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Vilken effekt har exponering för blått ljus kvällstid på sömn? 

Lena Ring: då är det dags för den här månadens FoUU-Talk, väldigt varmt välkomna allihop. Idag ska 
vi få lyssna på Erik Fredlund som kommer berätta om sitt arbete på ST-kursen som han gjorde förra 
året. ST-kursen i vetenskapligt hållningssätt som ni såg på vårt bibliotek här är en samverkan mellan 
APC utbildning och APC forskning. Så varmt välkommen Erik, om vi får in dig i bild. 

Erik Fredlund kommer in i bild. Lena: då ska jag påminna om att vi spelar in FoUU-Talket för de som 
inte kan vara med och lyssna nu, så lägger vi upp en länk på vårt intranät [redaktörskommentar: 
länken läggs upp på Samverkanswebben, inte Intranätet] och därför under tiden som du presenterar 
Erik stänger vi andra av bild och ljud. Sedan har vi en kvart efteråt för frågor och det spelar vi inte in. 
Då släpper vi loss dig Erik, varsågod. 

Erik Fredlund: tackar så mycket. Ja, Erik Fredlund heter jag och är ST-läkare på Kungsgärdets 
vårdcentral, och har gjort min ST i ungefär tre och ett halvt år. I ST i allmänmedicin ingår det att man 
ska göra en kurs som heter vetenskapligt hållningssätt. I Region Uppsala gör man en 
litteraturgenomgång kan man säga på ett ämne som man själv får välja, och väljer ut ett antal 
artiklar som man ska granska för att besvara sin frågeställning. Det är det arbetet som jag kommer 
presentera här idag. Som ni ser på min rubrik har jag tittat på blått skärmljus, blått ljus från olika 
källor kan det vara, och påverkan på sömnen. Det är inte helt lätt att komma på ett ämne till den här 
kursen, man måste välja ett ämne som det finns studier, och helst randomiserade studier, men ändå 
inte redan färdigforskat så att säga, att det finns metaanalyser och systematiska genomgångar, helst 
för mycket, det är lite grann det man gör själv, så det tog lite tid att komma på det här men till slut 
blev det det här, och det visade sig vara ett ganska intressant ämne.  

Ny bild: vad vet vi om sömnbesvär och skärmtid? Jag har tittat runt lite grann och i den stora studien 
som finns i Sverige gjorde man en genomgång 2014, och frågade man i en enkätstudie, och då visade 
det sig att så mycket som 24,6%, alltså nästan en av fyra, hade någon form av sömnbesvär. Om man 
tittade närmare på det här visade det sig att 10,5% uppfyllde kriterier för insomni, alltså har svårare 
sömnstörning, så det är jättevanliga besvär med sömnstörningar, vi ser dem i primärvården väldigt 
ofta. Sedan tittade jag runt lite på om vi vet någonting om hur mycket skärmljus eller skärmtid vi 
exponeras för i Sverige idag, så jag ville sätta det i svensk kontext, just med den här frågan. Där fanns 
det inte riktigt någon vetenskaplig studie men jag hittade från Telenor, de hade gjort något som 
kallas en skärmljusrapporten, den senaste från 2019, då det var nästan hälften av de svenskar som 
svarade på enkäten så var det någon form av skärmljus precis innan man släckte lampan och skulle 
sova, och det kunde vara från olika källor, om man tittade på TV eller smartphone eller någon typ av 
skärm som man belyste ögonen med precis innan man skulle sova. Det vet vi ju alla, det är 
jättevanligt att man håller på och fipplar med telefonen eller datorn precis innan man ska sova, och 
frågan är väl hur det påverkar oss, och det var det jag ville titta lite grann på.  

Ny bild: som jag visade av de här siffrorna, det är jättevanligt med sömnproblem och det är 
jättevanligt med exponering av skärmljus innan man sover men det är inte säkert att det har någon 
koppling till det utan det kan bara vara en korrelation. Då måste man fråga sig om vi vet någonting 
om vad som händer om man exponeras för skärmljus. Och det gör man faktiskt, jag kommer till det. 
Det visar sig att ljuset delas in i olika färger beroende på sin våglängd i spektrat, om man har blått 



och violett ljus, det är ungefär 400 - 500 nanometer, då vet man att när man belyser ögat med ljus 
på den våglängden så skickas det signaler från Retina till hypotalamus och vidare därifrån till 
epifysen, den kallas också för tallkottkörteln, och det är därifrån som melatoninet insöndras, och det 
här är som mest aktivt vid 480 nanometer, starkast signalering, och det är blått ljus.  

Ny bild: Man vet att det är redan en besvarad frågeställning att om man exponerar retina med blått 
ljus så hämmas melatonininsöndringen från tallkottkörteln, och det är ett dos responsförhållande så 
ju mer ljus man belyser med kan man minska melatoninnivåerna i blodet med upp till 75%. [gäst 
ombes stänga av sin video]. Om man belyser ögat med ljus i våglängden fyra till 500 nanometer med 
en peak vid 480 nanometer som är blått ljus då kan man hämma insöndringen av melatonin från 
tallkottkörteln med upp till 75%, det har man visat i flera studier, man mäter både i blodet och i 
saliven melatoninnivåerna helt enkelt, så det är redan känt faktum.  

Ny bild: Det jag ville titta på var den praktiska konsekvensen av det här, kunde det här i sin tur leda 
till några effekter på sömnen?  

Ny bild: Det ledde fram till min frågeställning, och i den här kursen använde vi oss av någonting som 
kallas för PICO-modellen, där man, för att få fram en frågeställning använder man den här modellen. 
Då måste man hitta en population som i mitt fall var vuxna personer, jag ville inte titta på barn, och 
de skulle inte ha för mycket sömnproblem, det fanns inte riktigt studier för det utan det var lättare 
sömnbesvär eller inga sömnbesvär utan mer att titta på det fysiologiska i det här. Intervention var 
att man blev exponerad för ljus som man hade filtrerat bort den blå färgen i, alltså att man minskade 
på sin exponering av blåljus. Jämförelsegruppen är att man inte exponerade sig, eller att man 
exponerade sig för vanligt ljus så att säga, som innehåller alla kulörer, eller kanske till och med extra 
mycket blått. Effektmåttet, det är ju väldigt svårt att mäta sömn, det visade sig att det finns många 
olika, vad man kan titta på, det fanns inte i alla studier samma outcome, men man kan titta på hur 
länge man sover, hur sömnen ser ut på EEG, man kan titta på, olika skattningsskalor, man kan titta 
på hur lång tid det tar att somna när man går och lägger sig, så vissa saker var gemensamt och i vissa 
tittade man på lite olika saker i studierna.  

Ny bild: Vi gjorde en sökning, vi tog fram en söksträng för att försöka hitta alla titlar som berör det 
här området, och då hittade jag 94 artiklar. Sedan filtrerade jag ut de jag inte kunde läsa för att jag 
inte kunde förstå språket, och allting som inte var RCT, alltså randomiserade kontrollerade studier, 
metaanalyser eller systematisk video, alltså den här typen av studier som man anser har högt 
bevisvärde. Då blev det kvar 24 artiklar, jag läste titel och abstrakt på dem, alltså en 
sammanfattning, och då kunde jag filtrera ut ytterligare 15 och hade nio stycken kvar där jag läste 
hela artikeln, och för att bilda mig en uppfattning om det var relevant för min frågeställning, och då 
blev det 3 stycken artiklar kvar, vilket var lite för lite. Vi ville ha fyra till fem artiklar i den här 
uppgiften. Då tittade jag runt lite och hittade via referenser i de andra artiklarna som jag hade valt 
ut, två stycken artiklar som jag inte hade hittat i min sökning, och kunde inkludera även dem, för det 
visade sig att de passade in i min frågeställning.  

Ny bild: Det här är min resultattabell, den behöver vi inte gå in på i detalj men jag ska säga några 
korta ord bara om de här fem studierna som jag tittade på. Alla var RCT:er utom en som var en 
interventionsstudie utan randomisering. Jag trodde inte jag skulle så många bra studier på det här 
men det fanns rätt typ av studier, annars blir det lätt mycket observationsstudier som inte har lika 
mycket bevisvärde när det gäller den här frågeställningen.  

Ny bild: Det finns olika outcome i det här, och sömntid och tid till att man somnar, det är lätt att 
definiera, men sedan finns det olika skattningsskalor som man använder sig av också. Det finns nog 



ingen riktigt bra skattningsskala för att mäta sömnproblem, dt man har använt mest är den vi känner 
igen från om man använder med patienter och man misstänker sömnapné, Epworth Sleepiness 
Scale, som är den gröna bilden till höger, då skattar man hur stor sannolikhet det är att man somnar 
i olika situationer, och det ett slags grovt mått på trötthet. Sedan finns det skalan som heter 
Karolinska Sleepiness Scale som är en mycket enklare version. Då är det bara hur trött är man i ett 
givet ögonblick, och då skattar man det mellan ett och nio, så det är lite som en VAS-skala fast för 
trötthet istället.  

Ny bild: Sedan finns det ytterligare en skala som heter Pittsburgh Insomnia Rating Scale, där man 
behövde ha någon form av sömnproblem innan för att kunna använda den, det var en av studierna 
som hade använt den skalan också. Resultatet ska jag komma till. 

Ny bild: I en av studierna vad det faktiskt så att man förlängde sömntiden när man filtrerade bort det 
blå ljuset, det var en amerikansk studie där man delade ut blåljusfiltrerande glasögon till ett antal 
personer, man fick använda dem på kvällen, de fick titta på skärm och så som vanligt men filtrera 
bort ljuset med hjälp av filter som finns i det här glaset. Man hade en kontrollgrupp oh gjorde en 
cross over så de bytte efter en viss tid och vila emellan. Då var det faktiskt en signifikant skillnad på 
sömntiden mellan de här två grupperna, i den ena gruppen sov man 399 minuter i snitt med 
spridning på 80 minuter, och i den andra gruppen sov man 347 minuter i snitt med en spridning på 
70 minuter. Men det var en signifikant skillnad mellan grupperna, där var det på en hård datapunkt 
så var det skillnad på att filtrera bort blåljuset, men det var bara i en av fem studier.  

Ny bild: Två av fem studier kunde man se skillnader i skattningsskalor när man på olika sätt 
exponerades för blått ljus eller för blått ljus. Det kunde vara Epworth Sleepiness Scale eller 
Karolinska Sleepiness Scale som jag pratade lite om innan, att det fanns en skillnad där. I en av fem 
studier fanns det signifikant skillnad i sömnkvalitet när man filtrerade bort det blå ljuset. Hur man 
mäter sömnkvalitet det vet jag faktiskt inte riktigt, jag tror att det kanske var när man tittade på och 
polysomnografier och EEG-kurvor att man såg att man såg djupare helt enkelt.  

Ny bild: Tillbaka till min resultattabell. Ser ni när jag pekar på skärmen? Lena: ja det syns. Erik: Så den 
första studien var en studie från Sydkorea, det var den jag tyckte hade högst kvalitet [Lena ber 
deltagare stänga av mikrofonen] där man delade ut mobiler till ett antal studiedeltagare, 22 stycken 
män, och de hade hälften där man filtrerade bort det blå ljuset i en speciell skärm, och i den andra 
gjorde man inte det, så fick de spela mobilspel i två och en halv timme innan de skulle sova, det var 
en ganska rolig studie tyckte jag. Man tittade på dels melatonin som vi redan vet och lite andra 
grejer, men även sömntiden, skattningsskalor, kognitiva tester, det var lite allt möjligt, men jag 
tittade på det jag var intresserad av i den här studien. Då fanns det skillnader i Epworth Sleepiness 
Scale, alltså de kände sig piggare när de skulle sova efter att ha spelat mobilspel på skärmen som 
visade blått ljus jämfört med den som inte visade blått ljus. En signifikant skillnad, så det ju i linje 
med min frågeställning. Nästa studie, som jag tyckte hade medelhög kvalitet, var en norsk studie där 
man delade ut en historia kan man säga, en berättelse man skulle läsa. Då fick man läsa den 
antingen på Ipad eller läsa samma historia i en bok, en halvtimme innan man skulle sova. Tanken 
med det här är att det ska vara ljuset och inte att det är en spännande bok eller att man blir uppe i 
varv av någon annan anledning innan man ska sova, och ska exponeras för en skärm, så man fick 
göra samma sak fast i en bok och på en skärm, för att få just den här ljuskomponenten. Så gjorde 
man lite samma sak, man tittade på hur länge man sov, hur bra man sov och så vidare. Då hittade 
man ingen skillnad i hur länge man sov, däremot var det skillnad i hur trött man kände sig när man 
skulle gå och lägga sig. Man hittade mindre EEG-förändringar också men det fördjupade jag mig inte 
i så mycket. Lite resultat där också, i hur trött man kände sig när man skulle sova. Sedan har vi en 
annan studie som var RCT men det var ändå en intervention, och då hade man inte skärmar utan 



istället lampor, det är ju en annan komponent i det här, det kan komma blått ljus ifrån moderna 
lampor, LED-lampor, de kan ju ha en annan färgtemperatur än vad gamla klassiska glödlampor har 
ibland. Då tittade man på hur belysningen påverkar på kvällen. I den här studien hittade man i 
princip inga skillnader alls, så det var inte några resultat som var så intressanta, det var inga mätbara 
skillnader på någonting nästan. Fjärde studien var den jag visade en bild på tidigare, där man hade 
resultatet som var skillnad i sömntid, det var en amerikansk studie där man hade folk som hade 
lättare sömnproblem, men de fick inte uppfylla kriteriet för någon diagnos utan det var att de hade 
sökt hjälp för sömnproblemen men att de inte var så svåra. Då delade man ut blåljusfiltrerade 
glasögon till hälften av personerna och hälften fick inte ha det, sedan bytte man efter halva tiden, 
och så fick de göra vad de ville, sitta med skärmar eller så, precis som de gjorde tidigare. Då visade 
det sig att de sov längre, det var den där siffran vi pratade om tidigare och de fick signifikant bättre 
på Pittsburgh Insomnia Rating Scale, den tredje skattningsskalan som skattar sömnproblem, det var 
den enda studien som använde sig av den här skalan, men där blev det också signifikant bättre. Det 
tyckte jag var intressant. Den sista studien som tyvärr hade för låg kvalitet när vi granskade den i 
granskningsförfarandet som också ingick i kursen, då var det att man blev belyst av en lampa och 
inte en skärm, antingen blåljusfiltrerad lampa eller en vanlig lampa som har blått ljus i sig. Man 
tittade också på melatonin, på EEG-förändringar, sömnighet och sömnlängd. Ingen skillnad i 
sömnighet eller sömnstruktur, här sa resultaten inte så mycket som jag tolkade det med min 
frågeställning i alla fall.  

Ny bild (Diskussion/slutsatser). Det man kan säga generellt om resultaten är att alla de här studierna 
är små studier, det är kanske 15 eller 30 deltagare totalt, de flesta är friska frivilliga, unga personer 
kanske som inte har så mycket sömnproblem, ibland hade de bara lite lättare sömnproblem. Det är 
svårt att blinda studier av naturliga skäl, jag förstod aldrig riktigt men studien där de hade mobilspel 
och spelade i två och en halv timme, jag tror att den skärmen som var den som inte visade blått ljus, 
jag tror att de på något sätt hade gjort så att man inte riktigt förstod det, det var det som var 
poängen, att man skulle kunna filtrera bort det blå ljuset utan att man märker det, annars kan man 
tänka sig att när man går runt med gula glasögon till exempel, det kan kännas lite löjligt eller om inte 
annat vet man att man har det och det kan ge en stor bias när man ska få resultatet i de här 
studierna. Sedan har de varit inne på lie olika saker, vissa saker har varit samma, andra studier har 
man använt olika skalor för trötthet och sömnighet, så det är inte helt jämförbart rakt av alltid. Men i 
flera fall så hittar man signifikanta skillnader mellan grupperna i studierna i alla fall. 

Ny bild: Vi vet som jag sa från början att melatoninnivåerna påverkas när man lyser blått ljus in i ögat 
med peak på 480 nanometer som är just blått ljus, och vi skriver ut alltmer melatonin till våra 
patienter. Det kan man ta sig en funderare kring om det är bra eller hur det påverkar. Jag tycker det 
är värt att testa att minska sin exponering på kvällen om man har sömnsvårigheter utifrån de här 
resultaten eftersom vi vet redan att upp till 75% kan man minska sin melatonininsöndring om man 
lyser starkt blått ljus in i ögat. Det är på kvällen man behöver melatonin för att kunna somna. En 
tanke som dök upp när man tittar på de här studierna, det är att det är inte bara skärmar som ger 
blått ljus utan även lampor. Moderna LED-lampor kan ibland ha lite kallare färgton och är en del i att 
man har en högre andel blått ljus. Då kan man tänka på det är kanske därför det känns mysigare att 
ha stearinljusfärgat ljus, än det blå som ska efterlikna dagsljus när man väljer lampa. 

Ny bild: Inför att jag skulle hålla den här presentationen, den här gjorde jag förra året, tittade jag 
runt lite om det har hänt någonting mer i studieväg sedan sist. Då hittade jag preliminära resultat 
som har kommit här nu 2021 där man har tittat på kortisol. Det här med melatonin är ganska 
vedertaget, nu har man börjat titta på kortisol också, stresshormonet, att det också påverkas när 
man exponeras för blått ljus. Mekanismerna kring det här tror jag inte man vet lika väl hur 



kopplingen är mellan retina och hjärnan, men här har man kunnat hitta påverkan även på kortisolet. 
Här har det till och med kommit en randomiserad studie när man tittar på salivkortisol och 
exponering för blått ljus. Så det är nog inte bara melatoninen som påverkas i det här utan det är fler 
grejer också som vi inte vet lika mycket kring. som alltid när det gäller forskning måste man säga att 
det behövs mer forskning på det här området och det tycker jag att det gör i och med att det är så 
små studier och inte så entydiga resultat än så länge. Det verkar peka i en riktning men skulle vara 
snyggt att få lite större studier med mer power i så att man kunde uttala sig mer säkert när vi ger de 
här råden till patienterna. Men jag tänker på det här redan nu att man kan prata lite grann med 
patienter om vad man gör på kvällen, både för att man kanske blir lite uppe i varv när man 
kommunicerar på sociala medier men också att det blå ljuset som finns när man sitter framför en 
skärm kan göra att man blir piggare och att det kanske är bättre att läsa en bok till exempel och ha 
det här lit gulare ljuset som kommer in i ögonen precis innan man ska sova. 

Ny bild: Det var min sista bild, tack för mig! 

Lena Ring: Tack så mycket, då stänger vi av inspelningen. 

Länk till den filmade föreläsningen 

https://play.quickchannel.com/play/bxfejyb 
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