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Sammanfattning: 

Bakgrund: Forskning har tenderat att fokusera på hur kosten påverkar människan och hur vi 

påverkas utav sömnen. Då det blir allt vanligare idag med problem som övervikt, diabetes, 

hjärt- och kärlsjukdomar som dels orsakas av raffinerade kolhydrater och dålig kosthållning, 

är det av intresse att få bättre förståelse för hur vi påverkas av kosten vi äter. På senare tid har 

forskning pekat på att kortare- och försämrad sömn är kopplat till samma problem som dålig 

kosthållning kan leda till. Det kan därför vara av intresse att undersöka kopplingen mellan 

kost och sömn. 

Syfte: Med en systematisk litteratursökning ta reda på dietära kolhydraters påverkan på sömn 

och sömnkvalitet hos människan. 

Metod: I studien gjordes en systematisk litteratursökning för att granska vilken forskning 

som i dagsläget finns gjord på sambandet kolhydrater och sömn. Genom sökord och 

begränsningar fann man 9 artiklar som till slut granskades noga och sammanställdes i 

jämförelse till varandra. 

Resultat: Resultaten från artiklarna tyder på att ett högre totalt intag av kalorier främst från 

kolhydrater kan minska sömndurationen. Ett högre intag av kolhydrater med högre 

Glykemiskt Index nära inpå sänggående kan minska insomningstiden samt påverka kvalitén 

av nattsömnen. 

Slutsats: Sambandet mellan kolhydrater och sömn är starkt men fortfarande delvis oklart. 

Ytterligare forskning på området bör göras för att öka förståelsen för hur vi påverkar sömnen 

med vår kost. 
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Dietary carbohydrates effect on 

sleep: literature review. 

Abstract: 

Background: Recent studies tend to focus on how dietary nutritional intake can affect 

human beings and also how we are affected by sleep. When symptoms like overweight, 

diabetes, cardiovascular disease becomes more common daily, partly caused by refined 

carbohydrates and bad dietary habits, it is important to verify how we are affected by our 

dietary habits. Recent studies have shown that shortened sleep, decreased sleep efficiency and 

quality are associated with the same symptoms which bad dietary habits can lead to. Therefor 

it would be of interest to examine the association between sleep and dietary habits. 

Purpose: By a systematic literature review examine the studies that exist of association 

between carbohydrates and sleep. 

Method: A systematic literature search was done to examine the studies that exist up to date 

with the association between carbohydrates and sleep. By certain search words and limits 9 

studies were found and were carefully examines and compiled. 

Results: The results from the studies found showed that an increased total energy intake 

mainly from carbohydrates can reduce sleep duration. An increased intake from carbohydrate 

with higher Glycemic Index close to bedtime decreased the sleep latency and affect sleep 

quality. 

Conclusion: The association between carbohydrates and sleep is strong but still needs to be 

further investigated. Further studies are needed on the subject to better understand the effect 

of carbohydrate intake on our sleep. 
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Bakgrund 

Människor behöver sömn för att kunna prestera optimalt både fysiskt och psykiskt (1). Det 

faktum att vi är aktiva flertalet timmar under en dag med varierande sysslor gör att vi blir 

trötta. Längden på sömnen varierar med åldern från det att vi är barn och växer till att vi blir 

vuxna. Enligt National Sleep Foundation sover vi som nyfödda ca 10,5-18 timmar per dygn. 

Under åren som går upp till sena tonåren minskar längden på sömnen från de upp till 18 

timmarna ner till 8,5 - 9,25 timmar. När vi sedan blivit vuxna så har man konstaterat att vi 

sover i snitt 7 - 9 timmar per dygn (2). Dessa timmar bidrar till att cirka en tredjedel av dygnet 

spenderas med att sova, ett stadie då kroppen får vila och återhämta sig. Från detta kan man 

dra slutsatsen att sömnen är essentiell för oss människor, utan den skulle vi inte prestera 

normalt. Stress och oro i vardagslivet är vanligt förekommande faktorer som kan påverka vårt 

nervsystem till att vara alerta. Stress kan även påverka hur vi sover, i en studie har man tittat 

på hur individer som befinner sig i en stressig miljö sover. De såg förändringar i hjärtfrekvens 

hos de stressade personerna jämfört med kontrollgruppen (3). Många har säkert varit med om 

scenarion där man ligger i sängen på kvällen och försöker somna men har för många tankar i 

huvudet samt kanske är orolig för något. Men även kosten kan påverka sömnen då vissa 

substanser som koffein bland annat också upp reglerar nervsystemet och kan således göra oss 

pigga (4). Även alkohol har setts påverka sömnen, men både genom förbättrad samt rubbad 

sömn (5). Kosten och olika livsmedel kan således påverka sömnen och är intressanta att 

undersöka närmare för att förstå deras effekt. 

Sömnduration 

Forskning på sömn fram tills idag har bekräftat att bristfällig samt dålig kvalitet på sömnen 

har en koppling till olika sjukdomar (6). Från epidemiologiska och patologiska studier har 

man kunnat bevisa sambandet mellan förkortad-, oregelbundensömn, skiftarbete eller 

svårigheter med andning vid sömn (sömnapné) och hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, 

åderförkalkning, stroke, hjärtförlamning, arytmi, plötslig död, fetma och även metabola 

syndromet (6). Förutom fysiska sjukdomar har man även sett ett samband mellan för lite 

sömn och depression hos unga (7). Många läkare och hälsovetare rekommenderar en 

sömnduration på ca 8 timmar per dygn för att kroppen ska få återhämta sig så man kan 

prestera normalt. I en stor studie gjord i Japan på nästan 100,000 kvinnor och män studerades 

sambandet mellan sömnduration och dödsorsak. Under ca 14års tid samlade man in data från 

subjekten och sammanställde sedan sambandet mellan dödsorsak och sömnduration. Då 

kunde man se att både för kort sömn (4 timmar och mindre) samt lång sömn (10 timmar och 

mer) ökade risken för dödsorsak på grund av hjärt- och kärlsjukdomar främst för kvinnor men 

även ökad risk för död hos båda könen utan specifik sjukdom (8). Av vetenskapen tolkat är 

sömnen något man behöver forska mer om för att kunna få fram viktig data på hur den 

påverkar människan. 

Sömnkvalitet 

Tittar man lite närmare på hur nattsömnen ser ut gör man det genom att titta på de olika 

sömnstadierna. Genom att använda sig av elektroencefalografi (EEG) kan man registrera 

hjärnans aktivitet (9). Vid ett vaket tillstånd så registrerar EEG höga frekvenser av 

hjärnaktivitet, när vi sedan somnar in så minskar hjärnans aktivitet stegvis och man har delat 

in dessa i olika sömn stadier (9). Från steg 1 så sjunker aktiviteten progressivt genom 

stadierna 2, 3 och slutligen till steg 4. Steg fyra klassas som ”slow wave sleep” (SWS) då den 

uppmätta hjärnaktiviteten är som lägst i detta stadie. Dock så kommer det ytterligare ett stadie 

efter steg 4 som kallas REM. REM står för Rapid Eye Movement och när man nått hit så 

börjar hela sömncykeln om igen (9). REM stadiet räknas in före steg 1 och är således det 
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sömnstadiet vi sover som lättast i och steg fyra är det stadiet vi sover som djupast i. 

Sömnstegen 1-4 kan även kallas för Non Rapid Eye Movement (10). Genom att använda sig 

av polysomnografi som mäter EEG kan man se hur sömncykeln ser ut samt vilka steg man 

befinner sig längst i (10). Då man har sett förändrad aktivitet i andra fysiologiska system i 

kroppen under nattsömnen kan man utvärdera kvalitén av sömnen genom att avläsa de olika 

sömnstegen i sömncykeln (10). Den djupa sömnen som förekommer under NREM sömnen är 

viktigt då man har sett att celluppbyggnad och viktiga hormoner utsöndras under just denna 

(2). Sömnkvalitén kan även värderas via Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Det är en 

enkät som stället frågor som kan påverka nattsömnen och värderar dessa i ett poängsystem. 

Frågorna går in på om man vaknar under natten, fryser, känner sig varm, har ont, svårt att 

andas och har svårt att somna bland annat. PSQI undersöker även hur frekvent återkommande 

dessa besvär är hos individen och bedömer således kvalitén av sömnen efter dessa faktorer 

(11). I en studie om sömnkvalité hos överviktiga har man bedömt sömnkvalitén efter total 

sömn minus störd sömn som man uppmätt med hjälp av en aktivitetsmätare under natten (12). 

Sömnkvalitet är med andra ord ett svårt begrepp att specificera vilka faktorer som påverkar då 

dessa kan vara många och bedömas olika inom forskningen. 

Kostens påverkan 

Även kosten hos människan påverkar hur vi mår och om vi drabbas av sjukdomar eller är 

friska. Sambandet mellan kostvanor och olika sjukdomar är mer fastställt än sömnens 

påverkan på människan. Mängder med studier har visat på att en sund kosthållning är av stor 

vikt för att inte drabbas av sjukdomar så som: diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, högt 

blodtryck, benskörhet, cancer (13). Dessa är de vanligaste förkommande sjukdomarna på 

grund av en dålig kosthållning enligt Svenska Livsmedelsverket (14). Människans främsta 

energikälla är kolhydraten, detta på grund av att vår kropp har ett näringssystem som till 

fördel utvinner energi bäst från just kolhydraten jämfört med protein och fett (15). 

Kolhydraten är en molekyl som består av grundämnena kol, väte och syre. Den förekommer i 

mängder av olika former och strukturer som gör att det finns ett väldigt stort utbud av föda 

som innehåller kolhydrater. Allt från rent socker (som har kort och enkla 

kolhydratsmolekyler) till potatis, bönor och broccoli (som har längre molekylkedjor). De 

korta och snabba kolhydraterna klassas även som hög Glykemisk Index (GI) kolhydrater och 

de som är längre och långsammare klassas som låg GI (14). Glykemisk belastning (Glycemic 

Load, GL) är ett annat begrepp som precis som GI är ett mått på hur stor påverkan kolhydrater 

har på blodsockret efter ett intag (14). Mycket forskning har gjorts på kopplingen mellan olika 

former av kolhydrater och sjukdomssymtom. Bland annat har man sätt att en kost rik på 

snabba kolhydrater som har korta molekylkedjor ökar insulinresponsen hos människan. 

Denna respons på just snabba kolhydrater har en koppling till sjukdomar som: försämrad 

insulinkänslighet, diabetes typ 2, dyslipidemia som kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar samt 

olika former av cancer (16, 17, 18). En kost med mer långsamma kolhydrater förespråkas av 

forskning där insulinresponsens koppling till sjukdomar har studerats (18). Dessa kolhydrater 

innehåller längre kedjor av kolhydratsmolekyler som inte kan brytas ner lika snabbt och ger 

därför en mycket stabilare blodsockerrespons samt därmed inte lika kraftig insulinrespons. Att 

välja en kost som innehåller färre snabba kolhydrater och till fördel långsamma kolhydrater 

kan således leda till en minskad risk att drabbas av de kostrelaterade sjukdomarna (18). 

För att ta reda på information om kosten brukar man använda olika validerade verktyg, främst 

i form av enkäter som deltagarna i studier får fylla i. 24-h recall kallas en metod där man med 

hjälp av intervju och enkät går igenom tillsammans med studiedeltagaren och gör en så kallas 

”återblick” på de senaste 24 timmarnas kostintag. Food Frequency Questionnaire (FFQ) är en 

annan metod där studiedeltagaren får fylla i en enkät om hur frekvent ens intag av vissa 

livsmedel är. Sedan finns det även några andra metoder: Dietary diversity score (DDS), 
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Dietary energy density (DED), Healthy eating index (HEI) och Nutrient adequacy ratio 

(NAR) som tar hänsyn till kvalitén av kosten och energiinnehållet (19,20,21,22). 

Kostens påverkan på människan är väl utforskat och till en mindre grad är även sömnen 

studerad. Sambandet mellan dessa två och hur just kosten kan påverka sömnen är dock oklart 

då nuvarande forskning på området är begränsat samt få studier har gjorts. 

Syfte: 

Med en systematisk litteratursökning ta reda på dietära kolhydraters påverkan på 

sömnduration och sömnkvalitet hos människan. 

Metod: 

En systematisk artikelsökning gjordes i databasen PubMed. Sökningen genomfördes den 22 

Maj 2014. Sökordet som användes var: ”Dietary Carbohydrate”, ”Carbohydrates” och ”Sleep” 

med sökfunktionen MeSH i PubMed. Sökfunktionen MeSH kombinerar sökorden ”Dietary 

Carbohydrate”, ”Carbohydrates” och ”Sleep” som huvudämnen i sökresultaten på databasen. 

Hela sökordet blev således: ("Dietary Carbohydrates"[Mesh] OR "Carbohydrates"[Mesh]) 

AND "Sleep". Då syftet rör nutrition där ny forskning görs ständigt är det viktigt att ha så 

aktuella studier som möjligt för att få ett resultat som är aktuellt. Därför valdes en 

begränsning på att resultaten skulle vara publicerade de senaste fem åren. Även 

begränsningen att resultaten skulle vara baserade på människor och inte djur eller djurförsök 

valdes (se tabell 1). 

Sökningen med dessa begränsningar resulterade i 175 artiklar. Utav dessa 175 uteslöts resultat 

som inte hade något av sökorden ”Carbohydrate(s)” eller ”Sleep” med i titeln av artikeln. 

Detta resulterade i 112 artiklar, som granskades genom att undersöka abstrakten samt syftet. 

Flertalet av studierna som granskades hade syftet att titta på hur sömnen hos diabetiker såg ut 

och om de hade problem på grund av sjukdomen. Dessa var inte relevanta då inte man inte 

valt att undersöka hur kosten påverkade sömnduration och kvalitén i metoden. Väldigt få 

studier hade just tittat på hur intaget kunde påverka eller var kopplat till sömnduration och 

sömnkvalitet, endast 9 artiklar valdes ut som relaterade till denna litteraturstudies syfte. 

Tabell 1: Litteratursökning 

Sökord: ("Dietary Carbohydrates"[Mesh] OR "Carbohydrates"[Mesh]) AND 

"Sleep"Sökfunktion MeSH (PubMeds sökfunkntion). Begränsningar: Publicerad senaste 5 

åren. Gjort på Människor.  

Databas Söktermer Begränsningar Antal 

träffar 

Valda källor 

PubMed ("Dietary Carbohydrates"[Mesh] OR 
"Carbohydrates"[Mesh]) AND "Sleep" 

 1164 0 

PubMed ("Dietary Carbohydrates"[Mesh] OR 

"Carbohydrates"[Mesh]) AND "Sleep" 

- Publicerad senaste 5 åren. 

- Baserat på människor. 

175 0 

Manuell sökning 
urval från titel 

 - ”Carbohydrate(s)” 
och/eller ”Sleep” i titeln 

av artikeln. 

112 0 

Manuell granskning 
av studiernas syfte 

 - Granskning av abstrakt 
samt syfte. 

112 9 
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Dataanalys: 

När sökning och begränsningar gjorts granskades de 9 artiklar som uppfyllde kraven noggrant 

och sammanställdes i kortfattade summeringar i samma ordning som de hittades. Artiklarnas 

referering från sökresultatet markeras med (*) för att urskilja dessa i referenssystemet. En 

analys på kvalitén av artiklarna gjordes baserad på studiernas utförande, design, deltagare, 

reabilitet/validitet samt metod. Därefter gjordes en tabell (tabell 2) för översikt av artiklarnas 

innehåll, upplägg och ämne samt en tabell (tabell 3, se Bilaga 1) för överblick av resultatet i 

artiklarna. En gradering av artiklarnas kvalité gjordes (se Bilaga 1) med hjälp av 

kvalitetsverktyget ”Quality Assessment Tool For Quantitative Studies”. ”Quality Assessment 

Tool For Quantitative studies” är ett verktyg för att bedöma kvalitén av studier och dess 

innehåll för att lättare identifiera och jämföra validiteten av dessa samt eventuell bias (23). 

Graderingspoängen är 1, 2 och 3, där lägsta siffran symboliserar en väl genomförd studie med 

så liten bias som möjligt. Sökresultatens poäng sattes utefter mallen från ”Quality Assessment 

Tool For Quantitative Studies”. Slutligen summeras slutsatsen av kolhydraters påverkan på 

sömnen i diskussionen.  

Miljö-, Etik- och Samhällsaspekter: 
Denna studie har ytterst liten till ingen påverkan på miljön. Syftet samt resultatet kan bidra till 

ökad förståelse för kopplingen mellan kolhydrater och sömn. Detta kan bidra samhället med 

viktigt kunskap om hur man kan minska hälsobekymmer som i dagsläget är vanligt 

förekommande. Detta arbete anses även följa etik- samt moraliska linjer då man inte utfört 

någon intervention och endast granskat befintlig forskning för att sammanställa denna. Detta 

för att bistå samhället med lättare och tydligare kunskap om ämnet. Därmed har inga etiskt 

bristande handlingar, principer eller regler brutits i detta arbete. 

Resultat: 

Kolhydraters påverkan på sömnkvalitet 

I granskandet av sökresultaten fanns mycket information om hur kosten och framförallt 

kolhydratsintaget kunde påverka sömnen (se tabell 2). I studien om dietära faktorers påverkan 

på sömn/vaken-regelbundenhet såg man att ett högre intag av kolhydrater kan ha en negativ 

effekt på sömn/vaken-regelbundenhet (*24). Studien undersökte kostens påverkan på sömnen 

hos kvinnor och män i Japan. Genom att använda sig av en validerad FFQ (Food Frequency 

Questionnaire) tog man reda på deltagarnas kostvanor under fyra års tid. Även information 

om deltagarnas sömn samlades in via enkäter och självrapportering. Eftersom insamlingen av 

data med hjälp av en FFQ gjordes kan inte slutsatser dras om mer detaljerad kostinformation 

som exempelvis hög- eller låg glykemiskt kolhydratsintag. Då en FFQ tar reda på en persons 

intagsfrekvens av olika livsmedel så speglar resultatet av studien en väldigt generell 

kosthållnings påverkan på sömnen. Förutom att man såg signifikant påverkan av kolhydrater i 

kosten hittade man även samband mellan sista måltiden och sömn/vakenhets-regelbundenhet. 

En större sista måltid innan man gick och la sig för att sova visade sig påverka 

sömn/vakenhets-regelbundenheten mer än vad en mindre måltid gjorde hos deltagarna i 

studien (*24). Studien var väl genomförd och resultaten är pålitliga tack vare den fyra åriga 

datainsamlingsperioden som ökade antalet deltagare i studien samt åldersspannet.  
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Tabell 2: Valda källor 

 

 

Nr: Författare: Titel: Design: Unders. 

Grupp: 

Datainsamlingsmetod: Dataanaly

smetod: 

*24 Miwa 

Yamaguchi et 
al. 

Relationship if dietary factors and 

habits with sleep-wake regularity. 

Kohortstudi

e 

Vuxna 

kvinnor och 
män mellan 

35-69 år i 

Japan. 

Självadministrerad enkät. Chi2-Test 

*25 Karim M. 

Awad et al. 

Effects of exercise and nutritional 

intake on sleep architecture in 

adolescents. 

Uppföljnin

gsstudie. 

319 

Kaukasisk 

och Spanska 
barn I 

åldrarna 10-

17år. 

Polysomnografi, Fysisk 

aktivitets screening, YAQ 

(själv-administrerad FFQ för 
barn) samt Antropometiska 

mätningar. 

SPSS 

*26 Shabnam 

Jalilolghadr 

et al. 

Effect of low and high glycaemic 

index drink on sleep pattern in 

children. 

Polysomno

grafistudie. 

8 Barn I 

åldrarna 8-

12år. 

Polysomnografisk mätning. Icke-

parametris

kt 
Wilcoxon 

test 

*27 Natsuko 

Sato-Mito et 
al. 

The midpoint of sleep is 

associated with dietary intake and 
dietary behavior among young 

Japanese woman. 

Tvärsnittsst

udie 

3304 

Kvinnliga 
studenter 

inom 

näringslära I 
åldrarna 18-

20år. 

Dietär data från validerad, 

självrapporterings enkät samt 
självrapporterad sängående 

samt uppvaknande tid. 

Dunett’s 

test och 
Chi2-test 

*28 Glenda 
Lindseth et 

al. 

Nutritional effects on Sleep. Upprepad-
mätning, 

utjämnad 

crossover. 

44 friska 
vuxna 

rekryterade 

från ett 
universitet. 

Demografiskt frågeformulär, 
vägd/kontrollerat intag av 

kost, actigrafisk 

sömnmätning, Pittsburg 
Sleep Quality Index samt 

biokemiska laboratoriska 

tester. 

SPSS 

*29 Michael A. 
Grandner et 

al. 

Dietary nutrients associated with 
short and long sleep duration. 

Data from nationally 

representative sample. 

Analys av 
National 

Health and 

Nutrition 
Examinatio

n Survey. 

5587 vuxna 
deltagare 

(18år+) från 

USA. 

Nationell enkät infattande: 
Demografi, socioekonomi, 

kostvanor. Fysiologiska 

undersökningar samt 
medicinsk data samlades in. 

Chi2-Test 

*30 Fahimeh 
Haghighatdoo

st et al. 

Sleep deprivation is associated 
with lower diet quality indices 

and higher rate of general central 

obesity among young female 
students in Iran. 

Tvärsnittsst
udie 

410 Iranska 
kvinnor 

åldrarna 18-

28år. 

Semikvantitativ FFQ, 
antropometisk data samt 

självrapporterad 

sömnduration. 

SPSS 

*31 Katharina 

Diethelm et 
al. 

Associations between the 

macronutrient composition of the 
evening meal and average daily 

sleep duration in early childhood. 

Multivariab

el 
regressions

modell. 

594 barn I 

åldrarna 1,5-
2år. 

Vägd/kontrollerat intag av 

kost samt föräldrars 
rapportering av 

sömnduration. Även 

antropometriska mätningar 
gjordes. 

SAS 

*32 Allison Weiss 

et al. 

The Association of Sleep 

Duration with Adolescents Fat 

and Carbohydrate consumption. 

Tvärsnittsst

udie 

240 ungdomar 

I åldrarna 

17,7+/-0,4år. 

24h dietär recall, 

demografisk data samt 

aktivitetsmätning via 
armband. 

SAS 
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Sömnstruktur, kost, BMI och fysisk aktivitet hos barn är ett relativt outforskat område. I en 

studie på barn undersökte man förhållandet mellan dessa. Studien är en uppföljningsstudie på 

sömnapné hos barn. Fem år efter studien på sömnapné valde man att göra en uppföljning på 

deltagarna och med hjälp av ny data från dessa ta reda på sambandet mellan sömnstruktur, 

kost, BMI och fysisk aktivitet. Deltagarna fick tillsammans med sina föräldrar svara på 

frågeformulär om kost, fysisk aktivitet, sömnvanor och fick även genomgå en 

polysomnografi. Antrompometriska mätningar gjordes även för att fastställa deltagarnas BMI. 

Med statistisk signifikans fastställdes att BMI ökade med åldern hos deltagarna samtidigt som 

sömndurationen minskade för både pojkar och flickor. I resultatet såg man även ett lägre 

rapporterat intag av energi från kost trots ökningen av BMI. Högre BMI och 

energiförbrukning var associerat med en ökad steg 2 sömn från polysomnografin. Högre 

fysiskt aktiv deltagare, desto högre procent av steg 2 sömn, kolhydratsintag och totalt 

energiintag sågs hos deltagarna i studien (*25). En potentiell felkälla i studien kunde ha varit 

det självrapporterade kostintaget från barnens föräldrar. Att studien använt polysomnfografi 

som analysmetod för sömnen är positivt då den är mer tillförlitligt än självrapporterad 

sömnduration och kvalité.  

I en annan studie använde man polysomnografi för att ta reda på sömnmönster hos barn. 

Syftet var att se hur låg- respektive hög glykemisk index dryck kan påverka barnens 

sömnmönster. Under tre nätter analyserade man sömnmönstret hos barnen efter att de intaget 

antingen en låg- eller hög glykemisk index dryck. Barnen fick sova de tre nätterna i en 

kontrollerad labbmiljö där tid för sänggående och uppvaknande baserades på föräldrarnas 

rapporterade sömnhistorik hos barnen. Resultaten visade att en dryck med hög glykemiskt 

index gav utslag i högre anspännings index under första halvan av natten samt mer sömn i 

form av Non-Rapid Eye Movement (NREM) (*26). Det indikerar att ett intag av hög 

glykemiska kolhydrater en timme innan sänggående kan påverka sömnkvalitén i form av 

högre anspänning, dock mer djup sömn då NREM ökade. I diskussionen tar de upp en annan 

studie utförd i samma laboratorium där man mätte effekten av kolhydratsintag fyra timmar 

innan sänggående och jämförde resultaten. Sleep Onset Latancy (SOL) minskades betydligt 

mer i den studien jämfört med denna. Det förklarade man med att intag av kolhydrater endast 

en timme innan sänggående är så pass stimulerande att det påverkar första halvan av 

sömnperioden. I studien använde man sig av en icke-parametrisk Wilcoxon test för att 

beräkna statistiken och såg endast signifikanta skillnader på NREM och anspännings index. 

Ett högre antal deltagare hade gynnat studien och kanske visat på signifikanta skillnader i 

andra mätvärden. Polysomnografi som datainsamlingsmetod är väl validerad och stärker 

studiens resultat. 

I en stor studie på japanska kvinnor undersökte man hur mittpunkten av nattsömnen (mellan 

insomnande på kvällen och vaknandet på morgonen) kunde påverkas av kostvanor. I ett 

validerat självrapporterings formulär fick deltagarna svara på frågor kring deras kostintag 

under den senaste månaden. Utvärdering av deltagarnas livsstil och BMI utfördes även via 

självrapporterade enkäter. Deltagarna blev sedan indelade i klasser till följd av statistiken 

uträknat på mittpunkten av sömnen. I resultat fanns det fem klasser, Q1- (tidigaste 

mittpunkten av sömn) till Q5 (senaste mittpunkten av sömnen). I resultaten fann man att 

gruppen med senare mittpunkt av sömnen (Q5) hade en negativ korrelation med energi% 

intaget av protein och kolhydrater. Samma grupp hade en positiv korrelation med energi% 

intaget av alkohol och fett. Man såg även att de som hade en senare mittpunkt av sömnen 

(Q5) hade ett totalt sätt längre sömnduration (*27). Totalt sett en stor studie med många 

deltagare och statistiskt starkt resultat. Uträknandet av mittpunkten av sömn är endast gjort på 

rapporterade vardagar vilket kan vara en felkälla. Resultatet hade kunnat vara annorlunda om 

man räknat med helgdagar då sänggående och uppvaknande kan variera. I studien har man 
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inte tagit hänsyn till vad deltagarna har för dygnsrytm och schema för arbete eller skola. Man 

samlade inte in några data om Sleep latancy och kunde därför inte räkna ut mittpunkten av 

effektiv sömn. Studien är endast gjord på kvinnor och kan därför inte spegla en generell 

population. 

”Nutritional Effects on Sleep” är en studie där man testade olika makronutrienters fördelning 

av dieter på sömnen hos vuxna deltagare. Syftet var att se effekten av hög protein-, hög 

kolhydrat samt hög fetts diet på sömnen hos deltagarna. Studien hade bra inklusions- och 

exklusionskriterier för deltagarna så som att man inte fick delta om man gick på mediciner, 

hade diabetes, var gravid eller hade andra påverkande faktorer. Deltagarna fick fylla i en 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) enkät månaden innan testperioden. De fick även 

genomgå antropometriska mätningar för att ta reda på BMI samt eventuell viktökning/-

minskning på grund av studiens dieter. Men hjälp av Statistical Package for Social Sience 

(SPSS) analyserades sedan den insamlade datan. I resultaten kunde man se en signifikant 

skillnad på hög kolhydratsdieten och kontrolldietens effekt på Sleep latancy. När deltagarna 

gick på hög kolhydratsdieten så tog det kortare tid för dem att somna från att de gick och la 

sig. Man såg även att en hög proteindiet jämfört med kontrolldieten hade en signifikant 

skillnad, ett högre proteinintag minskade frekvensen av vakenperioder under natten. Deltagare 

med högt blodglukos och serum kolesterol hade sämre Sleep efficiency. En signifikant 

skillnad sågs även för de deltagare som hade ett högre totalintag av kalorier jämfört med de 

som hade lägre totalintag och Sleep efficiency. Ett högre totalintag av kalorier förbättrade 

Sleep efficiency hos deltagarna (*28). Under diskussionen tar man upp att trots att 

aktivitetsmätaren är validerad så skulle man kunna fått bättre resultat om man använd en 

polysomnografi för att mäta sömnen. Trots detta så har man fått fram mycket intressant 

resultat som tyder på att kosten har stor påverkan på sömnen. Studien är väl genomförd och 

förberedd, redan fyra månader innan gjordes en pilotstudie för att testa upplägg, utrustning 

och metoder. Med väldigt strikt genomförande och validerade metoder var denna studie 

extremt bra genomförd. 

Dessa studier kom dels fram till att kolhydrater har en negativ effekt på sömnkvalitén genom 

att minska ration mellan sömn och vakenhet (*24). Detta resulterar i fler vakenperioder under 

natten och en minskad sömneffektivitet. Ett lägre energiintag och minskad sömnduration sågs 

vid ökad ålder hos barn i en studie (*25). Ett intag av kolhydrater nära inpå sänggående i form 

av högt GI ökade anspänningsgraden under första delen av nattsömnen men ökade även 

NREM sömnen (*26). Ett intag av högt GI kan således resultera i mer ”Slow Wave Sleep” då 

ökad NREM sömn sågs. Ett lägre energi% intag från protein och kolhydrater var korrelerat till 

en senare mittpunkt av nattsömnen samt totalt längre sömnduration (*27). En kost bestående 

av ett högre intag av kolhydrater minskade insomningstiden, medan en hög proteindiet 

minskade vakenperioder under natten (*28). Ett högre totalt energiintag förbättrade effektiv 

sömn under natten (*28). Man såg även ett samband mellan sämre sömneffektivitet hos 

deltagarna som hade högre blodglukos och serum kolesterol (*28).  

Kolhydraters påverkan på sömnduration 

I nästa studie var syftet att se sambandet mellan dietära nutrienter och sömndurationen för den 

amerikanska befolkningen då man inte har tittat på denna tidigare. Deltagarna i studien var 

med i en del av en nationell undersökning, där undersöktes demografiska- samt 

socioekonomiska förhållanden, kostvanor och andra relaterade områden hos deltagarna. Man 

gjorde intervjuer genom hembesök hos deltagarna samt hade med sig ett mobilt labb för att ta 

urin- samt blodprover. Deltagarna fick rapportera hur länge de normalt brukade sova per natt i 

kategorierna: Väldig kort- (<5 timmar), kort- (5-6 timmar), normalt- (7-8 timmar) och lång 

sömn (>9 timmar). Med hjälp av en 24 timmars recall tog man reda på deltagarnas kostintag, 
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man frågade även om dagen de rapporterade sitt kostintag återspeglade en normal dag ur 

deras liv med hjälp av kategorierna: ”Åt mindre än vanligt”, ”lika mycket som vanlig”, samt 

”mer än vanligt”. Tack vare det stora antalet deltagare i studien kunde forskarna se 

signifikanta skillnader bland flera nutrienter inom de olika sömndurationskategorierna. Sett 

till det totala kolhydratsintaget så såg man att det lägsta intaget var vanligast hos personer 

som sov mindre än fem timmar per natt och de som sov mer än nio timmar. De såg även 

signifikant skillnad på intaget av kolhydrater i form av socker, de som hade högst intag 

rapporterade ”väldig kort” sömn (<5 timmar). Samt att de som hade lägst intag av totalt 

socker rapporterade ”lång” sömn (>9 timmar). Tyvärr så kunde man inte se när de olika 

kostintagen skedde i förhållande till när man gick och la sig i denna studie då man endast 

använde en 24 timmars recall som inte tar hänsyn till specifika tider av intagen. Men trots 

detta så verkar ett högre intag av socker (högt GI, snabba kolhydrater) vara associerat med 

kortare sömnduration. Förutom dessa samband såg man även att de som rapporterat någon 

annan kategori än ”normal” (7-8 timmar) sömn hade mindre variation av olika livsmedel i sin 

kosthållning (*29). Detta var en ganska omfattande studie som inte bara kollade på sambandet 

mellan kolhydrater och sömnduration. Av resultaten att döma så kan en kost med få 

kolhydrater, kolhydrater i form av socker samt liten variation av livsmedel påverka 

sömndurationen negativt. Man har använt sig av validerade metoder för datainsamlingen samt 

statistisk sammanställning, vilket stärker studiens resultat. 

Man har tidigare hittat koppling mellan lågkvalitets kost, kortare sömnduration och 

viktökning. I studien ”Sleep deprivation is associated with lower diet quality indices and 

higher rate of general central obesity among young female students in Iran” undersökte man 

hur kvalitén av kosten kunde påverka sömndurationen hos kvinnor i Iran. Med hjälp av olika 

metoder: Dietary diversity score (DDS), Dietary energy density (DED), Healthy eating index 

(HEI) och Nutrient adequacy ratio (NAR) bestämde kvalitén på deltagarnas kost. Man såg att 

deltagarna som rapporterat en kortare sömnduration hade ett högre BMI samt tendens till 

bukfetma jämfört med deltagarna med längre sömnduration. I resultaten fann man även att de 

med kortare sömnduration konsumerade mindre fullkorn, frukt och bönor. Deltagarna med 

kortare sömnduration fick även lägst poäng i DDS och HEI. Resultaten visade även på ett 

mindre genomsnittligt intag av frukt, grönsaker och fullkorn för deltagarna med kortare 

sömnduration. Trots det lägre intaget av frukt, grönsaker och fullkorn hos deltagarna med kort 

sömnduration var det även den gruppen som hade högst intag av kolhydrater samt totalt 

energiintag (*30). I studiens diskussion tar man upp detta som en trolig orsak till högre BMI 

och bukfetma hos deltagarna med kortare sömnduration. Trots att man fann koppling mellan 

kortare sömnduration och en lägre kostkvalité så kan man inte dra slutsatser om det är kosten 

som är orsaken till sömndurationen eller tvärt om. Insamlingen av kostdata och analysering av 

denna är väl genomförd. Den självrapporterade sömndurationen kan vara en trolig felkälla i 

denna studie då över- och underrapportering ofta kan förekomma. Trots det höga 

deltagarantalet så kan man inte dra slutsatser mot en generell population då det endast var 

kvinnor i studien. Men studien bidrar med mycket intressant resultat och tyder på att det finns 

kopplingar mellan kolhydratsintaget och sömnduration. 

Senaste epidemiologiska forskningen har visat att minskad sömnduration kan leda till effekter 

så som övervikt, typ-2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Därför ville man i studien 

”Associations between the macronutrient composition of the evening meal and average daily 

sleep duration in early childhood” undersöka om man kunde använda kosten för att påverka 

sömndurationen hos unga barn. I resultatet fann man att ett högre totalintag av kalorier 

speciellt i form av kolhydrater ökade sömndurationen hos deltagarna. Att ersätta protein med 

kolhydrater i form av ett högre GL eller fett visade sig också bidra till en ökad sömnduration 

(*31). En potentiell felkälla kan vara den självrapporterade sömndurationen från föräldrarna 
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vid intervjuerna. Användandet av ”3 day dietary recording” ger en ökad tillförlitlighet till 

studiens resultat. 

Ur en pågående longitudinell kohort studie rekryterades 240 ungdomar för att delta i en studie 

om fett och kolhydraters påverkan på sömndurationen. Genom statistisk analys såg man sedan 

samband mellan sömnduration och kostvanor hos deltagarna. Deltagare som hade en 

sömnduration på mindre än 8 timmar hade ett högre intag av energi% från fett och mindre 

från kolhydrater. En signifikant skillnad sågs på minskad sömn associerad med minskat intag 

av kolhydrater hos tjejer men inte hos killar. I resultatet fann man även att kortare sömn var 

associerat med högre energi intag från snacks. Deltagare som rapporterade kortare 

sömnduration tenderade att äta frukost med högre energi% från kolhydrater (*32). En svaghet 

i studien är att deltagarna kan ha under- eller överrapporterat sitt kostintag för 24h-recallen. I 

diskussionen tar man själva upp att två dagar av 24-recall minskar resultatets styrka och att en 

tre dagars period hade förbättrat resultaten. Aktivitetsmätaren som man använde för att ta reda 

på deltagarnas sömnduration är validerad, men polysomnografi hade stärkt studiens resultat. 

Dessa studier kom fram till att ett lägre intag av kolhydrater var förknippat med kortare samt 

längre än normal sömnduration hos vuxna individer (*19). Hos väldigt unga barn ökade 

sömndurationen av ett högre intag från kolhydrater (*31). Man såg även att personer som sov 

över 9 timmar per natt hade ett lågt intag av livsmedel innehållande socker jämfört med 

personer med kortare sömnduration (*29). Kortare sömn var associerat med högre BMI och 

tendens till bukfetma hos deltagarna i en studie (*30). Låg variation av livsmedel i kosten kan 

påverka sömndurationen från de rekommenderade 7-8 timmarna per dygn (*30). Mindre 

konsumtion av fullkorn, frukt, grönsaker och bönor sågs hos personer med kortare sömn 

(*30). Deltagarna med kort sömn i en av studierna hade ett högre intag av kolhydrater till 

frukostmåltiden (*32). Att ersätta protein med ett högre intag av kolhydrater i form av högre 

GL eller fett ökade sömndurationen (*31).  Sämre kvalité på kosten enligt validerade enkäter i 

en studie sågs hos personer med kortare rapporterad sömnduration (*30).  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Denna studie undersökte litteraresultaten från en systematisk sökning på kolhydrater och 

sömn i databasen PubMed. Med ett deltagande av 1368 personer där sömn- och kostvanor 

undersöktes kom man fram till att intaget av kolhydrater kunde påverka ration mellan sömn 

och vakenhet. Man fann att ett högre intag av kolhydrater påverkade denna ration så att fler 

vakenperioder förekom hos deltagarna under natten (*24). Då man endast tittade på deras 

kostvanor via FFQ och sömnvanorna från självrapportering kan man inte dra slutsatser om det 

är kosten som påverkar sömnen eller vise versa. Liknande resultat sågs i studien av Michael 

A. Grandner et al. där man fann samband mellan kolhydratsintaget och kortare sömnduration. 

I denna studie använde man sig av 24h-recall och kunde därmed även se mer detaljerade intag 

hos deltagarna. Resultaten visade att kolhydrater i form av högre GI var associerat med 

kortare sömnduration (*29). Samtliga studier fann ett samband mellan sömnduration samt 

sömnkvalitet och intaget av kolhydrater (*24, *25, *26, *27, *28, *29, *30, *31, *32). Från 

flertalet av dessa går det inte att dra slutsatser om det är kosten som påverkar sömnen eller 

vise versa på grund av metoden i studierna. De flesta studierna i sökresultatet har endast 

samlat in självrapporterade enkäter om sömn samt kost och kan därför inte specifikt visa vad 

som påverkar vad. Glenda Lindseth et al. hade dock en metod där de fann att en kost 

bestående av högt intag från kolhydrater resulterade i kortare insomnings period (*28). Detta 

resultat bekräftar vad som tidigare setts i en studie av Ahmad Afgahi et al. där de kom fram 

till att en måltid med högt GI fyra timmar innan sänggående minskade insomningsperioden 

signifikant jämfört med en måltid med lägre GI (33). Liknande resultat fick man även redan i 
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en tidig studie av J.M. Porter & J.A Horne där man såg att ett högt intag av kolhydrater 

minskade steg 1 och 0 sömnen hos deltagarna (34). 

Glenda Lindseth et al. visade också att en kost med högt proteinintag kunde minska 

vakenperioder under sömnen samt ett högre totalt energiintag kunde förbättra 

sömneffektiviteten (*28). Kolhydrater har därmed inte bara en effekt på sömnduration utan 

även kvalitén av nattsömnen. I studien av Natsuko Sato-Mito et al. sågs en korrelation mellan 

senare mittpunkt av nattsömnen och ett minskat total energiintag från protein och kolhydrater 

(*27). De personer som rapporterat en senare mittpunkt av nattsömnen hade även längre 

rapporterad sömnduration (*27). Då det är så ospecifika resultat går det inte att utesluta andra 

faktorers påverkan på sömnen snarare än kolhydraternas i denna studie. I studien där man 

undersökte intaget av högt- eller lågt GIs påverkan på sömnen vid ett intag nära inpå 

sänggående hos barn fann de att högt GI ökade anspänningen under första delen av 

nattsömnen men resulterade även i djupare sömn (*26). Resultaten från denna studie kan 

jämföras med Miwa Yamaguchi et al. där man såg en negativ effekt av en större måltid vid 

sänggående på sömn/vakenhets ration (*24). Högt GI och/eller en stor måltid kan påverka 

kvalitén av nattsömnen.  

Samtliga studier tyder på att kosten kan påverka hur vi sover men ger en begränsad bild av 

hur sambandet ser ut. Kvalitén på studierna från sökresultatet var relativt lågt i förhållande till 

vad som behövts för att svara på syftet. Trotts detta bör intresset att undersöka sambandet 

vidare finnas för att få en bättre förståelse av kolhydraternas påverkan på sömnen. 

Metoddiskussion 

Syftet i denna studie var att undersöka kopplingen mellan kolhydrater och sömn genom att 

göra en systematisk litteraturstudie. Den största databasen på forskning inom just dessa 

ämnesområden i skrivande stund är PubMed. Man utförde därför litteratursökningen i 

PubMed som även ansågs vara lämplig då den hade en inbyggd sökfunktion där önskade 

begränsningar i studien enkelt kunde tillämpas direkt i databasen. En mer omfattande studie 

hade kunnat genomföras med en implementering av ytterligare databaser i sökningen för att 

försöka hitta flera resultat som berör syftet i denna studie. 

Då kopplingen mellan kolhydrater effekt på sömn var ett relativt outforskat område behövdes 

inte sökorden göras mer specifika då sökresultatet med de redan valda sökorden resulterade i 

få artiklar. Även de begränsningar som gjordes i studien var få. Detta är dels kopplat till det 

låga antalet sökresultat samt för att inte gå miste om relevanta studier till ämnet. Hade 

ytterligare begränsningar gjorts med samma sökord och databas så skulle det resultera i för få 

resultat. Dock ansågs de begräsningar som gjordes rättfärdigas av syftet i denna studie. 

Undersöker man forskning som handlar om nutrition bör man kolla på den senaste 

publicerade vetenskapen inom forskningen då framsteg inom detta ämne sker årligen. Därför 

valdes begränsningen att sökresultaten skulle vara publicerade inom de senaste fem åren. Att 

sökresultaten begränsades till forskning på människor valdes då både kost och sömn kan 

skilja sig väldigt mycket mellan människor och djur. Slutligen skulle ett bredare sökresultat 

kanske kunna ses om man valde färre eller andra begränsningar. 

Samtliga studier från litteratursökningen granskades noggrant. Man analyserade bakgrund, 

syfte, metod, resultat samt diskussion och sammanställde vad man fann ur dessa. Med hjälp 

av ”Quality Assessment Tool For Quantitative Studies” gjordes även en kvalitéts bedömning 

på studiernas utförande i en tabell 3 (se tabell 3) (14). Bedömningen bistår i hur man väljer att 

tolka resultatet från studierna och dess utförande. Variationen och det få antal studier samt 

dess syfte och resultat gjorde det svårt att ställa dessa mot varandra för att jämföra. Det 

resulterade i enklare synteser av resultaten från studierna. Det kan bero på att man valt ett 
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syfte där ämnet är relativt outforskat och ger därför ett mer ”okoncentrerat” sökresultat av 

forskning. Men det få antal sökresultat som denna litteratursökning resulterade i bekräftar att 

syftet är relativt outforskat och begränsad kunskap finns i dagsläget om ämnet. Därför bör fler 

och mer specifika studier göras på kolhydraternas effekt på sömnduration och sömnkvalitet 

för att öka förståelsen om detta.  

Slutsats: 

Denna litteraturstudie undersökte aktuell forskning på kolhydrater samband med sömnen. Av 

de artiklarna funna i sökresultatet kan man tydligt se att olika former av kolhydratsintag kan 

påverka sömnduration och kvalitén. Ett högre totalintag av kalorier, framförallt från 

kolhydrater verkar vara associerat med kortare sömnduration. Kolhydrater med högre GI nära 

inpå sänggående tycks minska tiden för insomning samt leda till en djupare sömn. Detta tyder 

på att sambandet mellan kosten och sömnen är starkt men fortfarande oklart. Mer forskning 

bör göras för att få bättre förståelse för hur just kolhydrater påverkar sömnen. 
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Bilaga 1: Resultat översikt 

Tabell 3 – Resultat översikt med kvalitetsranking utifrån Quality Assessment Tool For 

Quantitative Studies. 

Nr: Författare Syfte Resultat Kvalitetsran

king 

*24 Miwa Yamaguchi et al. Syftet i studien var att undersöka 

sambandet mellan dietära faktorer och 
sömn-vakenhets regelbundenhet hos 

en japansk befolkning. 

Ett högre dietärt intag av kolhydrater 

hade negativ påverkan på sömn-
vakenhets regelbundenhet. 

1 

*25 Karim M. Awad et al. Syftet var att ta reda på sambandet 
mellan sömnvanor, kost och fysisk 

aktivitet. 

Sömndurationen minskade samtidigt 
som BMI ökade med åldern hos 

deltagarna. Trots ökning av BMI så 

rapporterade deltagarna ett mindre total 
intag av energi från kosten.  

2 

*26 Shabnam Jalilolghadr et 

al. 

Syftet i denna studie var att utreda lågt 

respektiva hög GI drycks effekt på 

barns sömnmönster. 

En hög GI dryck gjorde att barnen hade 

en högre anspänningsindex under första 

halvan av sömnen samt mer sömn i form 
av Non Rapid Eye Movement. 

2 

*27 Natsuko Sato-Mito et 

al. 

Syftet var att undersöka förhållandet 

mellan mittpunkten av nattsömnen 
och kostvanor hos en kvinnlig japansk 

befolkning. 

En senare mittpunkt av nattsömn sågs 

hos de med lägre energiintag från 
protein och kolhydrater. En senare 

mittpunkt sågs även hos deltagare med 

högre intag av alkohol och fett. 
Sömndurationen var även längre hos de 

med senare mittpunkt av nattsömnen. 

1 

*28 Glenda Lindseth et al. Syftet med denna studie var att 

undersöka kostens effekt på sömnen 
genom att använda en aktivitets 

mätare för att registrera sömnen. 

En hög kolhydratskost gjorde så att 

deltagarna hade kortare insomnings 
period. En kost med högt protein 

minskade vakenperioder under 

nattsömnen. Den effektiva sömnen 

ökade hos deltagarna som hade ett högre 

totalintag av kalorier. 

1 

*29 Michael A. Grandner et 
al. 

Syftet i studien var att ta reda på 
sedvanliga sömnrutiners samband 

med kosten genom att analysera data 

från en nationell hälso- och nutritions 
undersökning. 

Intag av snabba kolhydrater (med högt 
GI) var associerat med kortare 

sömnduration.  

1 

*30 Fahimeh 

Haghighatdoost et al. 

Syftet var att jämföra kvalitén av 

kosten och antropometriska mått hos 
individer som sov olika länge. 

Personer som hade kortare 

sömnduration hade högre BMI samt ett 
högre intag av total energi samt 

kolhydrater. Kortare sömnduration 

visade sig var associerat med sämre 
kvalité på kosten. 

1 

*31 Katharina Diethelm et 

al. 

Syftet var att undersöka kvällsmålets 

påverkan på sömnen hos barn i två års 

ålder. 

Ett högre intag av kalorier speciellt från 

kolhydrat ökade sömndurationen hos 

barnen. Att ersätta protein med hög GL 
kolhydrat eller fett ökade också 

sömndurationen. 

1 

*32 Allison Weiss et al. Syftet var att undersöka förhållandet 
mellan sömnduration och energiintag 

hos ungdomar. 

Deltagare som hade en kortare 
sömnduration hade ett högre energiintag 

från fett och mindre från kolhydrat. Den 

kortare sömndurationen var även 
associerat med högre energiintag från 

”snacks”. 

2 
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