dygnsklocka. I sin bok beskriver de hur 
vi kan tvinga kroppen snabbare in i den 
viktiga djupsömnen för att på så sätt öka 
hastigheten i cellernas återhämtning. 

Mer ljus eller mindre mörkertid
Genom dygnsrytmen är vi programmerade 
att vara aktiva på dagen och vila på natten. 
Mörkret påverkar hormonet melatonin som 
gör oss dåsiga och ljuset påverkar hormo-
net kortisol som gör oss alerta. Utsätter vi 
oss för mer ljus, alternativt kortar ner mör- 
kertiden kan vi på så vis påverka vår biolo-
giska dygnsklocka.

Sömnen är alltså ett svar på vakenheten 
och betyder att vi kan bygga upp ett sömn- 
behov genom att hålla oss vakna längre. 
Det leder automatiskt till att vi återhämtar 
oss snabbare genom att sova djupare. Tre 
minuters extra djupsömn gör att vi kan 
vara vakna i en hel timme extra.

Morgonlärka eller nattuggla
Lär vi oss vilken sömntyp vi är, skaffar vi 
oss bättre sömnvanor. Som kvällsuggla, 

Forts nästa sida >
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Ta hand om din dygnsrytm
< Forts från föreg. sida

Tolv tips för att sova djupare
Sömnforskarna ger tolv tydliga råd om att 
sova djupt och gott;

1. Ge din sömn utrymme 
Sömn är inte något vi kan klämma in i 
dygnsschemat hur som helst, och det går 
inte att skynda på eller pressa sig att sova. 
På det viset skiljer sig sömn från mycket 
annat vi gör i dagens samhälle. I den bästa 
av världar blir sömnen en naturlig kon-
sekvens av att kroppen behöver vila och 
återhämta sig. För att det ska bli behöver 
vi skapa utrymme för sömnen. 

Ett tips är att vara uppmärksam på när vi 
blir trötta på kvällen. Om det är möjligt är 
det bra att då försöka lägga sig (även om 
det är tidigt på kvällen) och sen anpassa 
dygnsrytmen efter sömntåg som kommer.

En förutsättning för god sömn är att ha 
tillräckligt med tid och utrymme att varva 
ner och notera våra sömntåg.

2. Arbeta med din biologiska klocka –  
inte mot den 
Kroppen mår bäst av att sova nattetid och 
vara vaken dagtid. Om vi bryter mot den  
principen innebär det en ökad risk för att 
få sömnrubbningar. Under natten minskar 
hunger, urinproduktion och andra kropps-
funktioner för att sätta igång igen när mor- 
gonen kommer. För att öka chanserna till 
en god sömn, bör vi följa den biologiska 
klockan i den mån det är möjligt, vilket 
innebär att sova på natten och vara vaken 
på dagen.

3. Skapa en sund dygnsrytm 
Dygnsrytmen hänger ihop med den bio- 
logiska klockan, och vi kan göra saker för 
att hjälpa kroppen på traven. För att sova 
gott är det viktigt att ha en regelbunden 
dygnsrytm med kvällsrutiner. Det betyder 
att vakna ungefär samma tid på morgo-
nen, vara aktiv dagtid, gärna göra något 
ansträngande någon timme och varva ner 

en bra stund före sänggåendet. Genom att 
få dagsljus och ha det mörkt nattetid hjäl- 
per vi kroppen att följa sin dygnsrytm.

4. Se till att bli sömnig 
När det börjar bli mörkt ute och det när- 
mar sig läggdags, har kroppen oftast ett  
behov av att sova. För att det ska finnas 
sömnbehov behöver vi ha varit vakna ett 
antal timmar innan. Olika dagtidsaktivite-
ter som träning ökar sömnbehovet vilket 
gör det lättare att somna när det är dags.

5. Skapa rutiner som gynnar sömn 
Kroppen fungerar så finurligt att den kan 
lära sig att förknippa vissa signaler med 
sömnighet. Genom att varva ner på lik-
nande sätt varje kväll kan kroppen lära sig 
att det är dags att koppla av och ge plats 
för sömnighet. Det gäller att hitta det som 
passar för var och en av oss. 

Forts nästa sida >
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Om vi lider av en sömnstörning upplever 
vi antagligen dagliga konsekvenser som 
oro, trötthet eller irritation.

11. Drömmar är en naturlig del av livet 
Drömmar är en naturlig del av livet och 
hjälper oss att hantera tillvaron – obehag-
liga drömmar kan förbereda oss på hur 
vi kan hantera svåra situationer vi ställs 
inför.

12. Hjälp vid återkommande mardrömmar  
Ibland är intensiva mardrömmar ett sym- 
tom på posttraumatisk stress, alltså psy- 
kiskt lidande till följd av ett trauma.  
Drömmar är en del av livet men de ska 
inte skapa ihållande lidande. 

Ta hand om din dygnsrytm
< Forts från föreg. sida

Källa: S J Linton och I Flink.  
Sömn, dröm mardröm: kunskap och 
verktyg för god sömn. Natur och 
kultur Akademisk. 2018

 

6. Sträva efter att hålla ihop sömnen 
Sömnen sker i fem stadier, som alla fyller 
sin funktion, och därför gör sömnen störst 
nytta om vi får sova sammanhållet utifrån 
vår egen rytm. Under första delen av natt- 
en får vi mest djupsömn, och därför är 
sammanhållen sömn allra viktigast då.

7. Skilj på tillfällig och 
långvarig sömnbrist 
Det är en stor skillnad mellan att sova då-
ligt en kortare period och ha en långvarig 
sömnbrist. Kroppen kan kompensera för 
tillfällig sömnbrist, till exempel genom att 
snabbare gå ner i djupsömn natten därpå.  
 
Därför är inte enstaka nätter eller begrän-
sade perioder av för lite sömn något att 
oroa sig för. Däremot bör vi vara med-
vetna om att långvarig sömnbrist, som att 
vanemässigt sova mindre än fem timmar 
per natt är kopplat till ökad risk för ohälsa.

8. Sömnbehovet är individuellt –  
och förändras 
Det finns många uppfattningar om hur 
mycket vi ska sova. En vanlig uppfattning 
är att vi ska sova åtta timmar. Sömn är 
visserligen grundläggande för hälsa och 
välbefinnande, men det finns ingen ma-
gisk gräns som gäller för alla. Dessutom 
förändras sömnbehovet med åldern. 

9. Hantera en natt med dålig sömn 
Det är inte farligt att sova dåligt ibland 
även om det förstås är trist att känna sig 
trött och sömnig. Då kan det underlätta 
att göra något som ger energi, som att ta 
en promenad eller gå ut i solljuset. Hård 
träning är ofta för tungt, men lätt motion 
kan ge ny kraft. Sådana dagar kan en kort 
tupplur mitt på dagen ge mycket.

10. Vid sömnstörning – ta tag i problemen 
En natt med dålig sömn då och då är helt 
normalt, men om vi sover dåligt under en 
längre tid är det läge att göra något åt det. 
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Sömnens funktion är enkel. Det vi 
använt och slitit ut under dagen 
måste återställas. Även om mycket 
i kroppen kan regleras under dagtid 
så är sömnen hjärnans återställare. 
På natten stänger hjärnan av alla 
normala tankeprocesser och ser till 
att större delen av hjärnans celler i 
stället ägnar sig åt återhämtning. 
 
Sömnforskare menar att sova sina timmar 
är bra doping. Kroppen får återhämta sig 
och hjärnan laddas om. Ämnesomsättnin- 
gen sänks och tillväxthormoner ökar.  
Samtidigt stärks immunförsvaret och 
musklerna byggs upp under natten.

Hjärnan bygger om sig
Det verkar som att hjärnan organiserar 
sina minnen och rensar ut skräp när vi 
sover. Dessutom gör sömnen att vi blir  
mer kreativa. Det är t ex inte ovanligt att, 
om vi går och lägger oss och funderar på 
ett problem, kan vakna upp med en lösning 
när vi vaknar.

Sömn är doping för hjärnan

När vet hjärnan att den ska sova?
Ju mer vi använder hjärnan, desto mer 
bränsle går åt. Det i sin tur gör oss trötta. 

Sömnen beror alltså på hur mycket vi an-
vänder hjärnan. Det är ungefär samma sak 
som att äta när vi motionerat. Sömnighet 
är egentligen bara ett uttryck för att hjärn- 
an försöker slå över till sömn, för att vi 
använt den för mycket. 

För att veta om vi sovit tillräckligt under 
natten är det bra att fråga sig hur vi tycker 
oss fungera under dagen. Klarar vi av att 
både arbeta och fungera normalt i privat-
livet utan att känna oss alltför trötta och 
hängiga, har vi förmodligen sovit tillräck-
ligt bra.

Oftast kan vi fungera normalt, även om vi 
sover dåligt någon natt, så länge vi inte 
ska utföra något som kräver full koncen- 
tration eller är väldigt sövande och mono-
tont dagen efter. Att köra bil, om vi inte 
sovit tillräckligt natten före, är t ex inte 
att rekommendera.

Symtom vid för lite sömn
Om vi inte får tillräckligt med sömn för-
sämras humöret, vakenhet, uppmärksam-
het, koncentration, inlärningsförmåga och 
de flesta andra högre funktioner. Kort sagt, 
att sova för litet motverkar många av de 
kvaliteter vi vill ha i ett mänskligt liv.

Om nattsömnen minskar med tre timmar 
eller mer, sjunker prestationsförmågan. 
Detta gäller under förutsättning att vi sti-
ger upp vid samma tidpunkt som vanligt, 
trots att vi lagt oss senare än normalt 
kvällen innan.

Efter ett dygn utan sömn kan prestations-
förmågan vara halverad och efter två 
sömnlösa dygn, är prestationsförmågan i 
botten och vi är ständigt på väg att somna. 
Om vi däremot bara förlorar en del av 
sömnen ackumuleras sömnbristen. Sover 
vi bara fyra till fem timmar per natt under 
en arbetsvecka, så är vi på fredagen lika 
uttröttade som efter en hel natts vaka.
 
Källa: S Lindholm och F Hillvesson. 
Från sömnlös till utsövd. Psykab. 2013
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Stärk immunförsvaret  
med god nattsömn 

De flesta har ett effektivt immun system som nu får jobba hårt i pandemin. Smittade kan alla bli men det finns 
även andra faktorer som påverkar mot ståndskraften. Sömnen är särskilt viktig.

Vi vet att både sjukdom och vaccin drar 
igång immunförsvaret, men det finns myc- 
ket forskningsstöd för att sömnen har stor 
inverkan på immunsystemet. Ingen kan 
sova sig fri från smittorisk, men immun-
cellerna kan tränas i att känna igen virus 
och bakterier när vi sover. Det kroppen 
stött på under dagen, skapar ett immuno-
logiskt minne, enligt läkaren och sömn- 
forskaren Jonathan Cedernaes, i ett debatt-
inlägg i Läkartidningen.

Sömnbrist påverkar 
immunförsvaret negativt
Studier visar att kroppens immunsystem 
aktiveras när vi sover och att viktiga hor- 
moner bildas då. Samtidigt minskar pro-
duktionen av stresshormoner. 

Vid sömnbrist försämras immunförsvaret 
vilket gör det lättare att bli sjuk. Det drab- 
bar inte minst vårdpersonal som har ore- 
gelbundna arbetstider. Skiftarbetet stör bå- 
de sömnen och förändrar samstämmighe- 
ten i de dygnsrytmer som reglerar immun-
försvarets funktioner. 

Vakenhet ökar risken på flera sätt
I slumpmässigt indelade studier (dvs i ak- 
tiva grupper och kontrollrupper), har man 
visat att en halv eller hel natts vakenhet, 

Forskarnas råd för  
bättre sömn
1. Tanka ljus på morgonen 
En dos dagsljus på morgonen (gärna  
20 minuter eller mer) och låg ljusnivå 
på kvällen kan förbättra sömnen. 

2. Ta en tupplur för bättre återhämtning 
En tupplur kan minska inflammations-
markörer som stiger vid sömnbrist.  
Får man inte tillräckligt med sömn kan 
en kort tupplur förbättra situationen. 
Dock ska tuppluren inte ersätta sömnen 
utan bara vara en vila eller återhämtning.

3. Begränsa det dagliga ätfönstret 
Genom att förlänga nattfastan, t ex låta 
bli att äta minst 12 timmar, gärna 16 
timmar, minskar man pågående inflam-
mationer i kroppen. 

4. Träna utomhus 
Tränar vi utomhus under den första hal-  
van av dagen, kan vi slå flera flugor i en 
smäll - minskad smittorisk, balanserade 
melatoninnivåerna som gör det lättare 
att somna och få en bra sömnkvalitet.

försämrar antikroppssvaret på vaccin mot 
exempelvis influensa. I en studie av sjuk-
sköterskor, kunde man se en 70 procent 
högre risk för lunginflammation hos de 
som sov färre än fem timmar per natt, 
jämfört med de som sov över sju timmar. 
Förklaringen är att man under djupsömnen 
har en hög utsöndring av tillväxthormon 
och prolaktin, ämnen som är viktiga för 
att bygga upp det så kallade specifika 
immunförsvaret.

Forskning visar alltså att sömn inte bara 
minskar risken för vanliga förkylningar 
utan även för lunginflammation.

Sammanfattningsvis är sömn en avgöran-
de faktor för att bygga upp immunitet i det 
långa loppet. Det kan till exempel spela 
roll för om man senare stöter på samma 
virus igen.
 
Källa: J Cedernaes, leg läkare och 
sömnforskare vid Uppsala universitet.  
https://lakartidningen.se/opinion/
debatt/2020/04/vardpersonal-maste-
fa-tid-till-somn-och-aterhamtning/; 
G Kecklund och J Axelsson. Health 
consequences of shift work and 
insufficient sleep. BMJ Nov 1 2016 
1;355:i5210. doi: 10.1136/bmj.i5210 
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All typ av träning gör det lättare att somna, 
eftersom det underlättar för kroppen att 
förbruka stresshormoner som vi samlat 
på oss under dagen. Tränar vi dessutom 
utomhus blir effekten starkare då dagslju-
set hjälper vår biologiska klocka att bättre 
reglera sömn och vakenhet.

Däremot bör vi inte träna för intensivt 
strax innan läggdags, då det kan ta ett tag 
för kroppen att varva ner. 

Välj en passande träningsform och 
se till att träna regelbundet
För att optimera hur träningen påverkar 
vår sömn är det bra att välja en aktivitet 
som passar just oss och vår livssituation. 
Ser vi till att utföra träningen regelbundet 
– och inte bara under några veckor –  får 
vi smaka på de goda fördelarna som trä-
ningen för med sig. 

 
Motions- och matvanor  
som ger bättre sömn

Att vara aktiv och i rörelse under dagen är ofta en förutsättning för att 
sova gott på natten. Det beror på att vi förbrukar stresshormoner när vi 
rör på oss, vilket gör att vi kan slappna av bättre efteråt. För att anpassa 
maten för en bra sömn, är rådet att äta sådant som innehåller serotonin. 
Bra är också att undvika att äta för mycket och för sent liksom att låta bli  
kaffe, alkohol och kryddstark mat innan läggdags.    

Örtte eller varm mjölk: Örtteer som kamo-
mill och pepparmynt är naturliga välgö-
rare som hjälper oss att slappna av och 
därigenom somna lättare. 

Nötter, fröer och bananer: Dessa livsme- 
del innehåller mycket magnesium och 
kan ha stor inverkan på sömnen eftersom 
magnesium är den mineral som ger den 
kraftigaste avslappningseffekten.

Jasminris, fullkorn och kikärtor:  
Jasminris har högt glykemiskt index,  
ett mått som anger livsmedlets effekt på 
en persons blodsockernivå. När vi äter 
jasminris frigörs stora mängder insulin, 
som i sin tur ökar halten av ämnet trypto-
fan som gör oss sömninga. Fullkornspro-
dukter som korn och bulgur innehåller 
mycket magnesium och kikärtor innehåll-
er vitamin B6 som behövs för att kroppen 
ska kunna bilda melatonin, ett hormon 
med sömngivande verkan som utsöndras 
när det blir mörkt.

Att anpassa träningen efter just våra behov, 
är alltså något som kan ge en extra boost 
för sömnen. Det innebär t ex att om vi har 
värk i nacke och axlar, så kan styrketrä- 
ning förebygga/lindra besvären och hjälpa 
oss sova bättre. Är vi stressade hjälper oss 
konditionsträning att varva ner, eftersom 
det sänker de förhöjda kortisolnivåerna 
som stress medför. 

Maten kan spela en avgörande roll
Vad vi äter påverkar sömnen. Om vi vill 
anpassa vår kost för bästa möjliga sömn 
bör vi begränsa ätfönstret till 12 timmar 
dvs äta som vanligt under 12 timmar och 
sedan låta bli att äta i 12 timmar. Dess-
utom bör vi äta och dricka sådant som 
innehåller serotonin, den signalsubstans 
som ökar välbefinnandet. Här är några 
förslag på sådana livsmedel;

Forts nästa sida >
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Motions- och matvanor  
som ger bättre sömn

< Forts från föreg. sida

Vilken mat och dryck bör vi undvika 
för att få bra nattsömn?
På samma sätt som vissa livsmedel hjälper 
oss att somna, finns det andra som gör pre-
cis tvärtom. Nedan följer en lista över mat 
och dryck som vi bör undvika på kvällen 
för bättre sömn:

Alkohol: Om vi vill ha en god natts sömn 
ska vi tacka nej till det sista glaset oavsett 
om det är vin eller starktsprit. Alkoholen 
rubbar kemikaliesammansättningen i hjär-
nan och gör att vi sover mindre djupt.

Koffeinhaltiga drycker: Såväl kaffe som 
läsk är centralstimulerande medel som 

blockerar de hormoner i hjärnan som gör 
att vi känner oss sömniga.

Mastiga måltider, mat med mycket mätta-
de fetter eller kryddstark mat:  
Onyttiga fettkällor som fett kött och frite-
rad mat bör undvikas. Försök att låta bli 
stora portioner eftersom de leder till lägre 
serotoninnivåer och kan ge magproblem, 
halsbränna och sura uppstötningar – dvs 
det som stör matsmältningen.

Om vi äter kryddstark mat precis innan vi 
går och lägger oss, kan matsmältningen 
försämras, vilket i sin tur gör det svårare 
att sova bra. Även om vi tycker om 

kryddstark mat, kan den få oss att ligga 
vakna längre på kvällen och därmed göra 
det svårare att somna. Stark mat innehåller 
kapsaicin, det aktiva ämnet i chili, som på- 
verkar sömnen genom att kroppstempera-
turen ändras.

Källa: M Mosley. Mosleys sömnskola: 
fyraveckorsprogram till bättre sömn 
och hälsa. Bonnierfakta. 2020;  
Baron KG et al. Exercise to improve 
sleep in insomnia: exploration of the 
bidirectional effects; J.Clin Sleep Med 
2013; 9: 819-824.
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förstör nattsömnen

Att kolla mobilen, surfa på läsplattan eller sitta framför datorn innan
läggdags gör det svårare att somna. Det är det blåa ljuset som piggar  
upp och minskar sömnhormonet melatonin från att kunna utsöndras.

Ju mer tid vi spenderar framför skärmen  
den sista timmen innan vi ska sova desto 
längre tid är vi vakna efteråt. Det konstate-
ras i en studie, där man såg att för varje ex-
tra minut som försökspersonerna använde 
mobilen innan de skulle sova, tog det dem 
en halv minut extra att somna. Dessutom 
visade studien att för varje extra minut 
som deltagarna använde mobilen i sängen, 
minskade längden på deras sömn med i 
genomsnitt fem minuter. 

Boven är det blå ljuset
Problemet är det kraftiga blåa ljuset som  
en elektronisk skärm lyser med. Ljuset sig- 
nalerar nämligen till hjärnan och kroppen 
att det är dags att stiga upp. Därmed brom- 
sas produktionen av sömnhormonet mela-
tonin och vi märker inte att vi egentligen 
är trötta.

Forskning visar på ganska drastiska effek-
ter av ljusexponering på fel tid av dygnet. 

I en studie fick testpersoner sitta med en 
läsplatta framför sig timmarna innan de 
skulle sova. Sömnhormonet melatonin 
sjönk då med 50% mot det normala. 
Dessutom minskade drömsömnen, som är 
viktig för att bearbeta minnen.

Hjälpmedel mot det blåa ljuset
För att blockera det blåa ljuset, kan vissa 
glasögon användas och vid kvällsläsning 
är det bra att undvika LED-lampor med 
blåaktigt ljus. Välj istället en läslampa med 
rött, varmt ljus.

Men det allra bästa är förstås att lägga 
ifrån sig de digitala skärmarna på kvällen 
eller att åtminstonde dra ner ljusstyrkan.

Kortisol påverkas av ljuset
Förutom melatonin stimuleras stresshor-
monet kortisol av ljus. Kortisol hjälper 
oss att vakna och att bli alerta. Det triggar 
övergången från inaktivitet till aktivitet.

Kortisolnivåerna i kroppen höjs av blått 
ljus men produktionen påverkas också av 
rött ljus. En förhöjd kortisolproduktion 
av rött ljus skulle ge samma resultat som 
minskad melatoninutsöndring – det vill 
säga en ökad vakenhet – utan hälsorisker. 
Den här upptäckten kan få stor betydelse 
för vakenhet och prestanda hos människor  
som arbetar i skift.

Också den totala mängden ljus över hela 
dygnet påverkar hälsan. Den som vet med 
sig att den måste vara vaken en hel natt, 
gör klokt i att utsätta sig för extra mycket 
ljus dagen innan. 
 
Källa: Nutley S. Distraherad : hjärnan, 
skärmen och krafterna bakom.  
Natur & Kultur Akademisk. 2019 
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Se upp med sömnappar 

Många appar och tekniska prylar  
hävdar att de kan hjälpa oss att  
sova bättre. Flera forskare varnar 
för att det ofta saknas belägg för att 
produkterna fungerar. I värsta fall 
kan de få motsatt effekt.

Idag finns en mängd hjälpmedel som häv-
dar att de kan förbättra sömnen. Förutom 
appar finns det digitala klockor, ögonbind-
lar som ändrar ljuset, smartkuddar som re-
gistrerar sömn och spelar musik, sovmas-
ker med mjuka öronproppar, tyngdtäcken 
och specialsängar.

Uppfinningsrikedomen är stor och många 
vill hänga på trenden mot sömnproblem. 
Det behöver inte vara negativt i sig.

Gäller att vara försiktig
Sömnforskare menar att mycket av det 
som marknadsförs säkert fungerar, men 
inte för alla. Och placeboeffekten ska hel-
ler inte underskattas i sammanhanget.

Däremot gäller det att vara försiktig efter-
som det sällan finns vetenskapligt stöd för 
dessa prylar. I värsta fall kan till och med 
sömnen ta skada istället för bli hjälpt.

Registrerar sömnen
Forskarna ger rådet om stor försiktighet 
vid appar som ska mäta sömnen och vil- 
ken tid vi sover i de olika sömnstadierna 
lätt sömn, rem-sömn och djupsömn.  
Idag  finns en uppsjö av sådana appar, 
ibland även kopplade till smarta klockor.

Problemet är att dessa appar producerar en 
mängd sömndata, som inte alla kan tolka. 
Snarare är det lätt att misstolka, vilket kan 
leda till onödig stress.

Om vi börjar koppla ihop sömn med något 
som stressar oss och som känns väldigt 
jobbigt, då skapar vi inte förutsättningar 
för att varva ner och ha en bra natts sömn.

Apparna mäter fel
Den optimala tiden i olika sömnstadier är 
något som forskare fortfarande söker svar 
på och ingen vet egentligen vad den per-
fekta sömnen är. De personliga sömndata 
som redovisas i apparna, blir därför utan 
värde för användarna.  

Andra hjälpmedel ser mer lovande ut och 
i grunden är det bra att sömn får mer upp-
märksamhet. Fler studier behövs däremot 
för att visa vilka av alla dessa produkter 
som faktiskt går att använda sig av.

Sömnforskarnas bästa tips
Forskarnas bästa tips är fortfarande att 
skapa kontraster mellan dag och kväll,  
som att vara aktiv på dagen och passiv 
under dygnets sista timmar.  

Källa: SVT - Sömnappar kan skapa 
stress och oro. Christian Benedict, 
forskare vid institutionen för neurove-
tenskap vid Uppsala universitet


