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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Sven Hassler för hans stora engagemang i vår 
uppsats. Ingen fråga har varit för stor eller liten och han har alltid funnits nära till hands. 
Vidare vill vi tacka undersökningskommunens folkhälsosamordnare för gott samarbete och 
rektorn på skolan som tog emot oss. Vi är tacksamma över det positiva bemötandet från 
eleverna och lärarna på skolan, vår undersökning skulle inte ha varit möjlig utan deras öppna 
inställning och engagemang. 
 
Utöver detta vill vi tacka de nära och kära som bidragit med sina åsikter och tankar. 
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett mycket gott samarbete. 
 
 
Trollhättan 2009-05-26 
 
Lina och Therese  
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Sömnstörningar hos ungdomar anses vara ett växande problem. Det finns misstankar om att 
ungdomarnas ökade användning av Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) är boven 
i dramat. Ungdomar upplevs spendera en allt större del av sin tid framför datorn, samtidigt 
som mobilen går varm av samtal och SMS. Det saknas dock utförlig forskning kring 
sambanden mellan IKT-användande och sömn. 
 
Syfte: Att undersöka huruvida ungdomar lider av sömnstörningar och om det i så fall kan 
kopplas till deras IKT-användande. De frågeställningar som behandlas är hur ungdomars 
sömnmönster ser ut och om det finns några kopplingar mellan eventuella negativa 
sömnmönster och deras IKT-användande. Dessutom undersöker vi om det finns några 
könsmässiga skillnader i sömn och IKT-användandet.  
 
Metod: Den metod som används är kvantitativ och datainsamlingen har skett genom en enkät. 
Urvalet består av 392 elever i årskurs ett från en gymnasieskola i västra Sverige. Enkäten 
besvarades och samlades in vid ett och samma tillfälle. Datan har bearbetats och analyserats i 
statistikprogrammet SPSS. 
 
Resultat: Analysen av resultaten visar att deltagarna har sömnproblem och att de upplever 
negativa effekter av dessa sömnproblem. Resultatet visar även att det finns ett samband 
mellan deltagarnas IKT-användande och dålig sömnkvalité, ju högre användande desto sämre 
sömn. Det finns inga direkta könsmässiga skillnader gällande sömnmönstret, däremot finns 
det skillnader gällande IKT-användandet.  
 
Slutsats: Undersökningen visar att deltagarna faktiskt lider av sömnproblem, och att 
användandet av IKT påverkar sömnen. Samtidigt indikerar resultatet att IKT-användning 
endast är en av flera påverkansfaktorer. Ytterligare forskning behövs för att till fullo förstå de 
bakomliggande orsakerna till ungdomarnas sömnproblem. 
 
 Nyckelord: Sömn, sömnstörningar, sömnproblem, ungdomar, tonåringar, IKT, Informations- 
och Kommunikationsteknik  



 

 
Abstract 
 
Titel: Mr Sandman in Cyberspace – a survey concerning adolescents sleep related to their 
usage of Information- and Communicationtechnique 
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___________________________________________________________________________ 
 
The majority of adolescents do not seem to get enough sleep, which can result in sleeping 
disorders. This is an increasing problem and there are speculations that the increased usage of 
Information and Communication Technology is a key factor to this problem. The use of ICT 
may affect sleep in several ways, where adolescents spend time using different forms of ICT 
instead of sleeping, and also ICT may stimulate the adolescent which results in difficulties in 
falling asleep. There is a lack of research in this area.  
 
Objective: The aim of this study is to investigate adolescents’ sleep patterns, and to seek 
whether there are any connections between their ICT usage and sleeping problems. Also we 
intend to investigate if there are any gender differences.  
 
Method: The method used was quantitative, by means of a questionnaire. In this study, 392 
students of year one in an upper secondary school in the west of Sweden participated. They 
answered the questionnaire, which mainly focused on their sleeping patterns and their usage 
of ICT. The data was analysed in a statistical program, SPSS.  
 
Results: The results showed that a majority of the participants have some sort of sleeping 
problem. The results also showed that there is a connection between high usage of ICT and 
disturbed sleep. There are also differences in the usage of ICT between genders.  
 
Conclusion: The study shows that adolescents in fact have disturbed sleep and that high 
usage of ICT has an impact on sleep. However, the results also indicate that high usage of ICT 
is only part of the problem and that further research is needed to fully understand why 
adolescents suffer from disturbed sleep.  
 
Keywords: sleep, sleeping disoders, , insomnia,  adolescents, teenagers, ICT 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Att sömn har stor betydelse för hur vi mår är något som är mer eller mindre självklart. Vi har 
väl alla någon gång upplevt de negativa effekter en dålig natts sömn kan ge dagen efter. 
Tröttheten leder då ofta till koncentrationssvårigheter, irritation och även små problem kan 
växa till oöverstigliga hinder.  
 
Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik rörande sömnbesvär visar att sömnbesvären höll sig 
på en stabil nivå under 80-talet för både män och kvinnor. Statistiken visar dock en förändring 
1993 då antal rapporterade fall av sömnbesvär ökade, och idag ser vi en fördubbling sedan 80-
talet (Sömnmottagningen 2009). Inom sjukvården ökar antalet unga som remitteras in för 
sömnutredning. I denna grupp utmärker sig unga killar med extrema sömnstörningar. De kan 
vara vakna i flera dygn och sedan sova 12 – 15 timmar i sträck (Sahlman 2008). Vidare 
rapporterar allt fler lärare att de upplever elever som störande, aggressiva och med 
koncentrationssvårigheter där eleverna till och med somnar på lektionerna. Detta förmodas 
bero på sömnbrist eller dålig sömn (Aronsson 2008). 
 
I dag lever vi i ett ”24-timmars”-samhälle med ständig uppkoppling. Många föräldrar 
upplever att deras barn tillbringar en allt större del av sina liv framför datorn, både dag som 
natt, samtidigt som deras mobiler går varma av samtal eller SMS. En naturlig slutsats skulle 
kunna vara att ungdomar idag i högre grad lider av sömnstörningar. Detta för att de helt enkelt 
sover mindre och får en förändrad dygnsrytm på grund av sitt användande av Informations- 
och kommunikationsteknik (IKT). Är det så att ungdomars IKT-användning leder till 
sömnstörningar, eller är det förutfattade antaganden av en oförstående vuxenvärld? 
 
Det finns med andra ord misstankar att den ökade IKT-användningen kan vara orsaken till ett 
förändrat sömnmönster som kan ge negativa effekter. Området saknar dock utförlig forskning. 
Finns det överhuvudtaget någon koppling mellan sömnstörningar och IKT-användning? 
Kanske är sömnproblemen lika utbredda bland grupper med låg IKT-användning som i 
grupper med hög IKT-användning. Vi vill genom vår studie undersöka huruvida det finns 
något samband mellan ungdomars IKT-användning och eventuella negativa sömnmönster. 

1.2 Syfte 
Att undersöka huruvida ungdomar lider av sömnstörningar och om det i så fall kan kopplas till 
deras IKT-användning 

1.3 Frågeställningar 
1. Hur ser ungdomars sömnmönster ut? 
2. Finns det kopplingar/samband mellan eventuella negativa sömnmönster och deras 

IKT-användande? 
3. Finns det könsmässiga skillnader i sömn och IKT-användande? 

http://www.somnmottagningen.se/�
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2 Teori 

2.1 Sömn 
Människan sover i ca en tredjedel av sitt liv. Trots detta är det först under de senaste 80 åren 
som sömnens betydelse uppmärksammats och på allvar blivit föremål för forskning. I 
sömnforskningens vagga var intresset störst inom psykologin medan forskning kring de 
fysiska aspekterna på sömn uppmärksammats allt mer först under de senaste årtiondena 
(Åkerstedt & Nilsson 2003, s. 6). Det råder dock än idag stora kunskapsbrister. Sömnens 
huvudsakliga syfte är fortfarande inte känt, utan föremål för en rad spekulationer. Den 
rådande, och mest vedertagna teori är att sömnen är den tid då det centrala nervsystemet 
återhämtar sig efter dagens påfrestningar. Bland annat återställs energinivåerna i cellerna. 
Undersökningar som påvisar sömnbristens konsekvenser stödjer detta resonemang (Åkerstedt 
2002, s. 32). Kort kan sömn uttryckas som ett uppbyggande tillstånd i kontrast till 
vakenhetens nedbrytande processer.  

2.1.1 Vad är sömn? 

Men vad vet vi om sömn? Vad händer under den tid som passerar från att vi lägger huvudet 
på kudden på kvällen för att somna in, tills det att vi vaknar på morgonen? En natts sömn är 
indelad i ett antal cykler som upprepas under natten. Cyklerna består i fyra olika stadier, vilka 
alla innebär olika fysiologiska effekter. Stadium ett är vårt insomningsstadium. Stadium två 
innebär en betydligt stabilare sömn. Stadium tre och fyra innebär djupsömn (Åkerstedt 2002, 
s. 13-14). Den första sömncykeln avslutas med REM-sömnen, även kallad drömsömnen. 
REM står för Rapid Eye Movement. (Åkerstedt & Nilsson 2003, s. 7). Efter 5-20 minuter har 
REM-sömnstadiet passerat och den första sömncykeln är avklarad. Den bör pågå ca 80-100 
minuter, det varierar dock beroende på individ och tid på dygnet. Cykeln upprepas tre till fyra 
gånger under en natt. Då alla cykler summeras bör individen ha fått ihop ca 7-9 timmars sömn 
(Åkerstedt 2002, s. 15-16).  
 
Sömnbehovet är dock individuellt och varierar från person till person. Det finns dock evidens 
som visar att övertygande majoritet har ett sömnbehov inom intervallet 6-9 timmar.  
Sömnbehovet varierar även beroende på ålder (Åkerstedt 2002, s. 27-30). Undersökningar 
visar att ungdomars sömnbehov ökar under puberteten. I denna åldersgrupp är det 
genomsnittliga behovet mer än 9 timmar (Moore & Meltzer 2008, s. 114). 
 
Sömnen har även betydelse för minnet och inlärningen. För att ett minne ska etableras och bli 
beständigt krävs det att vi tar del av informationen i fråga minst fyra minuter innan sömnen 
inträffar. Under dessa fyra minuters vakentid etableras informationen i hjärnan. Sömnen 
hjälper sedan till att göra den beständig, att omvandla informationen till ett minne. 
Information måste alltså få fäste i vaket tillstånd och stärks under sömnen. Därför anses 
inlärning under sömn vara en myt, eftersom ingen information kan få fäste då (Åkerstedt 
2002, s. 19).  
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2.1.2 Vad är god sömn? 

Sömnkvalitén bedöms vanligen utifrån antal störningar under en natt, till exempel antal 
uppvaknanden. Då dessa störningar återkommer frekvent leder det till att djupsömnen 
förkortas och försämras. Kroppens återhämtningsförmåga minskar och funktionsförmågan 
inom arbete och privatliv påverkas (Åkerstedt 2002, s. 46). 
 
Det finns teorier om att det är de första 3-4 timmarna som har störst betydelse för 
sömnkvalitén, oavsett klockslag (Åkerstedt 2002, s. 47). Nyare forskning tyder däremot på att 
individer har en inbyggd biologisk rytm som styr sömnmönstret. Åkerstedt & Nilsson (2003, 
s. 11) beskriver ett exempel där en grupp individer isolerades under en månad och där all 
slags tidsuppfattning eliminerades. Det visade sig att sömnbehovet hos dessa individer var 
som störst mellan 23.00-07.00. Sömnbeteenden som i hög grad avviker från dessa tider 
försämrar sömnkvalitén.  
 
Även synen på REM-sömnen som uppstår i ett senare skede i sömnförloppet har reviderats. 
Den har länge ansetts vara betydelselös för sömnkvalitén. Forskningsresultat har dock visat att 
REM-sömnen spelar en viktig roll i inlärningsprocessen, då det visat sig att samma områden i 
hjärnan aktiveras vid REM-sömn som vid inlärning. Därmed har även REM-sömnen fått ett 
erkännande (Åkerstedt & Nilsson 2003, s.10). Något som däremot varit känt länge är att 
upprepad störd REM-sömn kan ge konsekvenser på längre sikt (Åkerstedt 2002, s. 46-47). 

2.1.3 Faktorer som påverkar sömnen 

Det finns en rad kända faktorer som stör sömnen. Olika former av stimulans så som buller, 
temperatur, monotoni, stress och smärta påverkar huruvida sömnen blir god eller ej. Stimulans 
som sker timmarna innan, vid insomning och under sömnen är en negativ påverkansfaktor. Vi 
vaknar av ljud redan vid 45db, som är låg samtalsnivå. Vid insomning störs vi vid ännu lägre, 
nästan obetydliga ljudnivåer. På liknande sätt stör ljus. Då vi upplever en ökad ljusstyrka 
aktiveras kroppen och både blodtryck och hjärtfrekvens ökar. Dessutom ökar insöndringen av 
stresshormoner (Åkerstedt 2002, s. 49-51).  
 
Fysisk ansträngning tidigare under dagen och normalmotion kan ge positiva effekter för 
insomnandet. En 45 minuters promenad leder till exempel till ökad avslappning efteråt, med 
sänkt vakenhet som följd. Sömnstörningar är mindre förekommande hos fysiskt aktiva 
individer (Åkerstedt 2002, s. 55-56). 

2.1.4 Konsekvenser av sömnbrist  

Psykologiska undersökningar har visat att 1-2 timmars sömnreducering under en natt inte har 
någon påverkan på prestationsförmågan. Det krävs en sömnreducering på minst 3 timmar för 
att prestationsförmågan ska försämras märkbart (Åkerstedt 2002, s. 27-30). En natts sömnbrist 
ger kraftigt nedsatt prestationsförmåga, framför allt vid monotona aktiviteter. 3-4 timmars 
förkortad sömn under en natt ger effekter på immunförsvaret och ämnesomsättningen, som 
försämras. Blodfetterna ökar och insulinets effektivitet försämras. Sömnbrist leder till förhöjd 
sjuklighet, framför allt då sömnen under en längre tid understiger 4 timmar eller överstiger 11 
timmar (Åkerstedt 2002, s. 23-27).  Det finns även ökad risk för framtida ohälsa. Det verkar 
finnas ett samband mellan diabetes typ 2 och sömnstörningar. Även risken för hjärt- och 
kärlsjukdom verkar öka vid störd sömn. Dessutom ökar risken för olyckor i arbetet eller de 



 

 4 

dagliga aktiviteterna då reaktionsförmågan och funktionsförmågan reduceras (Åkerstedt & 
Nilsson 2003, s. 8). 

2.1.5 Ungdomars sömn 

Under de senaste 10 åren har sömnforskare alltmer börjat intressera sig för ungdomar och 
sömn, och fokus har legat på ungdomars sömnbehov och sömnmönster. Den traditionella 
föreställningen angående sömnbehov i olika åldrar är att små barn har störst sömnbehov. 
Behovet anses sedan minska vid 10-12 års ålder. Det råder en attityd i vuxenvärlden att 
ungdomars sömnbehov kan jämställas med vuxnas. Denna föreställning har på senare tid 
ifrågasatts då forskning pekar på ett ökat sömnbehov hos ungdomar som snarare kan 
jämställas med små barns än med vuxnas sömnbehov. Moore och Meltzer (2008, s. 114-115) 
beskriver en undersökning som visar att sömnbehovet inte förändras från 10-17 års ålder, och 
att det krävs 9,25 timmars sömn per natt för att en tonåring ska känna sig utvilad under dagen. 
Resultatet tyder även på att sömnbehovet faktiskt ökar under denna tid då tonåringarna även 
sover under dagen. Ytterligare undersökningar har visat att ungdomar som sover lika många 
timmar per natt som barn, ändock upplever sömnighet i större utsträckning under dagen. 
 
Vidare finns det förändringar i en tonårings kropp som påverkar och modifierar den 
biologiska klockan. Under sömnen ökar produktionen av sömnhormonet melatonin, vilket 
leder till att vi känner oss sömniga. Detta sker hos alla men det sker en förändring då ett barn 
träder in i puberteten. Denna förändring innebär att den tidpunkten då melatoninproduktionen 
ökar senareläggs, vilket alltså innebär att en tonåring känner sig sömnig mycket senare än vad 
barnet gör (Moore & Meltzer 2008, s.116). Undersökningar har visat att produktionen av 
melatonin hos en tonåring sakta börjar öka runt 22.00. Runt midnatt ökar produktionen 
avsevärt, för att nå en högsta nivå runt 03.00. Denna höga nivå är beständig till ca 07.00 då 
den sakta avtar. Kl. 08.00 har melatoninnivån sjunkit till vakenhetsnivå. Detta innebär i 
praktiken att en tonåring som vaknar före åtta fortfarande har höga melatoninnivåer i sin 
kropp, vilket då leder till trötthet eftersom kroppen fortfarande är i ett slags sovande tillstånd. 
Det är heller inte så enkelt som att gå till sängs tidigare, eftersom tonåringens melatoninnivå 
före 22.00 är för låg för att falla i naturlig sömn (Banks 2001,s. 3-4).  

2.1.6 Ungdomar och sömnstörningar 

Dåliga sömnvanor hos ungdomar är ett växande problem. Det senaste decenniet har sömnen 
minskat hos ungdomar. Sedan 1970-talet har antal timmar per natt minskat med en timma, 
och den största förändringen har skett under den senare hälften av 1990-talet. En 
undersökning gjord i USA visade att ca 30 % av de deltagande ungdomarna uppvisade 
symptom på en sömnstörning medan ca 10 % faktiskt led av en störning (Moore & Meltzer 
2008, s. 117). Ett flertal undersökningar som gjorts visar att tonåringen i genomsnitt får 
mellan 7,5 – 8,5 timmars sömn per natt. Detta kan ställas mot forskningen som visar att 
ungdomars genomsnittliga sömnbehov överstiger 9 timmar (Moore & Meltzer 2008, s. 114-
115). Sömnbristen under vardagarna leder till ökad sömn under helgerna. Det är dock svårt att 
ta igen förlorad sömn och det finns en risk att ungdomar kan utveckla kronisk sömnbrist 
(Banks 2001, s. 4).  
 
Sömnbristen kan leda till både fysiska och psykiska effekter. En tonåring som lider av 
sömnbrist kan uppleva minnessvårigheter, koncentrationsproblem, försämrad 
reaktionsförmåga, nedstämdhet och minskad motivation. Dessutom leder sömnbrist till 
nedsatt kognitiv förmåga gällande verbal kreativitet, problemlösning och abstrakt tänkande 
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(Punamäki et al. 2007, s. 571). Det har visat sig att uppgifter som kräver motivation, strategi 
och planering upplevs som mycket problematiska. Anledningen tros vara att den del av 
hjärnan som används när dessa uppgifter ska lösas, påverkas mycket lätt av sömnbrist. Den 
storm av känslor som en tonåring upplever kan även härledas till sömnbrist. En tonåring med 
sömnbrist som konfronteras med ett problem blir betydligt lättare och snabbare arg eller 
aggressiv. Även reaktionen på en komisk situation kan te sig överdrivet tramsig eller fnittrig 
(Banks 2001, s. 5). 
 
Sömnproblemen blir i vissa fall så allvarliga att ungdomarna utvecklar olika former av 
sömnstörningar. Ett exempel är Circadian rhythm sleep disorder, vilken kan utvecklas då 
tiden för insomning kontinuerligt skjuts upp minst 2 timmar. De individer som lider av detta 
upplever inga insomningsbesvär. De sover dessutom utan svårighet rätt antal timmar i sträck, 
medan den normala reaktionen för individer utan sömnstörning är att vakna på 
morgonen/förmiddag, trots sent sänggående. Det leder till att individen har problem att vakna 
för att gå till skolan och är mycket sömnig under dagen. En stor riskfaktor att utveckla denna 
störning är att skjuta upp sitt sänggående till 24.00 eller senare (Moore & Meltzer 2008, s. 
117).  
 
Insomnia är ytterligare en sömnstörning som är ett växande problem. Insomnia karaktäriseras 
av svårigheter att somna in, uppvaknanden under natten och tidiga uppvaknanden med 
svårigheter att somna om (Hedner & Währborg 2005, s. 14). Kända riskfaktorer för Insomnia 
är genetisk sårbarhet, störande ljud, stress, dåliga sömnvanor och koffein (Moore & Meltzer 
2008, s. 117).  

2.2 IKT- Informations- och kommunikationsteknik 

2.2.1 Bakgrund IKT 

IKT är en utveckling av begreppet IT (informationsteknik), där vikten av 
kommunikationsaspekten betonas. IT används frekvent i olika sammanhang, begreppet är 
dock svårdefinierat på grund av sin bredd. Inom myndighetssverige beskrivs IT som ett 
samlingsbegrepp för olika tekniker som används för skapande, insamling, lagring, 
bearbetning, återfinnande och kommunikation av data, text, bild och tal. Det som är 
utmärkande för IT är att det möjliggör detta oberoende av geografiska avstånd eller mängden 
information. Den teknik som främst omfattas av begreppet är persondatorer, databaser, 
bredbandsnät, e-post, Internet, telefonnät, Tv och övrig medieteknik (Johansson-Hidén et al. 
2002, s. 9 -10). IKT är alltså en utvidgning av IT där den centrala rollen av kommunikation i 
förmedlandet av kontakter och information uttryckligen betonas (Nyberg & Strandvall 2000, 
s. 11). Begreppet används allt oftare och representerar en teknik som präglas av snabbhet, 
växelverkan och gränslöshet (Johansson-Hidén et al. 2002, s. 9 -10). Baserat på tidigare 
forskning (Punamäki et al. 2007 & Thomée et al. 2007), har vi i vår uppsats valt att främst 
inrikta oss på datoranvändandet för spelande, e–mailing och övrig kommunikation, 
Internetsurfande samt mobiltelefoner. 
  
Sedan nittiotalets början har IKT spridit sig snabbt i vårt samhälle. En övervägande majoritet 
av Sveriges hushåll har tillgång till datorer, mobiltelefoner och Internetuppkopplingar (Thulin 
2004 s. 1). År 2007 använde 68 % Internet hemma åtminstone en gång i veckan och 52 % 
använde Internet dagligen (World Internet Institute 2007, s. 1). IKT har blivit en naturlig del 
av vardagen. Detta gäller i högre grad för ungdomar som är den grupp i samhället som under 
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en förhållandevis lång tidsperiod haft en hög tillgång till och användning av tekniken. De har i 
allmänhet stor användarvana och tar tekniken för given. Ungdomars IKT-användning är bred 
och sträcker sig över flera sfärer så som skola, arbete och fritid (Thulin 2004 s. 1). Samtidigt 
som IKT förknippas med stora förhoppningar om ett bättre liv och samhälle uttrycks även oro 
för eventuella konsekvenser, då människor och inte minst ungdomar tillbringar en allt större 
del av sina liv framför datorn. Det är främst effekten på den fysiska rörligheten som har 
uppmärksammats. I stället för att gå ut i den fysiska omgivningen för att umgås, handla, 
betala räkningar eller inhämta information, kan allt detta inhämtas på nätet. Fysisk rörlighet 
ersätts med virtuell rörlighet (Thulin 2004, s. 2).  

2.2.2 IKT-utbredningen bland ungdomar 

Medierådet, som är en kommitté inom Regeringskansliet, har till uppgift att arbeta med barn 
och ungas mediesituation och med frågor om mediepåverkan. Som ett led i detta genomför de 
studien ”Ungar & Medier” där 2000 barn och unga mellan 9-16 år får berätta om sin 
medievardag. I den senaste undersökningen som genomfördes 2008, särskiljs barn (9-11 år) 
och unga (12-16 år) (Medierådet 2008, s. 5-8). Det är resultaten för unga 12-16 år som vi 
anser vara relevanta för vår studie. 
 
När det gäller vilka medieprodukter unga har i sitt rum angav 50 % dator med Internet, 50 % 
TV, 46 % angav att de hade en video eller DVD-spelare och 33 % TV-spel. Dessutom angav 
20 % att de inte hade något i sovrummet (Medierådet 2008, s. 23). 
 
Innehavet av mobiltelefon är högt i gruppen unga, 96 % uppger att de har en mobiltelefon 
(Medierådet 2008, s. 24). 
 
Medierådet har i beskrivandet av medieanvändandet valt att använda sig av begreppen 
”högkonsument” respektive ”lågkonsument”. De som inkluderas i kategorin 
”högkonsumenter” är enligt Medierådet de som använder en form av IKT i 3 timmar eller 
mer/dag. Det är alltså inte den sammanlagda tiden för olika medieformer, utan minst tre 
timmar på en specifik medieform. Medierådet poängterar dock att det är vanskligt att 
definiera vad som är att betrakta som högkonsumtion. Detta bland annat för att vissa 
medieformer är designade så att man måste ägna ett visst mått av sammanhängande tid för att 
få ut något utav dem, medan andra inte kräver detta. Medierådet ser därför definitionen främst 
som en praktisk avgränsning och inte som en vedertagen definition som markerar ett riskfyllt 
eller negativt beteende (Medierådet 2008, s. 8-9). Baserat på denna definition klassades 29 % 
av gruppen unga deltagare i studien som högkonsumenter av Internet. 16 % klassades som 
högkonsumenter av datorspel och 5 % som högkonsumenter av TV-spel (Medierådet 2008, s. 
30). 

2.2.3 Ungdomars IKT-användning, sömn och ohälsa 

Det råder viss oro hos forskare huruvida livet i denna cybermiljö har negativ inverkan på 
ungdomars liv och välbefinnande. Samtidigt finns forskning som tyder på positiva effekter av 
IKT-användning, till exempel ökade möjligheter till sociala relationer och underlättande av 
kommunikation med familj och vänner (Punamäki et al. 2007, s. 571). Oron över de negativa 
effekterna härstammar från aktuell forskning och den parallella ökningen av IKT och 
rapporterade ohälsosymptom hos unga. Både den fysiska och mentala ohälsan har ökat i takt 
med att IKT-användandet ökat. Enligt Punamäki et al. (2007) finns det kopplingar mellan 
spel- och datoranvändning och förskjutning av sänggående och oregelbunden sömn (s.571). 



 

 7 

Däremot fann Thulin (2004) i sin undersökning att den grupp hon definierade som 
låganvändare av IKT i snitt sov 8,6 timmar per natt medan grupperna medel- och 
höganvändare i snitt sov 9,2 timmar per natt (s. 139).  
 
Sömn förmodas vara en medierande faktor mellan IKT-användning och ohälsa. Den ökade 
IKT-användningens påverkan på sömnen har både beteende- och psykofysiologiska 
förklaringar. IKT-världen erbjuder oändliga möjligheter till att surfa, spela och chatta vilket 
gör att sömnen inte prioriteras. Sent spelande har visat sig aktivera hjärnan, vilket försvårar 
insomnandet då det nödvändiga lugnet inte infinner sig. Överlag antas sent IKT-användande 
ha negativ påverkan på insomnandet och sömnen. Detta eftersom användningen leder till ett 
tillstånd av upphetsning i olika hög grad (Punamäki et al. 2007, s. 571). Moore och Meltzer 
(2008) tar även upp att ungdomar med fyra eller fler IKT-föremål i sovrummet löper dubbelt 
så stor risk att få störd sömn (s. 116).  

2.2.4 Könsperspektiv 

Det finns inte mycket forskning kring IKT-användning hos ungdomar ur ett könsperspektiv. 
Den forskning som gjorts visar att det finns skillnader i användandet, då pojkar i högre grad 
använder datorer för spelande, medan tjejer använder mobiltelefonen i större utsträckning. Det 
finns även skillnader i ohälsosymptom kopplat till IKT. I de tidiga tonåren är det pojkarna 
som visar symptom på ohälsa, i form av mental ohälsa och ökad aggressivitet, medan det 
under de senare tonåren framför allt är tjejer som visar symptom på ohälsa i form av psykiska 
problem, framför allt depression och oro (Punamäki et al. 2007, s. 570-571). Tidigare 
forskning visar att det även hos vuxna finns ett samband mellan kvinnor, surfande på Internet 
och sömnstörningar i form av upprepade uppvaknanden. Hos män finns en koppling mellan 
hög användningsfrekvens av mobiltelefon och svårigheter att somna (Thomée et al. 2007, 
s.1312). Denna forskning är dock tunn.  
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3 Metod 

3.1 Undersökningsmetod 
Den valda undersökningsmetoden är kvantitativ metod av den anledning att det som eftersöks 
är en generell bild av förhållandena hos en stor grupp. Eliasson (2006) skriver att en 
kvantitativ forskningsmetod främst lämpar sig för att uppskatta hur utbredda olika 
förhållanden är inom en viss grupp (s. 31). Valet stärks även av tidigare erfarenheter genom 
den pilotstudie som genomfördes med både kvantitativ ansats i form av en enkät och en 
kvalitativ ansats i form av intervjuer. Den kvantitativa ansatsen lämpar sig bäst för uppsatsens 
syfte att undersöka sömn och IKT-användande hos gruppen ungdomar. 
 
En gruppenkät har sammanställts och distribuerats personligen. Enkäten lämnades ut, 
besvarades och samlades in vid ett tillfälle.  

3.2 Urval 
Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i en västsvensk kommun. Att 
undersökningen utförs i denna kommun beror på samarbete med kommunens 
folkhälsoplanerare. Frågan rörande ungdomars sömnvanor har lyfts i samverkansgrupper i 
kommunen. Lärare i kommunens skolor upplever att elevernas brist på sömn börjar ge 
konsekvenser. Av de skolor som kontaktades var gymnasieskolan den skola som var mest 
intresserade av att deltaga. Vidare fanns det önskemål från kommunens folkhälsoplanerare att 
undersökningen skulle omfatta årskurs ett. Detta för att kunna sätta in insatser och kunna göra 
en uppföljande utvärdering innan eleverna lämnar skolan. Målsättning var att nå alla elever i 
årskurs ett, 505 registrerade elever. Urvalet består av de elever i årskurs ett som fanns på plats 
vid undersökningstillfället, totalt 393 stycken.  

3.3 Utformande av enkäten 
Innan utformandet av frågorna lades mycket tid på att läsa relevant teori och studera tidigare 
forskning. Detta både för att sätta undersökningen i ett vetenskapligt sammanhang och för att 
se hur tidigare forskare utformat frågorna vid liknande undersökningar. För ytterligare 
teoretisk bakgrund till enkätfrågorna, se bilaga 2. 
 
Enkäterna besvaras av eleverna under lektionstid. Därmed ansågs vi att det var viktigt att 
enkäten inte skulle vara tidskrävande men ändå uttömmande. Då enkätfrågorna konstruerades 
lades språket på en lagom nivå, med tanke på att enkäten är inriktat på ungdomar är det viktigt 
att språket inte är för ”torrt” och akademiskt. Inte heller för ungdomligt med risk att det blir 
”löjligt” att försöka härma ungdomarnas språkbruk i enkätform. Dessutom har frågorna 
renodlats så att varje fråga endast innehåller en fråga samt att frågorna är så korta som möjligt 
och att svarsalternativen är ömsesidigt uteslutande och samtidigt uttömmande (Ejlertsson 
2005, s. 51-88). Av praktiska skäl användes matrisfrågor till stor del i enkäten. Det finns risk 
att det interna bortfallet kan öka med matrisfrågor, då respondenten kan missa att ge svar på 
varje delfråga. Vi är medvetna om detta och genom noggrann information vid presentationen 
av enkäten hoppas vi minimera detta bortfall. För att minska det interna bortfallet ytterligare 
har vi valt att dela upp matrisfrågorna i så hög utsträckning som möjligt.  
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Enkäten delades in i två ”block”, det vill säga sömn och IKT. Dessa problemområden 
operationaliserande vi genom att bryta ner dem i ett antal frågeställningar med mätbara 
variabler (Ejlertsson 2005, s. 46). Utöver dessa problemområden tas även några övriga 
påverkansfaktorer med, tyngden ligger dock på sömn och IKT. 
 

3.4 Validitet och reliabilitet 
 
Den noggranna genomgången av teori och tidigare forskning som genomförts inför 
utformandet av enkätfrågorna anser vi stärker enkätens validitet och reliabilitet. En stor del av 
frågorna är baserade på Karolinskas Sleeping Questionaire som är väl ansedd och använd 
inom modern sömnforskning. Själva formuläret är väl beforskat (Kaida et al. 2006, s. 1574-
1581). Ledande forskare anser samstämmigt att dessa frågor påvisar just sömnstörningar, och 
vi anser därmed att detta stärker innehållsvaliditeten i dessa frågor. Resterande frågor har 
utformats i nära anslutning till tidigare forskning och baseras på deras teorier för att stärka 
begreppsvaliditeten (Ejlertsson 2005, s. 102). 
 
För att ytterliggare stärka datans validitet och reliabilitet har frågorna samanställts i olika 
index. Måttet som fås av ett samlat index kan beräknas ha högre validitet än det som skulle ha 
fåtts från de enskilda delindikatorerna. Validiteten stärks av det faktum att flera aspekter av 
samma fenomen täcks in (Esaisson 2007, s. 436). 

3.5 Genomförande 
Rektorn på den aktuella gymnasieskolan kontaktades och godkände utförandet av 
undersökningen. Genom honom erhölls kontaktuppgifter till alla klassföreståndare i årskurs 
ett. Därefter skickades ett e-mail till samtliga klassföreståndare där de informerades om 
undersökningen och förfrågades om lämplig tid att besöka deras klass. De som inte svarade på 
e-mailet ringdes upp personligen. Efter upprepade försök nåddes till slut klassföreståndarna 
till 23 av de 26 klasserna.  
 
Undersökningen genomfördes under fyra dagar då vi besökte de klasser vi fått kontakt med. 
Väl i klassrummet presenterade vi oss själva, att vi kom från Högskolan Väst och 
undersökningens syfte. Vi informerade om enkätens utformning, hur den skulle fyllas i samt 
att deltagandet var anonymt och frivilligt. Enkäten delades därefter ut och vi fanns på plats för 
att kunna besvara eventuella frågor. Det tog ca.15 minuter för deltagarna att fylla i enkäten.   
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3.6 Bortfall  

Externt bortfall 
 
På grund av den valda undersökningsmetoden har vi ett mycket litet externt bortfall. Bortfallet 
består av en elev som valde att inte deltaga i undersökningen.  
 
Internt bortfall 
 
Övrigt bortfall är internt, och består av ett antal felaktigt ifyllda enkäter. Enskilda frågor har 
lämnats tomma, alternativt fyllts i på ett oklart sätt. Då vi inte lyckats tolka dessa data har den 
behandlats som ”ej svar” i databearbetningen.   

3.7 Databearbetning 
Datan har förts in i statistikprogrammet SPSS statistics 17.0. Först skapades frekvenstabeller 
på alla frågor för att få en översikt av materialet samt finna avvikande värden. De avvikande 
värdena undersöktes därefter manuellt för att se om de var orsakade av fel i datainförandet i 
programmet. Därefter skapades med programmets hjälp kategoriseringar och index. De 
deltagare som inte hade svarat på alla delfrågorna i respektive index inkluderades inte. Detta 
för att inte skapa falskt låga värden.  
 
Av fråga 10-16 rörande sömnstörningar skapades ett sömnindex där respektive svarsalternativ 
gavs ett kvantitativt värde. Alternativen gavs värdena 1-6, där 1 står för Aldrig och 6 för Alltid 
vilket innebär att ju lägre siffra desto bättre sömn. För att ytterligare förtydliga analysen 
delades sömnindex in i 3 sömnkategorier; ”Bra sömn”, ”Mindre bra sömn” och 
”Sömnproblem”. Deltagare som endast svarat Aldrig (1), Sällan (2) eller Ibland (3) 
kategoriseras som ”Bra sömn”. De deltagare som svarat Ofta (4), För det mesta (5) eller Alltid 
(6) på en av de sju frågorna i sömnindex kategoriseras som ”Mindre bra sömn”, medan de 
deltagare som svarat Ofta (4), För det mesta (5) eller Alltid (6) på två eller fler av de sju 
frågorna kategoriseras som ”Sömnproblem”. Vår indelning baseras på Karolinskas Sleeping 
Questionnaire (KSQ). Instruktionerna till detta formulär ger oss nödvändig teoretisk bakgrund 
som belägg för vår kategorisering. Formuläret, samt instruktioner angående hur KSQ tolkas 
erhöll vi från informationsansvarig vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet. 
 
Av fråga 20-23 skapades ett IKT- index. Frågorna rör hur lång tid deltagarna ägnar en vanlig 
vardag till olika former av IKT-användande.  Svarsalternativen gavs värdena 1-5, där 1 står 
för Ingen och 5 för 5 timmar eller mer. Ju lägre siffra i IKT-index, desto mindre 
användande/konsumtion. Mediarådet (2008, s. 8-9) använder i sin undersökning av samma 
svarsalternativ och har valt att kategorisera ett användande av en specifik medieform mer än 3 
timmar som högkonsumtion.  
Utifrån detta kategoriserades deltagarna in i kategorierna ”Högkonsumenter” och 
”Lågkonsumenter”.  
 
Baserat på teorin att fyra eller fler IKT-föremål i sovrummet stör sömnen, delades deltagarna 
in i två kategorier, en kategori för gruppen med 0-3 IKT-föremål i sovrummet samt en 
kategori för gruppen med 4-5 IKT-föremål i sovrummet. 
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Av frågorna som rör IKT-användande efter kl. 24.00 (fråga 26-31) skapades ett index. 
Svarsalternativen har fått ett värde, där 1 står för Aldrig och 6 står för Alltid. Ju högre siffra 
desto högre användande efter kl. 24.00. 
 
Emotionsindex är en sammanslagning av frågorna 32-34. Frågorna rör i vilken grad 
deltagarna under det senaste halvåret känt sig ”arg/irriterad”, ”aggressiv” och/eller 
”nedstämd”. Indexet har skapats på liknande sätt som sömnindex där svarsalternativen getts 
värdena 1-6 och där 1 står för Aldrig och 6 för Alltid. Index över psykiska effekter (fråga 36-
38) skapandes på samma sätt.  
 
För att finna samband har datan analyserats genom korrelationstester i programmet SPSS, och 
den statistiska signifikansen har undersökts med hjälp av Pearsons test. Signifikansnivå är satt 
till p<0,01.   

3.8 Etiska aspekter 
De etiska aspekterna har diskuterats och behandlats med hjälp av Vetenskapsrådets (2009) 
fyra etiska huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (s. 6).  
 
Informationskravet innebär att undersökningsdeltagare och övriga inblandande informeras om 
att de deltar i en studie, studiens syfte och att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet 2009, 
s. 7). Inför genomförandet informerades rektorn och klassföreståndarna i årskurs ett via e- 
mail. I e-mailet presenterade vi oss själva och informerade om premisserna och syftet med 
studien. Väl på plats hos klasserna presenterade vi oss själva och syftet med undersökningen 
samt informerade undersökningsdeltagarna att deltagandet är frivilligt och anonymt.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste samtycka till sin medverkan (Vetenskapsrådet 
2009, s. 9). Detta krav anser vi har uppnåtts då vi har varit tydliga med att deltagandet är 
frivilligt. Godkännande erhölls från skolans rektor inför genomförandet och samtycke från 
respondenterna fick vi på plats vid undersökningstillfället. Vi menar att respondentens 
inlämnande av en ifylld enkät innebär att han/hon gett sitt samtycke. Samtidigt är vi medvetna 
om det att det kan vara svårt för respondenten att neka till sin medverkan inför övriga 
deltagare, lärare samt inför oss. Möjligtvis finns det en risk att respondenter deltar på grund av 
grupptryck eller inte känner sig bekväm att säga nej. 
 
Konfidentialitetskravet innebär full anonymitet och sekretess (Vetenskapsrådet 2009, s. 12). 
Deltagarna är anonyma i vår undersökning och resultaten behandlas anonymt. De ifyllda 
enkäterna förvaras i ett skåp med lås. 
 
Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att resultaten och deltagarnas uppgifter inte får 
användas i något icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet 2009, s. 14). Resultatet kommer 
att främst användas för vår uppsats och eventuellt som underlag för insatser från kommunens 
sida.  
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4 Resultat 

4.1 Deltagarna 

Deltagarna i studien är mellan 15-20 år och läser första året på ett gymnasium i Västsverige. 
Majoriteten av undersökningsdeltagarna är 16 år. Totalt har gymnasiet 1400 registrerade 
elever varav 505 stycken i årskurs ett. Utav dessa deltog 392 stycken i vår enkätundersökning. 
Årskurs ett består av sammanlagt 26 klasser indelade i 14 program, varav två kategoriseras 
som studieförberedande och resterande som yrkesförberedande. I undersökningen deltog 33 % 
tjejer och 67 % killar.  

4.2 Sömnmönster 

Deltagarna sover i snitt 7,9 timmar per natt på vardagar och 9,4 timmar per natt under helgen. 
Det vanligast angivna svaret bland deltagarna är att de sover 8 timmar per vardagsnatt 
respektive 10 timmar per helgnatt. Därmed skiljer det i snitt 2 timmar mellan vardag och helg 
i antal sömntimmar.  Det vanligast angivna svaret bland deltagarna är att de går och lägger sig 
klockan 23:00 och går upp klockan 07:00 på vardagar. 
 
 
 

 
Figur 1 Antal timmar sömn per vardagsnatt 
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Figur 2 Antal timmar sömn per helgnatt 
 
 

 
Figur 3 Skillnad antal sömntimmar vardag/helg 
 

4.2.1 Sömnkategorier 

Det sömnindex som skapades av fråga 10-16 rörande sömnstörningar delades för ytterligare 
förtydligande in i kategorierna ”Bra sömn”, ”Mindre bra sömn” och ”Sömnproblem”. De 
deltagare som svarat Ofta (4), För det mesta (5) eller Alltid (6) på en av de sju frågorna i 
sömnindex kategoriseras som ”Mindre bra sömn”, medan de deltagare som svarat Ofta (4), 
För det mesta (5) eller Alltid (6) på två eller fler av de sju frågorna kategoriseras som 
”Sömnproblem”. 
 
Enligt vår kategorisering visar resultatet att 35 % av deltagarna har ”Bra sömn”, 23 % har 
”Mindre bra sömn” och 42 % har ”Sömnproblem”. Sammantaget bedöms 65 % ha någon 
form av problem med sömnen. 
 



 

 14 

 

4.2.2 Subjektiv upplevelse av den egna sömnen 

Angående den egna upplevelsen av sömnen ansåg 62 % av deltagarna att de får tillräckligt 
med sömn medan 37 % anser att de inte får tillräckligt med sömn. Vidare anser 85 % att de 
sover bra medan 14 % anser att de inte sover bra.  
 

4.2.3 Könsfördelning 

 
Undersökningen visade att 35 % av tjejerna kan placeras i kategorin ”Bra sömn”, 19 % i 
kategorin ”Mindre bra sömn” och 45 % i kategorin ”Sömnproblem”. Motsvarande siffror för 
killarna är 36 % i kategorin ”Bra sömn”, 24 % i kategorin ”Mindre bra sömn” och 40 % i 
kategorin ”Sömnproblem”.  
 
 

 
Figur 4 Könsfördelning i sömnkategorier 
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4.3  IKT-användande 

4.3.1 IKT-kategorier 

Det IKT-index som skapats delades för ytterligare förtydligande in i kategorierna 
”Högkonsumenter” respektive ”Lågkonsumenter” Av deltagarna klassas 57 % som 
”Högkonsumenter” och 43 % som ”Lågkonsumenter”  
 

4.3.2 Samband sömn & IKT-användande 

Resultatet visar att det finns en korrelation mellan sömnkvalité och IKT-användande, med en 
korrelationskoefficient (r) 0,207 med signifikansnivå p<0,01. Ju högre IKT-användande desto 
sämre sömnkvalité 
 
 

 
Figur 5 Korrelation mellan IKT-användande och sömnkvalité 

 

4.3.3 IKT-föremål i sovrummet 

Resultatet visade att 23 % av dem med 0-3 IKT-föremål i sovrummet och 13 % av dem med 
4-5 IKT-föremål i sovrummet har bra sömn. Samtidigt visar även resultatet att 23 % i 
kategorin 0-3 IKT-föremål i sovrummet har sömnproblem, medan motsvarande siffra för 
kategorin 4-5 IKT-föremål i sovrummet är 10 %. Undersökningen visar inte att ett ökat antal 
IKT-föremål i rummet leder till sämre sömn (p>0,05). 
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4.3.4  IKT-användande efter kl. 24.00 

Det IKT-index som skapats av frågorna som rör IKT-användande efter kl. 24.00 korrelerades 
med sömnindex. Resultatet visar ett linjärt samband mellan sömnkvalité och IKT-användande 
efter kl. 24.00 med korrelationskoefficienten 0,321 med signifikansnivå p<0,01. Ju högre 
användande efter klockan 24.00 desto sämre sömn. 
 

 
Figur 6 IKT-användande efter 24.00 och sömnkvalité 
 

4.3.5 Könsskillnader i IKT-användande 

Stor könsskillnad uppvisas för TV/PC-spelande där 72 % av tjejerna men endast 15 % av 
killarna svarat Ingen. För spelande >3 timmar är motsvarande siffror 3 % av tjejerna och 29 % 
av killarna.  Vidare visar resultatet att könsskillnaderna är mindre i användandet av chatt/e-
mail/blogg, där 4 % av tjejerna och 12 % av killarna anger Ingen och 20 % av tjejerna och 16 
% av killarna har angett att de spenderar mer > 3 timmar till att chatta/e-maila/blogga en 
vanlig dag.  Könsskillnaden blir åter tydlig på frågan angående mobil-användande där 
resultatet visar att 0 % av tjejerna och 11 % av killarna har svarat Ingen, medan 52 % av 
tjejerna och 18 % av killarna svarat att de använder mobilen > 3 timmar en vanlig dag.  
 
Av tjejerna klassas 59 % som ”Högkonsumenter” av IKT och 42 % som ”Lågkonsumenter”. 
Motsvarande siffror för killarna är 57 %  respektive 43 %. 
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4.4 Emotionella effekter 

 
Undersökningen visar att 23 % av deltagarna upplever att de arga/irriterade Ofta, För det 
mesta eller Alltid, varav 2 % uppgett att de Alltid har svårt att koncentrera sig. Vidare har 12 
% uppgett att de Ofta, För det mesta eller Alltid känner sig aggressiva, varav 1 % svarat 
Alltid. Motsvarande siffror för frågan angående nedstämdhet är 13 % respektive 2 %.  
 
Resultatet visar att 15 % i kategorin med ”Sömnproblem” uppger att de Ofta, För det mesta 
eller Alltid känner sig arg/irriterad, varav 1 % uppger Alltid. För de övriga två 
sömnkategorierna är motsvarande siffra 3 % för de med ”Bra sömn” och 5 % för kategorin 
med ”Mindre bra sömn”. I respektive kategori uppger 0 % Alltid.  
 
På nästa fråga angående emotionella effekter, uppger 7 % i kategorin med ”Sömnproblem” att 
de Ofta, För det mesta eller Alltid känner sig aggressiva, varav 1 % uppger Alltid. För de 
övriga två sömnkategorierna är motsvarande siffra 2 % för de med ”Bra sömn” respektive 3 % 
i kategorin med ”Mindre bra sömn”.  I dessa båda kategorier uppger 0 % Alltid.  
 
På tredje frågan relaterat till emotionella effekter visar resultatet att 11 % i kategorin med 
”Sömnproblem” uppger att de Ofta, För det mesta eller Alltid känner sig nedstämda, varav 1 
% uppger Alltid. För de övriga två sömnkategorierna är motsvarande siffra 1 % för de med 
”Bra sömn”, varav 0 % uppger Alltid. Motsvarande siffror för kategorin med ”Mindre bra 
sömn” är 2 % respektive 1 %.  
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4.4.1 Emotionsindex 

Emotionsindex är en sammanslagning av frågorna som rör i vilken grad deltagarna under det 
senaste halvåret känt sig ”arg/irriterad”, ”aggressiv” och/eller ”nedstämd”. Resultatet visar att 
det finns en korrelation mellan sömnkvalité och emotioner under det senaste halvåret, med en 
korrelationskoefficient (r) 0,510 med signifikansnivå p<0,01. Ju sämre sömn desto negativare 
påverkan på humöret. 
 
 

 
Figur 7 Korrelation mellan sömkvalité och emotioner 
 

4.4.2 Könsskillnader i emotionella effekter 

På frågan om deltagaren under det senaste halvåret känt sig arg/irriterad har 28 % av tjejerna 
svarat Ofta, För det mesta, varav 0 % har uppgett Alltid. Motsvarande siffror för killarna är 20 
%, varav 2 % som uppgett Alltid. Resultatet på frågan angående aggressivitet under det 
senaste halvåret har 12 % av tjejerna svarat Ofta, För det mesta, varav 0 % har uppgett Alltid. 
Motsvarande siffror för killarna är 14 %, varav 2 % som uppgett Alltid. På frågan angående 
nedstämdhet har 18 % av tjejerna svarat Ofta, För det mesta, varav 0 % har uppgett Alltid. 
Motsvarande siffror för killarna är 14 %, varav 2 % som uppgett Alltid.  

4.5  Psykiska effekter 

Undersökningen visar att 23 % av deltagarna upplever att de har koncentrationssvårigheter 
Ofta, För det mesta eller Alltid, varav 2 % uppgett att de Alltid har svårt att koncentrera sig. 
Vidare har 20 % uppgett att de Ofta, För det mesta eller Alltid upplever svårigheter att 
minnas, varav 2 % svarat Alltid. Motsvarande siffror för frågan angående bristande motivation 
för skolan är 37 % respektive 6 %.  
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Resultatet visar att 16 % i kategorin med ”Sömnproblem” uppger att de Ofta, För det mesta 
eller Alltid upplever svårigheter att koncentrera sig, varav 1,5 % uppger Alltid. För de övriga 
två sömnkategorier är motsvarande siffra 3 % för de med ”Bra sömn” och 4 % för kategorin 
med ”Mindre bra sömn”. I respektive kategori uppger 0 % Alltid.  
 
På nästa fråga angående psykiska effekter, uppger 13 % i kategorin med ”Sömnproblem” att 
de Ofta, För det mesta eller Alltid upplever svårigheter att minnas, varav 2 % uppger Alltid. 
För de övriga två sömnkategorier är motsvarande siffra 2 % för de med ”Bra sömn” 
respektive 5 % i kategorin med ”Mindre bra sömn”.  I dessa båda kategorier 0 % respektive 
0,3 % uppger Alltid.  
 
På tredje frågan relaterat till psykiska effekter visar resultatet att 23 % i kategorin med 
”Sömnproblem” uppger att de Ofta, För det mesta eller Alltid upplever bristande motivation 
för skolan, varav 4 % uppger Alltid. För de övriga två sömnkategorier är motsvarande siffra 8 
% för de med ”Bra sömn” respektive 9 % i kategorin med ”Mindre bra sömn”.  I respektive 
kategori uppger 1 % Alltid.  
 
 
Tabell 1 Psykiska effekter under det senaste halvåret avrundat till hela procent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Har du under 
det senaste 
halvåret haft: 

Svårigheter att 
koncentrera dig? 
 
 

Svårigheter att 
minnas? 
 
 

Bristande 
motivation för 
skolan? 
 

Aldrig 6  25 8 

Sällan 30 34 22 

Ibland 41 21 30 

Ofta 16 13 22 

För det mesta 6 5 12 

Alltid 2 2 6 

Ej svar 1 1 1 



 

 20 

4.5.1 Index Psykiska effekter 

 
Av dessa tre frågor skapades ett index. Detta korrelerades till sömnindex, vilket visade ett 
samband med korrelationskoefficienten 0,561 med signifikansnivå p<0,01. Ju sämre sömn 
desto mer negativa psykiska effekter. 
 
 

 
Figur 8 Korrelation mellan sömnkvalité och psykiska effekter 

4.5.2 Könsskillnader i psykiska effekter 

På frågan om deltagaren under det senaste halvåret upplevt svårigheter att koncentrera sig har 
24 % av tjejerna svarat Ofta, För det mesta, 2 % har uppgett Alltid. Motsvarande siffror för 
killarna är 21 %, varav 1 % som uppgett Alltid. Resultatet på frågan angående 
minnessvårigheter under det senaste halvåret har 24 % av tjejerna svarat Ofta, För det mesta, 
varav 2 % har uppgett Alltid. Motsvarande siffror för killarna är 18 % respektive 2 % som 
uppgett Alltid. På frågan angående bristande motivation för skolan har 41 % av tjejerna svarat 
Ofta, För det mesta, varav 5 % har uppgett Alltid. Motsvarande siffror för killarna är 40 % 
respektive 6 % som uppgett Alltid.  
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4.6 Övriga påverkansfaktorer  

Vår undersökning visar att konsumtionen av koffeinhaltiga drycker är låg. Resultatet visar att 
74 % av deltagarna har angivit att de dricker 0 koppar kaffe per dag och 69 % har angivit att 
de dricker 0 burkar Cola/Energidryck per dag.  
 
Av de 8 st. som uppger att de dricker 5 eller fler koppar kaffe/dag finns 7 st. i kategorin 
”Sömnproblem”, samt 1 st. i kategorin ”Mindre bra sömn”. Av de 14 st. som uppger att de 
dricker 3-4 koppar kaffe per dag finns 7 st. i kategorin ”Sömnproblem”, 5 st. i kategorin 
”Mindre bra sömn” och 2 st. i kategorin ”Bra sömn”. 
  
Av de 6 st. som uppger att de dricker 5 eller fler burkar cola/energidryck per dag finns 5 st. i 
kategorin ”Sömnproblem”, 0 st. i kategorin ”Mindre bra sömn” samt 1 st. i kategorin ”Bra 
sömn” Av de 13 st. som uppger att de dricker 3-4 koppar kaffe per dag finns 6 st. i kategorin 
”Sömnproblem”, 4 st. i kategorin ”Mindre bra sömn” och 3 st. i kategorin ”Bra sömn”. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Huvudresultaten i vår undersökning är följande: 

• 65 % av deltagarna har någon form av problem med sömnen.  
• Deltagarnas genomsnittliga sömn/vardagsnatt är 7,9 timmar, vilket blir intressant när 

det ställs mot teorin att ungdomar behöver 9,25 timmars sömn/natt.  
• Deltagarna upplever själva att de har god sömn och att de sover tillräckligt, trots höga 

värden på frågorna angående emotionella och psykiska effekter av dålig sömnkvalité. 
• 57 % av deltagarna klassas som ”Högkonsumenter” av IKT. 
• Undersökningen visar att det finns en relation mellan IKT-användande och 

sömnkvalité; ju högre IKT-användande desto sämre sömnkvalité. 
• Det finns inga stora skillnader mellan könen angående sömn, däremot finns det 

skillnader i IKT-användandet.  
 

5.1.1 Sömnmönster 

Resultatet visar att deltagarna i genomsnitt sover runt 8 timmar per vardagsnatt. Detta är för 
lite sömn enligt rådande teorier som menar att ungdomars sömnbehov är 9,25 tim/dag enligt 
Moore och Meltzer (2008, s. 115). En klar majoritet sover mindre än 9 timmar och det är 
oroväckande med den grupp som endast sover mellan 2-5 timmar per vardagsnatt. Vår 
upplevelse är att deltagarna inte är medvetna om att ungdomar i snitt behöver mer än 9 
timmars sömn, vilket styrks av det faktum att 62 % anser att de får tillräckligt med sömn och 
85 % upplever att de sover bra. Det finns en föreställning att ungdomars sömnbehov jämställs 
med vuxnas, dock visar ny forskning på att den snarare bör jämställas med barns sömnbehov 
(Moore & Meltzer 2008, s. 115). Många tycks tro att 8 timmars sömn är den rådande normen 
för ungdomar, inklusive deltagarna själva. Denna siffra baseras snarare på vuxnas sömnbehov 
(Åkerstedt 2002, s.16). Ett tecken på att ungdomar inte får tillräckligt med sömn under 
vardagarna är att de sover mer under helgerna (Banks 2001, s. 2). Vårt resultat visar att 
deltagarna sover mer under helgerna, vilket kan stärka misstanken att de får för lite sömn 
under vardagarna.  
 
Diskrepansen mellan de positiva resultaten angående den subjektiva upplevelsen av den egna 
sömnen och resultaten på frågorna i sömnindex tolkar vi bland annat som att ungdomarna inte 
själva är medvetna om sitt sömnbehov. Vi menar att deltagarna är så vana vid sin sömnbrist 
att den inte upplevs som ett problem. De bedömer sin sömnkvalité utifrån en felaktig bild av 
sitt sömnbehov och att leva med ständig sömnbrist har för dem blivit ett naturligt tillstånd.  
Det räcker troligen inte för ungdomarna att endast få ökad kunskap kring sitt sömnbehov, 
kunskapen ska dessutom tillämpas i verkligheten. Detta ser vi som problematiskt då dagens 
samhälle inte är anpassat efter ungdomars faktiska sömnbehov. Tonårstiden innebär en 
frigörelse från föräldrarna med ökad strävan efter ökat självbestämmande. Föräldrarnas 
inflytande och kontroll minskar och plötsligt styr tonåringen själv över sin tid och sina 
sömnvanor. De har större möjlighet att spendera mer tid ute med sina vänner, samtidigt som 
den ökande användningen av IKT ger ökade möjligheter till social interaktion, vilken inte är 
begränsad till dag eller kvällstid. Detta ska hanteras samtidigt som samhället ställer större 
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krav i form av extraarbete, ökade krav i skolan och fritidsaktiviteter som kräver mycket tid. 
Tillsammans med föreställningen om att ungdomar behöver mindre sömn än små barn leder 
detta till att tidpunkten för sänggående skjuts fram.  
 
Dessutom tillåter inte dagens samhälle att tonåringen följer sin naturliga dygnsrytm. Skolan 
börjar ofta så tidigt att majoriteten tonåringar måste stiga upp för tidigt enligt Banks (2001) då 
melatoninnivån hos tonåringen vid uppstigandet inte sjunkit tillräckligt för att hon/han ska 
känna sig vaken. Samtidigt som lösningen inte är så enkel som att gå till sängs tidigare, 
eftersom tonåringens melatoninnivå före 22.00 är för låg för att falla i naturlig sömn (s. 3-4). 
Detta innebär att synen på den trötta tonåringen blir något mer nyanserad, och att det faktiskt 
finns en fysiologisk förklaring till tonåringens morgontrötthet. Enligt vår undersökning stiger 
deltagarna i snitt upp kl. 07.00, då melatonin nivån fortfarande är hög. Detta leder till att vi 
ställer oss frågan huruvida skolans start- och sluttider idag verkligen är de bästa, eller om de 
bör anpassas bättre efter ungdomarnas naturliga dygnsrytm.  
 
Analysen av sömnindex visar att det finns klara tendenser till sömnproblem hos 
undersökningsgruppen då 65 % uppger Ofta, För det mesta eller Alltid lider av någon form av 
problem med sömnen, varav 42 % uppger att de lider av två eller fler sömnrelaterade problem. 
Vi menar inte att det vi kallar problem med sömnen kan jämställas med en diagnostiserad 
sömnstörning. Däremot anser vi att det finns klart oroväckande tendenser. Många av 
deltagarna har problem med sömnen och det finns troligtvis en liten grupp som är i riskzonen 
till att faktiskt utveckla någon form av sömnstörning. En ytterligare indikation på att 
deltagarna har dålig sömnkvalité är att en majoritet uppger att de känner av de psykiska 
effekter som är signifikanta för just dålig sömnkvalité, såsom, minnessvårigheter, 
koncentrationsproblem och minskad motivation (Punamäki et al. 2007, s. 571). Även vår 
undersökning visar ett samband mellan sömnkvalité och dessa psykiska effekter. Resultatet 
styrker även det faktum att den dåliga sömnkvalitén är ett problem för deltagarna och att det 
går ut över deras vardagsliv.   
 
Dessutom känner deltagarna av de emotionella effekterna relaterade till sömnbrist, som 
irritation, aggressivitet och/eller nedstämdhet vilket det statistiska sambandet mellan sömn 
och dessa emotioner i vår undersökning visar. Med tanke på detta samt den stora majoritet 
som uppgett att de sover bra och får tilltäckligt med sömn menar vi att deltagarna inte ser 
någon koppling mellan sina emotionella upplevelser och sin sömn. Även detta styrker 
uppfattningen att deltagarna inte är medvetna om sitt sömnbehov och effekterna av sömnbrist. 

5.1.2 IKT-användande och sömn 

Vår undersökning visar att det finns ett samband mellan deltagarnas IKT-användande och 
deras sömnkvalité. Sambandet är dock inte så starkt som vi hade förväntat oss. Detta kan 
tolkas som att IKT-användande endast är en av flera faktorer som påverkar ungdomars sömn. 
Det samband som finns är dock statistiskt signifikant och värt att uppmärksammas och 
diskuteras.  
 
Vårt resultat visar dessutom på ett något starkare samband mellan IKT-användande efter 
24.00 och sömnkvalité. Sambandet kan anses föga överraskande då det kan te sig självklart att 
tiden för sömn blir mindre eftersom tiden för sänggående skjuts fram. Det intressanta med 
resultatet är istället dels det faktum att en stor del av deltagarna faktiskt lägger sig efter 24.00, 
dels att deltagarna får en ökad stimulansnivå tiden innan läggdags. Enligt Moore och Meltzer 
(2008, s. 117) ökar risken för sömnstörningar, till exempel Circadian rhythm sleep disorder 
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vid sänggående efter 24. Dessutom kan sent IKT-användande kopplas till de olika former av 
stimulans som kan påverka sömnen. Åkerstedt (2002) nämner till exempel ljud och ljus som 
påverkansfaktorer (s. 49-51), vilket kan kopplas till användandet av till exempel dator och 
TV. Vidare visar tidigare forskning att PC/TV- spelande ökar adrenalinutsöndringen och 
aktiverar hjärnan som gör att det tar tid att varva ner inför insomnandet (Punamäki et al. 2007, 
s. 571). Då användandet dessutom sker efter 24.00 är troligtvis den negativa påverkan ännu 
större.   

 
En tidigare studie har visat att fyra eller fler IKT-föremål i sovrummet har negativ inverkan på 
sömnen (Moore & Meltzer 2008, s. 116). Vår undersökning stödjer dock inte denna teori då 
resultatet inte visar något samband mellan antal IKT-föremål i rummet och sömnkvalité. 
Gruppen med fyra eller fler föremål utmärker sig dessutom inte avseende problem med 
sömnen. Därmed anser vi att antal IKT-föremål i sovrummet inte bör användas som indikator 
på IKT-användande och sömnkvalité. 
 
Sambandet som finns mellan sömnstörningar och IKT-användning är viktigt att belysa. 
Samtidigt är det viktigt att diskussionen om ungdomars IKT-användning är nyanserad och 
inte fördömande. Det måste även lyftas att IKT är en viktig del i ungdomarnas liv som utökar 
möjligheterna till såväl underhållning, förströelse och social kommunikation som för studier 
och arbete. Diskussionen skall föras på en jämbördig nivå där det är viktigt att 
vuxengenerationen har förståelse för hur ungdomarnas IKT-användning verkligen ser ut och 
inte bygger på förutfattade meningar.  

5.1.3 Könsperspektiv 

Vi ser ingen stor skillnad mellan könen rörande sömn. Tjejerna har något sämre sömn än 
killarna, då 45 % av tjejerna och 40 % av killarna är i kategorin ”sömnproblem”. Det finns i 
detta fall ingen anledning att särskilja på könen, utan snarare konstatera att problemet finns 
hos både killar och tjejer.  
 
Det finns ingen stor skillnad mellan tjejer och killar angående andelen högkonsumenter 
respektive lågkonsumenter. Däremot finns det stora skillnader i vilken form av IKT som 
används. Det finns en markant skillnad mellan könen för PC/TV- spelsanvändande. Tio 
gånger fler killar som tjejer klassas som ”Högkonsumenter”. För mobilanvändande är 
förhållandet det omvända, där hälften av alla tjejer klassas som ”Högkonsumenter” mot en 
femtedel av killarna. Detta visar på en tydlig uppdelning bland könen där killarna i större 
utsträckning spenderar tiden till att spela PC/TV- spel, medan tjejerna använder mobilen i 
högre grad. Detta stöds av tidigare forskning (Punamäki et al. 2007, s. 570-571). Vi anser att 
könsskillnaderna är en viktig aspekt att ta hänsyn till, framför allt då eventuella insatser riktas 
mot ungdomar och deras IKT-användande.  
 
Enligt rådande teorier finns det även en könsskillnad i de emotionella effekterna sömnbrist 
kan ge, enligt vilka killar i högre grad uppvisar aggressivitet medan tjejer i högre grad är 
nedstämda (Punamäki et al. 2007, s.570-571). Vårt resultat visar förvisso att killar i något 
större utsträckning känner sig aggressiva och att tjejer är i majoritet hos dem som känner sig 
nedstämda. Det vi dock finner mest intressant är att det endast är killar som uppgett att de 
Alltid känner sig aggressiva och nedstämda. Det är endast ett fåtal i denna grupp, men det är 
en grupp som utmärker sig som verkar ha allvarliga emotionella problem.  
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5.1.4 Övriga påverkansfaktorer 

Vi har tagit med några störfaktorer som kan påverka resultatet, framför allt koffein som är en 
känd påverkansfaktor på sömnen (Moore & Meltzer 2008, s. 117). Vårt resultat visar dock att 
konsumtionen hos undersökningsgruppen är låg, varvid vi anser att resultatet i 
undersökningen inte har påverkats nämnvärt. Det fåtal som uppger att de dricker mycket 
kaffe/cola/energidryck uppvisar dock problem med sömnen. För detta fåtal är koffein en klar 
påverkansfaktor.  
 
En ytterligare påverkansfaktor vi tagit upp i teorin och vår enkät är den positiva påverkan av 
fysisk aktivitet på sömn. Vi har dock inte kunnat testa detta samband i vår undersökning. 
Detta beror på grund av brister i formuleringen av frågan angående fysisk aktivitet i vår enkät. 
De svarsalternativen vi valt visade sig vara svårapplicerbara på denna fråga. 

5.2 Metoddiskussion 

Vi ser det som en stor fördel att det finns ett stort förarbete bakom utformningen av enkäten, 
där alla frågor baseras på teori och tidigare forskning. Detta har underlättat databearbetningen 
och analysen. Genom detta har vi även ett pålitligt underlag till flera av de index och 
kategorier vi skapat. Främst gäller detta det index som skapats utifrån KSQ och 
kategoriseringen av låg- och högkonsumenter som är baserat på Medierådets (2008) 
definition. 
 
Vi lyckades inte nå vår målsättning att inkludera hela årskurs ett i undersökningen. Vi fick ej 
tag i klassföreståndarna till 3 av de 26 klasserna. Då vi vid upprepade tillfällen försökt nå 
dessa personer, både via e-mail och telefon anser vi att vi gjort vårt yttersta att inkludera deras 
klasser (totalt 30 elever) i undersökningen. Övriga som inte nåddes av enkäten var de elever 
som ej deltog på lektionen vid undersökningstillfället. En nackdel med vår valda metod är att 
den inte når de personer som saknades vid undersökningstillfället. Vi vet inte anledning till att 
eleverna inte fanns på plats i skolan men vi kan inte utesluta att det berodde på dålig 
nattsömn. Stämmer detta skulle den verkliga andelen som har problem med sömnen i årskurs 
ett vara större än vad vår undersökning visar.  
 
Undersökningen har ett visst internt bortfall på matrisfrågorna genom att vissa elever missat 
delfrågor eller fyllt i på ett oklart sätt. Vi försökte förklara hur matrisfrågorna skulle besvaras, 
men får här vara självkritiska och inse att vår förklaring hade brister. Bortfallet tror vi dock 
skulle ha varit ännu större om vi till exempel skickat ut enkäten. 
 
Vi valde att besöka eleverna på plats i klassrummet, både för att själva kunna förklara och 
beskriva vår undersökning och enkät, samt för att kunna få tillbaka de ifyllda enkäterna så fort 
som möjligt. Efter genomförandet ser vi många fördelar med denna metod. Vi fick ett utbyte 
med eleverna och kunde själva medverka till att minimera feltolkningar av enkäten. Dessutom 
fick vi möjlighet att observera eleverna medan de fyllde i enkäten. Vi blev glatt överraskade 
över det engagemang vi upplevde från eleverna. De ställde relevanta frågor om vår enkät och 
fyllde i dem med stor koncentration. Detta gör att vi känner att vårt material är i hög grad 
ärligt och därmed tillförlitligt. Överlag har vi fått ett gott mottagande från eleverna och 
lärarna.  
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En nackdel med att besöka eleverna i klassrummet är att vissa elever kan uppleva tryck från 
läraren, övriga elever och/eller oss att deltaga i undersökningen. Eftersom eleverna ofta satt 
nära varandra kan även några upplevt att de inte kunnat besvara enkäten helt uppriktigt. Detta 
ger upphov till vissa etiska betänkligheter eftersom graden av frivillighet och anonymitet kan 
ifrågasättas.  
 
Vi har valt att endast analysera könsskillnader och inte analysera vidare ur ett 
genusperspektiv. Vårt huvudsakliga syfte med en könsanalys är skapa en grund för eventuella 
framtida insatser. Vi anser att det är viktigt att uppmärksamma skillnaderna för att öka 
effektiviteten med framtida insatser. Vårt syfte och vår kvantitativa undersökningsmetod 
lämpar sig inte för en djupare genusanalys. Däremot finns det troligtvis intressanta 
genusrelaterade skillnader som är en möjlig tråd att ta upp i en framtida studie.  
 

6 Slutsats 

Vår undersökning visar att en majoritet av deltagarna har problem med sömnen, och att de 
sover för få timmar per natt. Samtidigt uppger deltagarna att de själva anser att de har god 
sömn och sover tillräckligt. Vi menar att deltagarna inte är medvetna om hur stort deras 
sömnbehov är under ungdomstiden. Undersökningen visar dessutom att deltagarna lider av de 
emotionella och psykiska effekter som sammankopplas med sömnproblem. Vi anser att det 
behövs insatser som medvetandegör ungdomar om vad bra sömn är, deras egentliga 
sömnbehov och vad sömnbrist kan ge för konsekvenser. Ungdomarna bör även bli medvetna 
om de kopplingar som finns mellan dålig sömn och emotionella och psykiska effekter. På så 
sätt kan de få en förklaring till vissa av de negativa känslor de upplever och samtidigt förstå 
att de kan sammankopplas med dålig sömn.  
 
Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan högt IKT-användande och dålig sömn. Vid 
åtgärder mot sömnproblem är detta enligt oss en av flera viktiga påverkansfaktorer som bör 
uppmärksammas. Betydelsen stärks för deltagarna i vår undersökning då andelen 
högkonsumenter är stor. Samtidigt behövs det ytterligare forskning för att få en klar bild av 
ungdomars sömnproblem och dess påverkansfaktorer.  
 
Vi anser att lämpliga insatser angående IKT-användande är att informera ungdomar om vikten 
av att stänga av mobil, datorer mm. under natten och att se över sina vanor före insomnandet. 
Ungdomar bör inse att det är okej att inte ständigt vara nåbar. För att insatser rörande IKT-
användning skall vara effektiva anser vi att det är viktigt att vara medveten om de 
könsmässiga skillnaderna i användandet. 
 
Slutligen anser vi att det i första hand är ungdomars sömnproblem som bör uppmärksammas 
och att IKT-användandet endast är en av flera påverkansfaktorer.  
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Bilaga 1 

Sömn och användning av Informations och 
kommunikationsteknik 

 
1. Ålder…….. 
 
2. Är du:  Tjej   Kille 
 
3. Vilket program läser du?.......................................................................... 
 
Vilken tid går du normalt och lägger dig? 
 
4. På vardagarna kl:……………… 
5. På helgerna kl:…………………  
 
Vilken tid går du normalt upp? 
 
6. På vardagarna kl:……………… 
7. På helgerna kl:…………………  
 
8. Tycker du att du får tillräckligt med sömn? 
(kvantitet) 
 

 Ja        Nej 
 
9. Tycker du att du sover bra? 
(kvalitet) 
 

 Ja       Nej 
 
Har du under det senaste halvåret: 
 Aldrig    Sällan    Ibland  Ofta För det mesta  Alltid 
 
10. haft svårt att somna       
 
11. haft svårt att vakna      
      
12. vaknat under natten        
och haft svårt att somna om 
 
13. haft störd/orolig sömn       
 
14. inte varit utsövd vid        
uppvaknandet  
 
15. vaknat för tidigt      
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16. känt dig utmattad vid        
uppvaknandet  
 
17. Hur många koppar kaffe dricker du per dag? 
 

 0 
 1-2 
 3-4 
 5 eller fler 

 
 
18. Hur många burkar Cola/energidryck dricker du per dag? 
 

 0 
 1-2 
 3-4 
 5 eller fler 

 
 
19. Vilket av följande har du i ditt sovrum? (flera alternativ möjliga) 
 

 Tv  Musikspelare 
 Dator  Telefon 
 Tv – spelskonsol  Inget 

 
 
 
Hur lång tid ägnar du en vanlig vardag till att: 
  
 Ingen Mindre än 1-2 timmar 3-4 timmar 5 timmar 
  1 timma    eller mer 
 
20. spela PC/TV – spel      
 
21. chatta/e-maila/blogga      
 
22. övrig Internetanvändning      
 
23. använda mobiltelefon      
 
24. umgås med vänner      
 
25. sporta/träna/promenera      
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Använder du något av följande efter klockan 24.00?  
 
 Aldrig    Sällan    Ibland  Ofta För det mesta  Alltid 
 
26. Tv       
 
27. Dator      
      
28. Tv-spelskonsol       
 
29. Musikspelare       
 
30. Telefon        
 
31. Mobiltelefon       
   
 
Har du under det senaste halvåret känt dig: 
 
 Aldrig    Sällan    Ibland  Ofta För det mesta  Alltid 
 
32. Arg/Irriterad       
 
33. Aggressiv      
      
34. Nedstämd       
 
35. Pigg/Utvilad       
 
 
Har du under det senaste halvåret haft: 
 
 Aldrig    Sällan    Ibland  Ofta För det mesta  Alltid 
  
36. Svårt att koncentrera dig       
 
37. Svårigheter att minnas      
      
38. Bristande motivation för       
skolan 
 

 
 

Tack för din medverkan 
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Bilaga 2 

Teoretisk bakgrund till enkäten 
 
Frågeblocket om sömn (fråga 4-16) baseras på Karolinskas Sleeping Questionnaire.  
 
Frågorna 17-18 angående kaffe och cola/energidryck baserad på tidigare undersökningar 
angående sömn, där det visat sig att koffein är en viktig störfaktor (Moore & Meltzer 2008).  
 
Fråga 19 baseras på tidigare forskning där det visat sig att fler än fyra elektroniska föremål i 
sovrummet innebär dubbelt så stor risk att somna i skolan eller när läxorna görs (Moore & 
Meltzer 2008, s. 116). 
 
Fråga 20-23 baseras på undersökningen Ungar och Medier (Medierådet 2008). Även 
kategoriseringen hög/lågkonsumenter baseras på undersökningen.  
 
Fråga 25 ingår då det visat sig att och fysisk aktivitet är en skyddsfaktor mot sömnstörningar 
(Åkerstedt et al. 2002, s.744.) 
 
Fråga 26-31 baseras på tidigare forskning som menar att ungdomar blir sömniga kl. 22.00 på 
grund av melatonininsöndringen (Banks 2001) och att risken för sömnstörningar ökar vid >  2 
timmars uppskjutning av läggdagset (Moore & Meltzer 2008).  Det finns ytterligare källor på 
att sent användande skapar en viss grad av anspänning som gör det svårt att somna (Punamäki 
2007). 
 
Fråga 32-38, exklusive fråga 35, baseras på kända symptom hos personer med sömnbrist 
(Banks 2001 & Punamäki 2007) 
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