
Stressforskningsinstitutet

Ljus och dygnsrytmisk stress

KONTAKT  
Arne Lowden, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet      

E-post  arne.lowden@stressforskning.su.se Telefon  08 5537 8915  

Arne Lowden, docent 
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området stress och hälsa. Institu-
tet tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet och bedriver grund- och 
tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. 
E-post info@stressforskning.su.se           Webbplats www.stressforskning.su.se.se

Introduktion
Livet på jorden har utvecklats i årmiljoner där dagar med starkt solljus växlat med 
mörker. Allting förändrades med elektricitetens intåg men kanske inte till det 
bättre. Idag utsätts vi för en betydande ”dygnsrytmisk stress” som rubbar dygns-
rytmens faser och därmed funktionsförmåga och hälsa. Vi har sett en ökning av:
•	Cancerförekomst hos nattarbetare 
•	Sömnbesvär i befolkningen
•	Sömnbrist
•	Dagtidströtthet 
•	Prestationsförsämringar
•	Nedsatt humör och depression, ex SAD

Möjliga lösningar
Dygnsrytmisk stress kan reduceras med bl.a. ny belysningsteknik. Idag har vi för för-
sta gången möjlighet att ge ljus inomhus som efterliknar utomhusljuset. Vi kan 
därmed få ett bättre humör, bli piggare, förbättra säkerhet, inlärning och sömn. 
Tekniken kan dessutom ge betydande energibesparingar.

Exempel på projekt
• Dynamiskt ljus i fönsterlöst kontrollrum
Lowden, Chronobiology Int 2012. 
Resultaten visar att sömnigheten minaskar på nattskift med bibehållen eller förbättrad 
kvalitet på dagsömn. Ljus på arbete dominerar totalt ljusintaget under arbetsdagar.

• Nya dagsljuslampor i klassrum
Lowden, manus föreligger.
Resultat visar att melatonin minskar på morgonen, sömnighet 
minskar dagtid, ökar till kvällen samt ger bättre sömnkvalitet.

• Ljusterapilampor på Nordsjön
Bjorvatn, SJWEH 2007, J Sleep Res 1999.
Svaga positiva effekter på sömnighet och sömn på oljeplattform 
men snabbare reducering av dygnsrytmisk stress under återhämt-
ning på ledighet.

• Ljusrum för nattarbete
Lowden, J Sleep Res 2004.
Resultatet visar att melatonin minskar nattetid, minskar sömnig-
het och förbättrar dagsömn.

Belysningen på arbetet blir speciellt viktig under vinterhalvåret då möjligheterna att även på fritiden er-
hålla dagsljus minskar. En effekt av otillräckligt ljusintag är att en senareläggning av rytmen inträder vil-
ket påverkar sömnen, bidrar till insomni och en sen sömnfas. I samband med arbete skapas sömnbrist 
vilket också kan föranleda mental ohälsa, nedsatt vakenhetsfunktion och minskad säkerhet.

Dygnsrytmisk stress orsakas av ljusbrist och ljusintag på fel 
tid på dygnet. Dagsljusintag eller motsvarande effekt av ar-
tificiellt ljus är viktig för att reducera dygnsrytmisk stress, 
speciellt uppmärksammas positiva effekter av ljus som inne-
håller blå våglängder vilket stimulerar vår dygnrytminställ-
ning. Slutsatserna av egna och andras studier visar att be-
lysningen på arbetet blir speciellt viktig under vinterhalvåret 
då möjligheterna att även på fritiden erhålla dagsljus mins-
kar. En effekt av otillräckligt ljusintag är att en senarelägg-
ning av rytmen inträder vilket påverkar sömnen, bidrar till 
insomni och en sen sömnfas. I samband med arbete skapas 
sömnbrist vilket också kan föranleda mental ohälsa, nedsatt 
vakenhetsfunktion och minskad säkerhet.

Slutsatser

För mer info, se Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? 
www.stressforskning.se
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Hur man kan använda ett ljusrum

På vilket sätt påverkar ljuset vår kropp?

Ljusreceptorer i ögats näthinna är direkt
kopplade till produktionen av hormonet
melatonin. Melatonin produceras i
tallkottkörteln vilket sen förmedlas till
kroppscellerna. Melatonin styr
dygnsrytmen och människan har normalt
en topp under natten. Samtidigt är
kroppstempera-turen som lägst och vi når
botten i dygnsrytmen.

När vi får starkt ljus dämpas omedelbart
melatoninproduktionen, vilket gör oss för
stunden piggare. Ju mer ljus och längre
exposition man får, desto starkare blir
effekten. Dessutom ger det ljus som ges
nära dygnsrytmens botten mest
förflyttning av rytmen enligt följande
regler:

-Ljus före kroppstemperaturminimum
(ca kl 04) ger en senareläggning av
rytmen, man blir ”nattmänniska”.

-Ljus efter minimum ger en tidigare-
läggning av rytmen, man blir
”dagmänniska”.

 

Ljuspåverkan vid skiftarbete

Det är viktigt att känna till att ljus som
ges tidig morgon tidigarelägger
dygnsrytmen och man blir
”dagmänniska”, se figur. Ljuset vid
hemfärd från nattskift förhindrar att man
fullt ut blir ”nattmänniska” vid nattskift,
får en omvänd dygnsrytm. Morgonljuset
är mycket viktigt för att man ska kunna
tidigarelägga rytmen för att åter bli
”dagmänniska”.

Ljus på natten, ungefär fram till kl. 04,
ger en senareläggning av rytmen och
man blir mer ”nattmänniska”. Detta kan
vara en fördel vid nattarbete och för
dagsömnen. Anpassningen till natt blir
bättre om man använder starka
solglasögon vid hemfärd efter nattarbete.
Problemet är att återanpassning till dag
efter nattarbete blir svårare. Det är
dessutom alltid lättare att ställa om
rytmen från ”dagmänniska” till
”nattmänniska” än tvärtom. För att lära
sig konsten att flytta rytmen fram och
åter som skiftgående oftast tvingas att
göra kan ljustipsen nedan vara till hjälp.

Två viktiga effekter av ljus:

1. Ljuset ger en omedelbar ökning av vakenheten.

2. Ljuset påverkar dygnsrytmen (speciellt om ljus tas på natten eller morgonen). 

De första nattpassen:
- Ta extraljus före kl. 04 enbart de första två
nattpassen.
- Använd starka solglasögon vid hemfärd efter
natt. OBS-får ej gå ut över körsäkerhet.
- Se till att ha ett mörkt sovrum.

De sista nattpassen:
- Avstå från ljus på natten och använd inte
solglasögon vid hemfärd efter natt.

Vid dagarbete:
- Ljus på morgonen gör dig mer anpassad till
morgonarbete (mer dagmänniska).

Denna information kommer från:
Stressforskningsinstitutet
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm
(www.stressforskning.su.se)

Figuren visar hur skiftarbetaren i sin dygnsrytm
(kroppstemperatur) pendlar mellan ytterligheterna
”Dagmänniska” och ”Nattmänniska”.


