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SOV deg SLanKere: Lite søvn kan 
føre til høyere vekt. ekspertene 
trekker fram flere grunner til at 
gode søvnvaner kan gjøre deg  
slankere. foto: Shutterstock / nTb

STUDIE: 

SØVNGREP 
SOM FÅR 
NED VEKTA
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mine pasienter som ønsker 
å gå ned i vekt. Dette er fordi 
det krever mye å klare dette, 
og søvnunderskudd er sjelden 
en motivasjon til mer fysisk 
aktivitet.

Ernæringsfysiologen under-
streker at vektreduksjon ikke bare 
handler om hvilken diett man skal 
gå på, og hvor mye man skal trene, 
men også atferden som kreves for å 
gjennomføre en slik livsendring.

– Da er også søvn og stress vikti-
ge aspekter, sier hun.

– Påvirker appetitten
Ståle Pallesen, professor i sam-
funnspsykologi ved Universitetet 
i Bergen (UiB), er ikke overrasket 
over disse resultatene.

– Det er meget godt kjent fra 
epidemiologiske studier at å 
sove lite er assosiert med høy-
ere vekt, sammenliknet med 
dem som sover normalt eller 
som anbefalt. Det samme gjel-
der også studier følger folk over 
tid, sier han til Dagbladet.

Men hva kan 
forklare sammen-
hengen?

Pallesen påpeker 
at eksperimentel-
le studier viser at 
søvnmangel øker 
mengden appe-
tittstimulerende 
hormon som grelin, 
og senker mengden 

appetittdempende hormoner som 
leptin.

– Sover du lite vil det påvirke 
utskillelsen av hormoner som 
regulerer appetitten. Lite søvn 
driver altså hormonbalansen i 
en slik retning at appetitten går 
opp, sier han.

Lavere impulskontroll
UiB-professoren forklarer at søvn-
mangel har betydning for evnen 
til å regulere impulser. Frontallap-
pen i hjernen blir nemlig særlig 
påvirket av for lite søvn, og denne 
er sentral i regulering og kontroll 
av impulser.

– Lite søvn kan derfor svekke 
impulskontrollen, som også 
kan bidra til at den spiser noe 
mer ukritisk når en har sovet 
lite.

Pallesen tror også at tid er en 
faktor. Den som sover lite har 
rett og slett mer tid til å spise, og 
siden det våkne døgnet blir lengre, 
presser man kanskje inn et ekstra 
måltid enn om en hadde sovet 
normalt.

– Lite søvn kan også svekke 
motivasjonen og overskuddet for å 
drive med fysisk aktivitet, som vil 
være kaloriforbrennende. Når man 
ikke er fysisk aktiv er det lettere å 
ty til småspising fordi man da del-
tar i en stillesittende aktivitet.

– Trigger overspising
Forutsatt at deltakerne sov for lite 
fra før, mener Line Rustberggaard, 
psykolog og søvnspesialist, at det 
gir mening at mer søvn fører til 
vektreduksjon.

– For lite søvn gir ofte symp-

Sliter du med å holde vekta, el-
ler vil du gå ned noen kilo? Da 
bør du prøve å sove litt lenger 
om natta.

Det er i hvert fall rådet fra 
amerikanske forskere, som mener 
at man kan gå ned i vekt bare ved å 
sove mer.

I studien, som nylig ble trykket 
i det anerkjente tidsskriftet JAMA, 
undersøkte de hvilken effekt mer 
søvn hadde på overvektige som 
sov mindre enn 6,5 timer om 
natta. 

I to uker skulle de prøve å 
sove rundt 8,5 timer, uten å 
legge om til en spesiell diett 
eller være mer fysisk aktive. 
En tilsvarende kontrollgruppe 
skulle sove som vanlig.

Resultatet begeistret forskerne.
– Dette er nesten en game 

changer når det gjelder vekttap og 
vedlikehold av vekt, sier Esra Ta-
sali, førsteforfatter bak studien, til 
CNN, som omtalte 
saken først.

Deltakerne 
som sov lenger, 
reduserte nem-
lig det daglige 
energiinntaket 
sitt med cirka 270 
kalorier, sam-
menliknet med 
kontrollgruppa. 
Dette tilsvarer et vekttap på 
rundt 12 kilo over tre år, om 
effekten opprettholdes, mener 
forskerne.

– Legger seg tidligere
– Dette er en veldig spennende 
artikkel, sier Tine Sundfør, klinisk 
ernæringsfysiolog, til Dagbladet.

– Dette er en intervensjonsstu-
die med en kontrollgruppe, hvor 
man bare har endret på én ting, 
nemlig hvor lenge man sover. 
Dette gjør det mulig å si noe om år-
sakssammenhengen mellom vekt 
og søvn, utdyper hun, men under-
streker at det et lavere kaloriinntak, 
og ikke søvnen i seg selv, som fører 
til vektreduksjonen.

Sundfør, som også har 
doktorgrad i ernæring, tror 
sammenhengen mellom søvn 
og vektreduksjon blant annet 
handler om at man legger seg 
tidligere om man skal sove mer 
om natta. Er man tidligere i 
seng, sover man vekk de timene 
man blir ekstra fysen.

– Kvelden er ofte tidspunktet 
hvor man velger mer usunn mat, 
enn ellers på døgnet. Det er ikke da 
man får lyst på knekkebrød med 
magerost.

– Mindre overskudd
Sundfør påpeker også at når man 
er sliten og trøtt, har man mindre 
styrke til å stå imot fristelser. Ikke 
minst har man mindre overskudd 
til å lage skikkelig middager, og tyr 
kanskje oftere til enkle løsninger 
som frossen pizza.

– Hvor mye man sover er et 
fast spørsmål jeg stiller alle 
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Ett enkelt søvngrep kan få deg ned i vekt, mener  
amerikanske forskere. – Dette er nesten en game changer.

GODE
SØVNRÅD

 l Stå opp til et fast 
tidspunkt hver dag, 
og sov ikke mer 
enn en time ekstra 
på fridager. Sørg 
også for å være ute 
i dagslys i løpet av 
dagen.

 l Søvnbehovet 
bygger seg opp 
mens du er våken, 
og søvnen blir 
dypere jo lenger det 
er siden du sov sist.

 l Begrens soving 
på dagtid, spesielt 
på ettermiddagen. 
Unntaket er en kor-
te høneblunder på 
ti til tjue minutter 
tidlig på dagen.

 l Blir du irritert 
over at du ikke får 
sove bedre, er det 
ofte vanskelig å 
sove godt. Fortell 
deg selv at det er 
greit at det tar litt 
lengre tid å sovne, 
eller at du våkner 
noen ganger i løpet 
av natta.
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tomer som uro, konsentrasjons-
vansker, irritabilitet og søvnighet 
på dagtid, sier hun til Dagbladet.

– Noen spiser for å dempe disse 
symptomene. For eksempel kan du 
spise dersom du er urolig, eller du 
kan spise for å få mer energi og bli 
klar til å ta fatt på en arbeidsopp-
gave.

Generelt sett vil du bli 
mindre motstandsdyktig mot 
trøblete tanker og følelser når 
du er søvndeprivert, forklarer 
psykologen. Og både trøblete 
tanker og følelser kan være trig-
gere for overspising.

God døgnrytme
Sov lenger, er altså rådet for en 
sunn vekt. Men hvordan gjør man 
dette?

Pallesen mener gode søvnvaner 
er viktig for å kunne sovne raskt på 
kvelden.

– Man bør ikke ha for stor 
variasjon mellom når man står 
opp i ukedagene, og når man 
står opp i helga. I hvert fall ikke 
mer enn to timer, da vil man 
få problemer med å legge seg 
søndag kveld, sier han.

For å justere døgnrytmen, 
bør man få dagslys på øynene på 
formiddagen og unngå dette på 
kvelden.

– De som merker at de blir veldig 
b-mennesker om vinteren, kan ha 
nytte av lyslampe på morgen eller 
formiddagen, sier professoren.

– Sett av tid til bekymring
Ellers anbefaler Pallesen at man 
roer seg ned før man skal sove. 
Ekstrem aktivitet, intellektuelle 
sysler, eller emosjonelt ubehag 
for seint på kvelden gjør det 
vanskeligere å sove. Det samme 
gjelder aktiverende stoffer som 
snus, røyk eller koffein. Har man 
problemer med å sovne, bør man 
for eksempel ikke drikke kaffe 
etter lunsj.

– De som bekymrer seg mye 
i senga, bør sette av tid til be-
kymring tidligere på dagen, sier 
han, og foreslår for eksempel 
20 minutter på ettermiddagen 
eller tidlig på kvelden. 

Da kan man skrive ned alt man 
bekymrer seg for i en kolonne, og 
mulige løsninger i en annen.

– Denne teknikken reduserer 
sannsynligheten for ukontrollert 
bekymring utenfor den tiden 
avsatt til dette, mener han.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet, særlig på etter-
middagen, er gunstig for søvnen, 
ifølge Pallensen. Man bør også 
spise litt før man legger seg, slik 
at man ikke går sulten til seng. Et 
varmt karbad to timer før man 
sover vil senke kroppstemperatu-
ren og gjøre innsovningen lettere. 
Soverommet bør være mørkt, stille 
og temperert.

Ligger man over tid og prøver å 
sove, kan man begynne å assosiere 
senga med frustrasjon. Da anbefa-
ler professoren at man står opp, og 
heller prøve å legge seg igjen når 
man føler seg søvnig.

TEMA
Søvn
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«DET ER MEGET GODT KJENT FRA EPIDEMIOLOGISKE STUDIER AT Å  
SOVE LITE ER ASSOSIERT MED HØYERE VEKT, SAMMENLIKNET MED DEM  

SOM SOVER NORMALT ELLER SOM ANBEFALT. »
STÅLE PALLESEN, professor i samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen


