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Förord 
Vi skulle vilja passa på att tacka alla de universitetsstudenter som deltagit i 

denna studie. Vi vill även ta tillfället i akt att rikta ett tack till vår handledare Siegbert 

Warkentin som stöttat och väglett oss i vårt arbete. 
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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan stress, sömn och 

skärmtid på smarttelefon. Urvalet bestod av totalt 81 personer på ett universitet i södra 

Sverige. Två hypoteser testades. 1: hög grad av faktisk skärmtid är relaterat till en hög 

subjektiv stressupplevelse och hög grad av sömnbesvär. 2: Låg grad av stress är associerat 

med låg grad av sömnbesvär. Vid insamlingen av data användes, Perceived stress scale 10 

(PSS-10) och Karolinska sleep questionnaire (KSQ). För att mäta skärmtid designades två 

frågor, en med syfte att mäta individers subjektiva upplevelse av mängden skärmtid och en 

för att mäta den faktiska mängden som kan utläsas via en funktion på individers smarttelefon. 

Resultatet för hypotes 1 visade att faktisk skärmtid varken samvarierade med stress eller 

sömnbesvär. Vidare jämfördes också gruppen hög faktisk skärmtid som översteg 29 h/vecka 

med stress och sömnbesvär. Resultatet indikerade att en hög faktisk skärmtid och stress inte 

korrelerade och hög faktisk skärmtid och sömnbesvär inte korrelerade. Resultatet för hypotes 

2 visade en negativ signifikant korrelation mellan variablerna stress och sömnbesvär. Det 

innebar att höga värden på total KSQ, mindre sömnbesvär, korrelerar med låga värden på 

PSS-10, låg nivå av upplevd stress. Sammanfattningsvis visade studiens resultat att faktisk 

skärmtid inte samvarierade med varken stress eller sömnbesvär. Dock återfanns en korrelation 

mellan variablerna stress och sömnbesvär.  

 

Nyckelord: Stress, sömnbesvär, skärmtid, smarttelefon, KSQ, PSS-10, universitetsstudenter. 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between stress, 

sleep and screen time on smartphones. The sample consisted of a total of 81 people at a 

university in southern Sweden. Two hypotheses were tested. 1: High degree of actual screen 

time is related to a high subjective stress experience and high degree of sleep disturbance. 2: 

Low levels of stress are associated with low levels of sleep disturbance. In the data collection, 

Perceived stress scale 10 (PSS-10) and Karolinska sleep questionnaire (KSQ) were used. To 

measure screen time, two questions were designed, one aimed at measuring individual's 

subjective experience of the amount of screen time and one to measure the actual amount that 

can be read through a function on an individual's smartphone. The result for Hypothesis 1 

showed that actual screen time did not co-vary with stress or sleep disturbance. Furthermore, 

the group, high actual screen time exceeding 29 h / week was also compared with the 

variables stress and sleep disturbance. The result indicated that a high actual screen time and 

stress did not correlate, and high actual screen time and sleep disturbances did not correlate 

either. The result for Hypothesis 2 showed a negatively significant correlation between the 

variables stress and sleep disorders. This meant that high values of total KSQ, less sleep 

disturbances, correlated with low values of PSS-10, low levels of stress. In summary, the 

study's results showed that actual screen time did not correlate with neither stress nor sleep 

disturbance. However, a correlation was found between the variables stress and sleep 

disturbance. 

 

Keywords: Stress, sleep disturbance, screen time, smartphone, KSQ, PSS-10, university 

students. 
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Introduktion 
Stress är en del av vardagen i dagens samhälle. Stress är i grunden en 

överlevnadsinstinkt och har i tusentals år bidragit till att människan överlevt. Idag är stress 

också en nödvändig reaktion och bidrar till en ökad kraft och energi som exempelvis kan 

hjälpa individen till att öka sin prestationsförmåga. Problemet infinner sig i om stressen blir 

allt för långvarig. Individer kan då bli negativt påverkade, både fysiskt och psykiskt. Att 

upprätthålla en balans mellan stress och återhämtning är viktigt för att individen ska undvika 

att drabbas av utmattningssyndrom. Tillståndet kännetecknas av både kroppsliga och psykiska 

besvär som kan drabba individen om hen varit utsatt för stressrelaterade besvär under en 

längre tid (1177 Vårdguiden, 2017). Stressrelaterad ohälsa är ett växande problem och har 

ökat på global nivå sedan 1990-talet. 2016 var 74 200 svenskar sjukskrivna för stressrelaterad 

psykisk ohälsa, 76% av dessa var kvinnor. Vanliga symptom som talar för att individen skulle 

vara stressad är nära associerat med koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och ett nedsatt 

immunförsvar (Hjärnfonden, 2017).    

Universitetsstudier är förknippat med personlig utveckling, men kan även vara 

associerat med psykiska besvär och stress. Åren på universitetet är en tid då många unga 

vuxna för första gången flyttar hemifrån, och kan nu förfoga helt över sin egen tid. Vad 

människan nu gör med denna tid är helt individuellt. Att kunna planera och strukturera sin 

egen vardag är viktigt för att individen inte ska känna sig stressad. När individen befinner sig 

i universitetets autonoma värld förekommer det att individer kan uppleva sömnsvårigheter. 

Sömn som är ett betydelsefullt tillstånd för att kroppen ska återhämta sig och vila (Gibson, 

Shaw, Hewitt, Easton, Robertson, & Gibson, 2018). I en annan studie beskriver Amaral et al. 

(2018) att studenter och gruppen unga vuxna mer och mer rapporterar att de får otillräcklig 

sömn. Det beskrivs i studien att stressorer i studentlivet är de som påverkar individen att inte 

kunna somna på kvällen.  

Den digitala tekniken får även allt större makt över människors liv och det hör 

till vanligheten att telefoner, surfplattor och datorer utgör en större del av individers vardag. 

Statens medieråd (2018) påvisar statistik över att individer i allt yngre åldrar utnyttjar internet 

och att föräldrar i allt större utsträckning är missnöjda över sina barns medieanvändning. 

Vilka effekter detta levnadssätt har på människors psykiska hälsa och framförallt stress har 

länge varit under debatt (Statens medieråd, 2018). Bianchi & Phillips beskrev redan år 2005 
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mobiltelefonanvändning som ett möjligt problematiskt beteende på grund av dess 

medföljande negativa konsekvenser.  

Diskussionen kring om den tekniska utvecklingen är bra eller dålig är delad. 

Internet utvecklades ursprungligen som ett sätt för forskare att kunna publicera sina verk och 

möjliggjorde för dem att kunna ta kontakt med varandra. I dagens skede har individer 

fortfarande en möjlighet att kunna kommunicera med varandra och publicera sina verk 

oberoende av tid och plats (Greenfield, 2015). Då 93% av svenskar mellan åldersintervallet 

16 - 85 år har tillgång till internet i sina hem har individen möjlighet att ständigt vara 

uppkopplad (SCB, 2018). Eftersom människan är skapt att leva ett liv som samlare och jägare 

har den digitala utvecklingen påverkat oss mer än vad vi i själva verket kan föreställa oss. 

Hjärnans utveckling hänger inte med den digitala och det är av betydelse att digitaliseringen 

bättre anpassas efter människors förmågor än tvärtom (Greenfield, 2015). Då digitaliseringen 

kom så plötsligt ur ett evolutionärt perspektiv och dessutom ständigt är under utveckling utgår 

denna undersökning från att se hur smarttelefoner påverkar människors subjektiva upplevelse 

av stress och sömn. Studien utgick från att undersöka samband mellan stress, sömn och 

skärmtid på smarttelefon hos urvalsgruppen universitetsstudenter.  

 

Teori och empiri  

Stress 

Stress diskuteras inte bara i vardagliga sammanhang utan det återfinns även 

inom den praktiska psykologin och i medicinska sammanhang. Begreppet är komplext och det 

finns ingen vedertagen definition för att beskriva vad som menas med stress. Andra begrepp 

används ofta och läggs till för att tydliggöra termen stress. Inom medicinska sammanhang 

används ord som exempelvis, utbrändhet, depression och utmattning i samband med stress 

(Währborg, 2009).  

I denna studie används definitionen av stress från boken Hälsopsykologi: 

psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom. Där definierar författarna Rydén & Stenström 

(2015) att stress grundar sig i yttre händelser som skapar inre psykologiska och fysiologiska 

störningar, som kan hota individen. De yttre faktorerna definieras som stressorer, medan inre 

reaktioner beskrivs som respons, anspänningar eller reaktioner av diverse stressfyllda 

förhållanden. Definitionen av stress kan därför summeras som störningar skapade av 

samspelet mellan den yttre miljön och individen. Omgivningens krav ställs därför mot 

individens förmåga att hantera stressade situationer. Den individuella faktorn spelar därför en 
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betydande roll, då individer är olika känsliga och lättmottagliga för stressade förhållanden 

(Rydén & Stenström, 2015).  

Stress avspeglar sig i människors beteende, i både högre och lägre grad. I vissa 

fall kan olika grader av irritation och fientlighet dominera, i andra fall kan uppgivenhet 

uttryckas tydligast. Den irriterade fientligheten är den vanligaste stressreaktionen hos 

människan. Att individer kan uppleva uppgivenhet är också en vanlig reaktion gentemot 

stress. I dess milda form är det ofta initiativlöshet som dominerar. Även svårare former av 

håglöshet och apati, oftast tillsammans med nedstämdhet, trötthet och förändring i sömn, mat 

och sexvanor. Det uppgivna tillståndet är utmärkande för individer med långvariga 

stresstillstånd (Währborg, 2009).   

Stress kan förenklat delas in i två olika kategorier, ond och god stress. Båda 

formerna är behövliga för människans fortlevnad. Ond stress leder till en ohälsosam 

anpassning, medan god stress kan exemplifieras med positiva händelser i form av 

överraskningar. Ond stress är vad som i slutändan kan leda till sjukdomar i form av 

exempelvis magsår och högt blodtryck (Währborg, 2009). 

Ur ett fysiologiskt perspektiv regleras en del aktiviteter i kroppen av nerver som 

inte styrs av viljan. Dessa nerver hör till det autonoma nervsystemet, som styr bland annat, 

hjärtslag, andning, blodtryck och matsmältning. Det autonoma nervsystemet delas upp i två 

delar, det sympatiska, respektive parasympatiska - nervsystemet. Det förstnämnda aktiveras 

när kroppens krafter behövs, medan det parasympatiska nervsystemet är som mest aktivt 

under vila och återhämtning. Det parasympatiska nervsystemet dämpar effekterna av det 

sympatiska nervsystemet för att kroppen ska kunna varva ner, återhämta och vila upp sig. En 

jämvikt mellan de två olika delarna av nervsystemet är av betydelse för välmående. Stressen 

blir först skadlig när individen känt sig stressad under en längre period. Till följd av detta kan 

individen drabbas av sjukdomar såsom, utmattningssyndrom, hjärtinfarkt och fibromyalgi. Att 

kroppen behöver tid för återhämtning och vila är därför ett fundament för att undvika att 

drabbas av diverse sjukdomar. Individen behöver därför ha en balans mellan stressen till 

vardags och den tiden som avses för vila och återhämtning (1177 Vårdguiden, 2018).  

Snabba förändringar och nya levnadsvillkor är bidragande faktorer till ett 

stressat tillstånd. Alla moderna företeelser som exempelvis smarttelefoner och surfplattor i 

dagens samhälle utpekas ofta som stressade, fast syftet skulle vara det motsatta och underlätta 

för individen till vardags. Det nya teknologiska samhället skapar mer stressrelaterade problem 

än vad det löser (Währborg, 2009). Ur ett evolutionärt perspektiv har den moderna människan 

existerat i cirka 200 000 år. Av dessa har digitala hjälpmedel endast använts i en bråkdel. 
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Människan är biologiskt skapad för ett liv som samlare, fiskare och jägare. Med 

digitaliserings intåg utsätts individer för nya påfrestningar som människoarten egentligen inte 

än är utvecklad att hantera. Vilka konsekvenser detta får vet forskarna inte än, men risken 

finns att det kulturella tidevarvet krockar med det biologiska, vilket kan leda till utanförskap, 

sjukdom och ohälsa (Währborg, 2009).     

Smarttelefonen, med dess smidiga design och tillgänglighet har en betydande 

roll i många människors liv. Överanvändning av smarttelefonen har visat sig orsaka stress 

bland individer. Att individer känner sig stressade har också visat sig påverka trötthet, 

sömnproblem och depression. När forskare talar om stress kopplat till teknik användes termen 

‘’technostress’’. Orsakerna till denna stress återfinns i bristfällig tidshantering, social 

dysfunktion och andra relaterade biverkningar. Exempelvis att individer är uppe sent om 

nätterna och använder telefonen, vilket bidrar till en sämre sömnkvalitet och mindre sömn 

(Lee, Chang, Cheng, & Lin, 2016).  

Stress bland studenter. I övergången från barndom till vuxen ålder, då 

exempelvis individen börjar studera på universitet, är en period som är nära förknippad med 

en hög nivå av stress. Individer övergår till universitetets autonoma och självmotiverande 

miljö där de själva måste planera och strukturera sin vardag. Diverse faktorer såsom, 

akademiska påtryckningar, ekonomiska problem och en brist av socialt stöd kan vara 

bidragande faktorer till att studenter känner sig stressade (Gibson et al., 2018). År 2018 

uppgav 16% av befolkningen mellan 16–84 år att de upplevde stress eller hög stress. Andelen 

var högre bland kvinnor, (19%) än bland männen, (12%). Fler personer med eftergymnasial 

utbildning uppgav att de kände sig stressade jämfört med personer som inte hade någon 

utbildning, respektive hade en kortare utbildning. Bland svenska studenter har andelen 

individer som känner sig stressade ökat från 22 - 31% mellan åren 2016 till 2018 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Som ovanstående information poängterar ökar problemen gällande stress. En 

polsk studie genomfördes 2017 vars syfte var att finna samband mellan stress, strategier för 

stressmätning, sömnlöshet och specifikt utvalda medicinska och sociala faktorer bland 

universitetsstudenter. Forskarna genomförde en tvärsnittsstudie på sju universitet i Polen. Till 

sin hjälp hade de mätinstrumenten perceived stress scale-10, en kortare version av mini-

COPE-inventory samt Aten insomnia scale. Resultatet visade att 10 % av studenterna 

upplevde hög nivå av stress och 19,7 % upplevde sömnlöshet. Studien fann att det fanns en 

positiv stark korrelation mellan nivån av upplevd stress och sömnlöshet (Średniawa, Drwiła, 

Krotos, Wojtaś, Kostecka, & Tomasik, 2019). 
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Krav- och kontrollmodellen 

De senaste 30 åren har arbetsrelaterad stress varit ett populärt forskningsområde 

och resulterat i en stor mängd studier. En av de mest inflytelserika arbetspsykologiska 

modellerna för stress är Karaseks krav- och kontrollmodell. Modellen har senare utvecklats i 

samarbete med Töres Theorell. Modellen kännetecknas av kontroll/beslutsgrad och krav i 

arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 

 
Figur 1. krav- och kontrollmodell (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Krav- och kontrollmodellen beskriver faran med under- och överstimulans. 

Karasek menade att stress inte enbart handlade om låga och höga krav i arbetet, utan även om 

hur stort besluts- och handlingsutrymme individen besitter. Handlingsutrymmet kan delas in i 

två olika aspekter: Den enskilda individens kompetens att tillämpa kontroll samt 

vardagsdemokrati. “Kompetens att tillämpa kontroll” innebär exempelvis att den enskilda 

individen är lämpad att kontrollera oväntade situationer i den dagliga arbetsmiljön. 

Vardagsdemokrati består av två aspekter: uppgiftskontroll och deltagande i beslutsfattning. 

Uppgiftskontroll innebär att kunna påverka var, när och hur arbetet ska utföras samt 

ordningsföljden av dessa. “Deltagande i beslutsfattning” innebär insyn och påverkan i 

exempelvis processer såsom informationsflöden, beslutsfattande, förhandlingar och 

konsultationer. Modellen menar att individer med stort handlingsutrymme (hög kontroll) är 
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mer benägna att hantera högre krav, främst gällande utveckling, planering, påverkan och 

delegering av arbete. Modellen påpekar även att de som har stort handlingsutrymme (hög 

kontroll) behärskar och stimuleras av höga krav. De individer som uppfattas ha lågt 

handlingsutrymme upplever istället höga krav som stressande. En situation med lågt 

handlingsutrymme och hög stress kan leda till ackumulerad spänning och i slutändan hämning 

av lärande. En arbetsplats präglad av låg kontroll och höga krav kan därför få bekymmer med 

att utnyttja och hantera ett ökat handlingsutrymme. Därför är det viktigt att arbetsplatser 

arbetar med stressförebyggande insatser. Karasek & Theorell påvisade att anspända 

arbetssituationer kan leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta resonemang säger 

med andra ord att fler individer längre ner i organisationen har större risk för att utveckla 

hjärt- och kärlsjukdomar och stress än individer högre upp i rangordningen (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson, & Lundberg, 2006). 

En tysk studie påvisade att krav- och kontrollmodellen inte enbart kan användas 

under förhållanden på en arbetsplats, utan även i studenters arbetssituation. Förhållanden som 

höga krav (att hantera tidspress), mindre utrymme för kreativitet och egna beslut (fast 

studieplan, begränsat utrymme för samarbete och val av seminarier och kurser) är betydande 

faktorer som kan påverka studenters upplevda stressnivå. Studenter precis som individer i 

arbetslivet arbetar i hierarkiska strukturer och deras framsteg är lika beroende av prestanda 

som arbetstagare. Studiens syfte var att undersöka strukturella förhållandens påverkan på 

studenternas upplevda stress. Studien jämförde effekterna av Karaseks krav- och kontroll-

dimensioner med neuroticism för att hantera möjliga individuella- och miljöegenskaper 

relaterade till upplevd stress. Slutsatsen av studien var att upplevd stress främst kan förklaras 

av strukturella förhållanden, snarare än personliga (Schmidt, Sieverding, Scheiter, & 

Obergfell, 2013). 

 

Skärmtid 

Definitionen av skärmtid är den tid som personer spenderar framför en skärm, 

exempelvis i form av datorer, surfplattor, smarttelefoner, tv-spel och tv-apparater. Skärmtiden 

bland unga har de senaste åren ökat explosionsartat. Idag upplever mer än hälften av barn och 

ungdomar mellan 9–18 år att digital medieanvändning är ett problem som går ut över andra 

åtaganden i vardagen. Främst upplever ungdomar att det är användningen av telefonen som 

tar upp en stor tid av vardagen, främst på sociala medier, tid de kunde spendera på mer 

givande aktiviteter såsom sömn, läxläsning och fysisk aktivitet. Forskning visar en marginell 

minskning bland unga av tillgång till viss medieteknik (spelkonsoler, datorer och surfplattor). 
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Detta beror på smarttelefonens större konvergerade funktioner som möjliggör att personer 

nyttjar telefoner mer i jämförelse med andra skärmalternativ (Statens medieråd, 2019).  

Ett teknologiskt samhälle har vuxit fram med rask fart, samtidigt som tekniken i 

skrivande stund är under kontinuerlig utveckling. Internet möjliggjorde utvecklingen av 

sociala medier som blivit en stor del av människors vardagliga liv. Telefoner, surfplattor och 

datorer gör det möjligt för individer att ständigt vara tillgängliga. Förutom att samverka i 

sociala situationer ansikte mot ansikte ges individen möjlighet att via sociala medier och 

tekniska redskap utföra medierad interaktion (Carlsson, 2009).  

Människan har en förmåga att kunna använda sitt sunda förnuft till att själv 

reglera hur mycket tid individen spenderar på internet och se till att ens barn inte spenderar 

för mycket tid framför skärmen. Greenfield (2015) beskriver utmaningen med att individer 

med hjälp av sitt sunda förnuft ska reglera sin egen skärmtid.  

Användning av mobiltelefon är mer eller mindre 100 % i åldersintervallet 17–18 

år och de applikationer som används mest frekvent är Snapchat, Instagram, Youtube, 

Facebook och Spotify. Ett användningsmönster som unga vuxna och ungdomar tar med sig in 

i livet som universitets/högskole-student (Statens medieråd, 2019).  

Debatten om skärmtid har en negativ inverkan på individers välmående eller ej 

är omfattande. Idag finns få bevis på att skärmtid har en bestämd negativ inverkan på 

ungdomars välbefinnande. Tidigare studier som utförts inom området är främst baserade på 

data från enstaka länder och felaktiga självrapporteringsmått gällande skärmtid. Denna studie 

omfattade tre storskaliga, representativa data från Storbritannien, Irland och Förenta staterna. 

Studien fann lite bevis gällande negativa samband mellan skärmtid - uppmätt under dag eller 

före sänggående - och ungdomars välbefinnande. Relevanta negativa resultat av välmående 

återgavs enbart bland de ungdomar som minst spenderade 11 h och 14 min/dag framför en 

skärm (Orben & Przybylski, 2019). 

 

Smarttelefon 

En smarttelefon är en mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, kamera och 

internet på en och samma enhet. Smarttelefoner har utvecklade operativsystem, såsom, Apple 

iOS, Android eller Microsofts Windows Phone. Användaren styr telefonen genom att peka 

eller dra på skärmen. De stora mobiltelefontillverkarna i världen har utvecklat smarttelefoner 

och deras popularitet har bidragit till det ständigt växande utbudet av applikationer, som är 

specialdesignade program för specifika ändamål (Nationalencyklopedin, 2019). 

Mobiltelefonens kraftiga och revolutionerande utveckling gör det möjligt för människor att 
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ständigt ha möjligheten till att kommunicera, söka upp information och använda internet till 

individuella ändamål. Denna möjlighet har gjort att användandet av mobiltelefoner har ökat. 

År 2018 visade statistik att nio av tio svenskar (90%) hade tillgång till en smarttelefon. År 

2011 var det enbart 27% av den svenska befolkningen som hade en smarttelefon 

(Internetstiftelsen, 2018).  

En studie av Lee et al. (2017) visar att individer lätt kan missbedöma tiden de 

spenderar framför telefonen. Genom att underskatta den tiden som hen subjektivt upplever sig 

spendera framför sin smarttelefon kan individer tillbringa mer tid framför skärmen än vad de i 

själva verket är medvetna om (Lee, Ahn, Nguyen, Choi & Kim, 2017).  

Thomée (2018) genomförde en studie vars syfte var att utföra en översyn utav 

observationsstudier som beaktade kopplingar mellan smarttelefon-användning och mental 

hälsa i form av exempelvis sömnproblem, depressiva symtom och stress. Systematiska 

sökningar av litteratur genomfördes i Psychinfo och PubMed. Totalt visades 4738 artiklar 

publicerade fram till år 2017, och 290 av dessa inkluderades i studien. Merparten av studierna 

på vuxna var inriktade mot universitetsstudenter. Självrapportering var den mätmetod som 

nyttjats mest frekvent och endast 5 % av studierna hade en longitudinell design. Resultatet av 

studien visade att det fanns ett samband mellan telefonanvändning och ett försämrat mående. 

Nyttjandet av smarttelefon vid sänggående var bland annat förknippat med lägre sömnkvalitet 

och förkortad sömntid. Thomée kom även fram till slutsatsen att fler högkvalitativa studier 

krävs för att kunna dra valida slutsatser om kausala samband och föreningarnas mekanismer 

(Thomée, 2018).  

Precis som i Sverige har nyttjandet av mobiltelefonen i världen ökat markant de 

senaste åren. År 2016 uppgavs 7,51 miljarder mobilabonnenter i världen. Tiden människor 

spenderar framför sin mobil ökar även den, främst i yngre befolkningen. En amerikansk 

studie visade att studenter på ett college i USA använde sin smarttelefon i snitt ca 4 h per dag 

och sov i genomsnitt 6,7 h per natt (Towne Jr, Ory, Smith, Peres, Pickens, Mehta, 

Benden, 2017). Fördelarna med användandet av smarttelefon är flera, men överdriven 

användning kan leda till både psykiska hälsoproblem och sömnstörningar. En systematisk 

studie av problematisk användning gällande smarttelefon och psykopatologi genomfördes av 

ett forskarlag år 2017. Forskarna undersökte statistiska förhållanden emellan allvarlighetsgrad 

av psykopatologi och standardiserade måttenheter på problematisk smarttelefon-användning. 

Ur vetenskapliga bibliografiska databaser screenades totalt 117 citeringar av ovan nämnda 

områden och detta resulterade i att 23 olika peer-rewied-artiklar granskades. De flesta av 

dessa artiklar undersökte förhållanden mellan problematisk smarttelefonanvändning, kronisk 
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stress, depression och ångest. Studien fann att depression var konsekvent relaterat till 

problematisk användning av smarttelefon. Resultatet visade även att stress var relaterat med 

mindre till medelstora effekter (Elhai, Dvorak, Levine, & Hall, 2017).  

En skolbaserad kohortstudie utfördes år 2014–2015 på studenter på ett tekniskt 

college i Guangzhou, Kina. Studiens syfte var att undersöka den longitudinella riktningen av 

mentala besvär och sömnstörningar samt deras riskfaktorer i sammanslutning av 

långtidsanvändning av telefonen. Ett frågeformulär lämnades ut till eleverna vid 

undersökningens start samt ett under ett senare uppföljningstillfälle. Forskarna använde ett 

frågeformulär som utformades för att samla in sociodemografisk-, hälsotillstånds- och 

livsstilsdata samt frågeformulär riktade mot sömn, ångest- och depressiva symptom. En fråga 

utformades specifikt för att studera hur mycket tid studenterna spenderar framför telefonen 

per dag. Forskarna fann att 23,5 % av studenterna i snitt nyttjade telefonen ≥ 4 timmar/dag. 

LTMPU (Long-time mobile phone use) vid undersökningen start var positivt kopplad till nya 

händelser i form av en serie mentala- och sömnstörningar vid uppföljningstillfället. Ett 

uppehåll av LTMPU påvisade förbättring gällande flertalet av dessa problem. Korslagda 

analyser påvisade samband gällande varaktighet för psykisk hälsa, dålig sömn och 

telefonanvändning (Liu, Wing, Hao, Li, Zhang, & Zhang, 2018). 

Smarttelefon och sociala medier. Begreppet tillgänglighet förknippas i studien 

med att vara uppkopplad och nåbar. Människor bär dagligen med sig sina telefoner och är 

därför nåbara i digital- istället för fysisk form (Turkle, 2011). Vidare beskriver Turkle (2011) 

att när sociala medier alltid finns tillgängligt väljer individer att kommunicera via dessa och 

förlorar känslan av att vilja interagera sig socialt. Människor lever en stor del av sina liv 

genom sociala medier. Att individer då skapar en bild av sig själva som avviker från 

verkligheten är vanligt förekommande. Sociala medier ger människor möjligheten att 

publicera diverse händelser som individer i både deras närhet och personer de inte känner kan 

ha tillgång till. Dessa inlägg präglas oftast av en positiv upplevelse som gör att den 

känslomässiga laddningen är hög. I de flesta fall kan därför en låg självkänsla stimulera en 

hög användning av sociala medier för att individen ska känna ett behov av uppskattning 

(Turkle, 2011).  

Hansen (2019) beskriver dopaminets betydelse för hjärnans belöningssystem. 

Människans belöningssystem styr individen mot olika beteenden för att överleva. Det är 

därför inte så konstigt att mat, umgängen och intressen är fundamentala faktorer för 

människans vardagsliv. Likt Turkle (2011) beskriver Hansen (2019) att smarttelefonen och de 

sociala medierna väcker ett känslomässigt tillstånd i kroppen. Dopaminnivåerna i kroppen 
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ökar vilket kan vara anledningen till att individen känner en stark vilja att ta upp 

smarttelefonen när det plingar till. Vidare beskriver Hansen (2019) att det är lätt för individen 

att hamna i den digitala karusellen. Den digitala karusellen berör de sociala mediernas 

funktion till informationsutbyte över hela världen. En individ som sitter på sin arbetsplats och 

känner sin telefon plinga till på bordet väljer att kasta ett snabbt öga över notisen. Genom att 

klicka in och se vad för notis individen fått är det väldigt lätt att fastna och vidare utforska 

övriga sociala medier. Genom detta kan individen tappa koncentrationen till sin nuvarande 

arbetsuppgift (Hansen, 2019).  

 

Sömn  

Sömnen är människans återhämtningsperiod, kroppen får då tid att varva ner och 

bearbeta intryck. Sömn i rätt mängd bra kvalitet krävs för att kroppen ska ha en möjlighet att 

återhämta sig. Sömn är ett fundament för att upprätthålla en god psykisk och somatisk hälsa. 

Behovet av mängden sömn varierar, men normalt sett brukar det vara mellan cirka 6–9 

timmar per natt. Variationen grundar sig också i hur sömnkvaliteten varit under natten och hur 

mycket djupsömn individen haft. Bristfällig sömn kan därför göra att individer inte klarar av 

vardagliga arbetsuppgifter, vilket även kan bidra till ett nedsatt immunförsvar (1177 

Vårdguiden, 2018). Läkare specialiserade på sömn definierar en människas sömn som 

individens beteende och de fysiologiska förändringarna i form av hjärnans elektriska aktivitet 

under tiden individen övergår från vakenhet till sömn. Under sömnperioden kännetecknas en 

individs beteende utifrån en lutande position, slutna ögon och en minskad respons på både 

yttre och inre stimuli (Markov & Goldman, 2006).  

Markov & Goldman (2006) förklarar i sin studie kring 2-processmodellen. 

Modellen är avsedd till att förklara sömn och dess reglering. Utifrån modellen regleras sömn 

utifrån två processer, den cirkadiska och homeostatiska - processen. Den cirkadiska processen 

drivs av en endogen cirkadisk klocka. Den styr över fysiologiska, metaboliska och 

beteendemässiga rytmer som berör människans uppvaknande, respektive sömn. Även 

miljömässiga faktorer som exempelvis ljus och mörker har en påverkan och kan sägas 

reglerar den cirkadiska rytmen för sömn och uppvaknande. Den homeostatiska processen 

reglerar individens sömnbehov. Människan behöver regelbunden sömn och behovet av sömn 

(sömntryck) ökar i takt med att individen varit vaken allt för länge. När behovet av sömn inte 

uppnås drivs den homeostatiska faktorn till att öka behovet av sömn. Den homeostatiska 

faktorn kan därför leda till ett ökat sömntryck och en ökad djupsömn (Markov & Goldman, 

2006).  
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Brist på sömn kan leda till utvecklingen av stressrelaterade sjukdomar och stress 

i allmänhet. Sömnvanor och sömn har skilda roller vid uppkomsten av stress. Goda 

sömnvanor kan vara en skyddsfaktor medan sömnbrist kan vara en riskfaktor (Währborg, 

2009, s. 108)  

Sömn är en avgörande modulator för kroppens hormonfrisättning, 

kardiovaskulära aktivitet och glukosreglering. Det har visat sig att förändringar i sömnkvalitet 

har en inverkan på mental hälsa. Ett forskarlag undersökte sömnvanor hos förstaårselever på 

ett universitet i Taiwan. Resultatet indikerade att de inkommande studenterna upplevde dålig 

sömnkvalitet. Den dåliga sömnkvaliteten var nära förknippad med dåliga livsvanor, svagt 

socialt stöd, överanvändning av internet och en dålig psykisk hälsa (Cheng et al., 2012).   

Sömnbesvär. Folkhälsomyndigheten (2018) rapporterar att sömnbesvär är 

vanligt förekommande. I åldern mellan 16–84 år uppgav 39% att de upplevt sömnbesvär. Av 

de 39% skattade 7% att de upplevt sina sömnbesvär som svåra, medan de resterande uppgav 

de som lätta. Sömnsvårigheter har återfunnits vara mest vanligt bland unga vuxna och 

ungdomar. De flesta börjar då studera på annan ort, flyttar hemifrån och stöter på nya sociala 

sammanhang. Denna övergångsperiod är oftast nära associerad med ökad stress och 

sömnbesvär (Amaral et al., 2018).  

En studie genomfördes där syftet var att beskriva sömnproblem och sömnvanor 

bland studenter på universitetet An-Najah National i Palestina. Forskarna nyttjade ett 

frågeformulär baserad på index från Pittsburgh Sleep Quality Index och Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders IV. 58,3 % av studenterna lade sig före midnatt och 18 

% vaknade före klockan 06.00. 64,8 % av studenterna rapportera att de upplevde minst ett 

uppvaknande per natt. Mardrömmar var den vanligast förekommande parasomnia som 

rapporterades bland studenterna och en tupplur under dagen var vanligt förekommande. 

Resultat av sömnvanor bland palestinska universitetsstudenter var jämförbara med resultat 

från liknande europeiska studier. Forskarna kom fram till slutsatsen att sömnproblem var 

vanligt förekommande och att det ej fanns något signifikant samband mellan akademisk 

prestation och sömnkvalitet (Sweileh, Ali, Sawalha, Abu-Taha, Zyoud, & Al-Jabi, 2011).  

En studie av Lee et al. (2013) syftade till att undersöka samband mellan stress, 

sömnbesvär, depressiva symtom och fysiskt symtom bland kvinnliga collegestudenter. 

Studiens resultat indikerade att ett samband existerade mellan en hög grad av stress och 

sömnbesvär. Deltagarna upplevde höga nivåer av stress under sitt första skolår. Majoriteten av 

deltagarna sov mindre om nätterna och upplevde sömnstörningar. Dessa tillstånd kunde i 
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senare skede ta sig uttryck i både depressiva och fysiska symtom (Lee, Wuertz, Rogers & 

Chen, 2013).  

Det är vanligt förekommande att universitetsstudenter runt om i världen har 

problem med sömn, främst beroende på mindre bra sömnhygien och teknikrelaterade 

beteenden. Trots detta är teknikrelaterade beteenden ofta negligerade vid utbildning av god 

sömnhygien. Forskare utförde därför en experimentell studie där de undersökte ett 

utbildningsprogram för sömnbehandling modifierat för att ta hänsyn till teknikrelaterade 

beteenden. Urvalet i studien var amerikanska universitetsstudenter. Programmet vid namn 

STEPS-TECH var format som ett hjälpmedel till att förbättra både objektiva och subjektiva 

sömnresultat bland studenter. Forskarna konstaterade att nyttjandet av programmet visade 

tydliga resultat redan under påföljande vecka efter studiestart. I jämförelse med 

experimentgruppen påvisade interventionsgruppen främst förbättringar gällande objektiva 

indikatorer såsom sömntid och färre uppvaknanden. Under sömnperioden rapporterade även 

interventionsgruppen mindre teknikanvändningstid än kontrollgruppen. Slutsatsen av studien 

var att ett pedagogiskt verktyg som STEPS-TECH kan vara ett värdefullt hjälpmedel för att 

minska användandet av teknikprodukter under sömnperioden samt att förbättra den objektiva 

sömnen (Barber & Cucalon, 2017).    

  För att påvisa bakomliggande orsaker till användning av teknologiska apparater 

i relation till sömnproblem utfördes en omfattande studie på amerikanska collegestudenter. 

Känslobetonade och kognitiva faktorer undersöktes för att se ifall de hade inverkan på 

teknikanvändning innan sänggående. Studenterna fick fylla i ett online-frågeformulär gällande 

sömnproblem, användning av teknologiska produkter, exekutiva funktioner, ångest/beroende 

samt telefonanvändningsbeteende vid läggdags och under natten. Resultatet påvisade att 

exekutiv dysfunktion direkt förutspådde problematik med sömn samt även hade betydande 

inverkan på antalet uppvaknanden under natten. Exekutiv dysfunktion innebär att det finns 

brister i psykets och hjärnans exekutiva system vars uppgift är att reglera genomförande av 

handling, planering och målstyrd hantering av uppgifter och problem. Resultatet pekade även 

på att bakgrundsvariabeln ångest/beroende ökade det dagliga nyttjandet av smarttelefonen, 

vilket hade en inverkan på väckningar under nattperioden. Studiens slutsats blev därmed att 

kognitiva och känslobetonade faktorer hade en effekt på teknikanvändningen, vilket i sin tur 

påverkade sömnen negativt (Rosen, Carrier, Miller, Rokkum, & Ruiz, 2016). 
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Syfte, frågeställning och hypoteser 
Syftet med studien var att undersöka samband mellan stress, sömn och skärmtid 

på smarttelefon. 

Vetenskaplig fråga: Finns det något samband mellan upplevd stress, sömn och 

skärmtid på smarttelefon?  

Hypotes 1: Hög grad av faktisk skärmtid är relaterat till en hög stressupplevelse 

och hög grad av sömnbesvär.  

Hypotes 2: Låg grad av stress är associerat med låg grad av sömnbesvär.  

 

Metod 
Deltagare 

Metoden i denna undersökning var kvantitativ och bestod av 

enkätundersökningar. Urvalet bestod av studenter på ett universitet i södra Sverige. 

Frågeformuläret publicerades på ett slutet Facebook-forum för personalvetarstudenter. För att 

nå rekommenderad mängd respondenter delades även enkäten ut i pappersform till ett 

slumpmässigt antal universitetsstudenter på universitetsbiblioteket. 

Datainsamlingen resulterade i totalt 101 studenter. Efter granskning påträffades 

ett bortfall på 20 personer som berodde på oseriösa svar gällande höga ålderssiffror, orimligt 

hög uppskattad och faktiskt skärmtid, samt överdrivet repetitiva svar. Det totala antalet 

deltagare med giltiga svar var 81 med en medelålder på 24 år (SD =3,82). 55 deltagare (68%) 

i undersökningen var kvinnor och 26 (32%) var män. Åldersspannet i studien var från 19 till 

41 år.  

 

Instrument 
För att mäta stress och sömn utgick denna studien från två etablerade 

frågeformulär, detta för att uppnå en hög grad av validitet och reliabilitet. De valda 

instrumenten i studien var Perceived stress scale 10 (PSS-10) och Karolinska sleep 

questionnaire (KSQ) (Stressforskningsinstitutet, 2018; Nordin & Nordin, 2013). Vid 

undersökningen av hur mycket tid individer spenderar framför sin smarttelefon utformades 

två stycken frågor.  

KSQ. Karolinska sleep questionnaire är fokuserat på självskattning och mäter 

störd sömn, tidigt uppvaknande, snarkning, mardrömmar, svårigheter vid insomning, 
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upprepade uppvaknanden, svårigheter att vakna och otillräcklig vila under nattperioden. 

Frågeformuläret är väl beprövat och har en god validitet och reliabilitet. Karolinska sleep 

questionnaire innehåller en total uppsättning av 27 frågor med sexgradig svarsskala mellan 5 

aldrig - 0 alltid. Ju högre poäng desto mindre sömnbesvär (Stressforskningsinstitutet, 2018). 

Av dessa 27 frågor valdes 18 frågor ut gällande sömnbesvär. Valet gjordes av två anledningar 

dels för att sömnbesvär är det mest relevanta delområdet i enkäten i förhållandet till stress, 

men också för att bibehålla respondenternas intresse genom att avgränsa mängden frågor.  

15 av dessa 18 frågor delades sedan in i fyra olika sömnbesvärsindex. Frågor 

(enligt bilaga) gällande sömnkvalitet 14, 16, 22, 23, uppvaknadebesvär 15, 21, 26, 

snarkbesvär 17, 18, 19 samt sömnighet 27, 28, 29, 30, 31. Sömnkvalitetsindex mäter om 

individen lider av insomni. Uppvaknandebesvär är relativt vanligt hos unga och korrelerar 

oftast med en långvarig stress och utmattningstillstånd. Det kan också vara påverkat av tidiga 

uppstigningar på morgonen. Snarkbesvär korrelerar med övervikt och osund livsstil och 

förekommer främst hos medelålders- och äldre män. Sömnighetsindex mäter sömnstörningar 

och ifall dessa kan vara förknippade med allvarlig trötthet. Frågeformulärets tre kvarvarande 

frågor: 20) mardrömmar, 24) ofrivilliga ryckningar i ben och 25) För lite sömn (minst två 

timmar för lite per huvudsömn) ingick ej i något bestämt index och användes därför inte i 

frågeformuläret för denna undersökning (Stressforskningsinstitutet, 2018). 

Ett medelvärde mellan 0–5 beräknades för total KSQ samt för varje enskilt 

index. Medelvärde räknades ut genom att ta totalpoäng / antalet frågor. Exempel: 75 (max 

totaltpoäng KSQ) /15 frågor = medelvärdet 5. Ett medelvärde på 2 eller under antyder att det 

råder sömnbesvär som kan vara värda att utreda (Stressforskningsinstitutet, 2018).  

I grunden inriktade sig frågeformuläret mot arbetsmarknaden och individers 

sömn under en period på tre månader. Eftersom denna studie var inriktad på studenters sömn, 

modifierades testfrågorna om till att inrikta sig mot studenter. Tidsperioden förändrades till en 

vecka, detta för att passa bättre in med frågeformuläret för skärmtid som var inriktat mot en 

vecka. 

PSS -10. Perceived stress scale-10 skattar hur ofta individen upplever sitt liv 

som överbelastande, okontrollerbart eller oförutsägbart under den senaste månaden. PSS-10 är 

ett av de mest nyttjade psykologiska instrumenten när det gäller mätningar av upplevd stress. 

Originalversionen PSS-14 är baserad på 14 frågor som senare har utvecklats till en kortare 

version PSS-10 som istället berör tio stycken frågor. Den kortare version har visat god 

reliabilitet, validitet, samt en god intern konsistens a = .78 (Cohen & Williamson, 1988). En 

svensk översättning av PSS-10 genomfördes av Eskin och Parr (1996), denna validerades 
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senare av Nordin och Nordin (2013) på 3406 individer i Västerbottens län. På totalskalenivå 

fann studien ett medelvärde (M = 13,96, standardavvikelse SD 6,34), för män (M=13,20, 

SD=5,95) och för kvinnor (M=14,56, SD = 6,59). Den interna reliabiliteten gällande 

totalskalan, beräknad med Cronbachs alfa, var α=,84 (Nordin & Nordin, 2013). 

PSS-10 har en stark korrelation med mental/fysisk utmattning, depression och 

oro. Fråga (enligt bilaga) 6, 7, 9 och 10 beräknades från värden 0–4 där 0 = “väldigt ofta” och 

4 = “aldrig”. Fråga 3, 4, 5, 8, 11 och 12 var likertskalan det omvända, det vill säga 0–4 där 0 = 

“aldrig” och 4 = “väldigt ofta”. Anledning till skillnad av skattning mellan frågorna var att 

några berörde positiva upplevelser och andra negativa. En totalpoäng summerades därefter 

mellan värdena 0–40. För att få ut ett medelvärde delas totalpoängen med antalet frågor, i 

detta fall 10 st. Medelvärdet skattades mellan 0–4, ju högre medelvärde desto högre upplevd 

stressnivå och tvärtom. Medelvärdet 0–1,3 = låg upplevd stress, 1,4–2,6 = måttligt upplevd 

stress samt 2,7–4 = stark upplevd stress. Medelvärdet räknades ut genom att ta totalpoängen / 

antalet frågor (Nordin & Nordin, 2013).  

I denna studie modifierades formuläret till att mäta studenters upplevda stress 

under den senaste veckan istället för den senaste månaden, detta för att passa bättre in med 

frågeformuläret för skärmtid som var inriktat mot en vecka.  

Enkätfrågor skärmtid på smarttelefon. Undersökningen gällande individers 

smarttelefon-skärmtid syftade till att både studera och jämföra hur studenter subjektivt skattar 

sin egen skärmtid och den faktiska, objektiva skärmtiden. Den faktiska skärmtiden fanns att 

hämta via en skärmtidsfunktion på smarttelefonen. Det krävdes att respondenterna hade en 

uppdaterad funktion i sin smarttelefon över den rapporterade genomsnittliga skärmtiden den 

senaste veckan. Hur respondenten skulle gå tillväga var tydligt beskrivet i enkätens 

informationsavsnitt. I enkätens informationsdel informerades även respondenten om att inte 

studera sin faktiska skärmtid förrän första frågan om subjektiv skattning är besvarad. Frågan 

gällande självskattning lades därför in före momentet där respondenten skulle rapportera in 

sin faktiska skärmtid. Fråga 1 formulerades såsom följer: Vänligen uppskatta hur många 

timmar och/eller minuter du i genomsnitt aktivt använde din smarttelefon per dygn den 

senaste veckan. Fråga 2 formulerades på följande vis: Enligt din skärmtidsrapport, hur många 

timmar och/eller minuter per dygn använde du i genomsnitt din smarttelefon den senaste 

veckan?  

I Towne Jr. et al. (2017) studie fann forskarna att genomsnittet för 

smarttelefonanvändning bland universitetsstudenter var på ca 4 timmar per dag. I denna studie 

användes genomsnittsmåttet 4 h/dag som måttstock vid indelningen av grupper. Grupp 1 = låg 
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skärmtid 0 - 28 h/veckan samt Grupp 2 = hög skärmtid 29 h - över.  Eftersom total 

veckoanvändning av skärmtid skulle mätas multipliceras studentens genomsnittliga 

skärmtid/dag med antalet veckodagar, det vill säga 7. Resultatet blir då 7 dagar * 4 h/dag = 28 

h/vecka.  

 

Procedur 
Datainsamlingen ägde rum under perioden 15:e november till 25 november 

2019. Valet av urvalsmetoden föll på ett bekvämlighetsurval med anledningen att det var 

smidigt och effektivt. Frågeformuläret, med PSS-10, KSQ och enkätfrågor gällande skärmtid 

skapades via Google Forms och publicerades efter färdigställandet på slutna Facebook-forum 

för personalvetarstudenter. Via en länk vägleddes de potentiella respondenterna in till 

frågeformuläret på Google Forms. För att nå fler respondenter delades enkäten även ut i 

pappersform till ett slumpmässigt antal universitetsstudenter på universitetsbiblioteket.  

I enkätens informationsavsnitt upplystes deltagarna om att deras medverkan var 

frivillig, att deltagandet skulle förbli anonymt och att den insamlade data enbart skulle 

användas i forskningssyfte. Respondenterna blev även informerade om att studiens syfte var 

att undersöka samband mellan stress, sömn och skärmtid.  

Efter 10 dagar stängdes möjligheten till deltagande i studien ner. Innan data 

analyserades rensades svar som ansågs vara oseriösa, repetitiva och ofullständiga.  

Efterföljande steg var sammanställning och analys av data. Informationen från 

enkätundersökningen överfördes från Google Forms in i det statistiska analysprogrammet 

IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Data omvärderades via 

rekommenderad poängskala för varje enskilt formulär till värden, 0–4 för PSS-10 och 0–5 för 

KSQ. Data för uppskattat och faktisk skärmtid summerades från användning per dag 

till användning per vecka. Processen för detta är beskrivet mer ingående i avsnittet 

instrument.  

 

Etik 
Studien utgick ifrån de fyra etiska huvudprinciperna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att 

de ansvariga för studien måste informera respondenterna om studiens syfte och upplägg. 

Deltagarna blev därför på förhand informerade om syftet och att de frivilligt fick delta i 

studien och hade rätt till att avbryta sitt deltagande utan att förklara varför de valt att avbryta. 
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Samtyckeskravet är det andra kravet och syftar till att studiens deltagare själva hade rätt att 

bestämma över sin medverkan. Frågor som berör studenters vardag, stressfyllda förhållanden 

och sömn kan vara känsliga områden och deltagarna hade därför själva rätten att bestämma 

över sin medverkan. Enkäten blev enligt konfidentialitetskravet anonym för att etiskt kunna 

skydda individers personliga information. Det fjärde och sista kravet av de fyra 

huvudprinciperna är nyttjandekravet, och deltagarna blev på förhand informerade om att deras 

medverkan enbart användes i forskningssyfte (Wilson & MacLean, 2011).  

 

 

Resultat 
Tabell 1 visar medelvärdet och standardavvikelsen för det totala urvalet 

deltagare. Tabellen redovisar den uppskattade skärmtiden h/vecka, den faktiska skärmtiden h 

/vecka, PSS-10, total KSQ och de fyra olika indexen av KSQ. Uppskattad skärmtid (M = 

23,04, SD = 8,85), faktisk skärmtid (M = 26,37, SD = 11,16), PSS-10 (M = 1,76, SD = ,62), 

total KSQ (M = 3,83, SD = ,55). De fyra indexen av KSQ; sömnkvalitet (M = 3,5 SD =,71), 

uppvaknandebesvär (M = 3 SD = ,91), snarkbesvär (M = 4,8 SD = ,47), sömnighetsbesvär (M 

= 4,02 SD = ,68). 
 

Tabell 1. Deskriptiv statistik. N = antal, M = medelvärde, SD = standardavvikelse. 
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Tabell 2 visar medelvärdet och standardavvikelsen för män och kvinnor. 

Tabellen redovisar den uppskattade skärmtiden h/vecka, den faktiska skärmtiden h/vecka, 

PSS -10, KSQ, de fyra indexen av KSQ; sömnkvalitet, uppvaknandebesvär, snarkbesvär och 

sömnighetsbesvär. Eftersom vi inte hade ett tillräckligt stort urval bland män i jämförelse med 

kvinnor gjordes ingen analys av könsskillnader. 
 

Tabell 2. Deskriptiv statistik kön. N = antal, M = medelvärde, SD = standardavvikelse.  

 
 

Hypotesen 1 löd: Hög grad av faktisk skärmtid är relaterat till en hög 

stressupplevelse och hög grad av sömnbesvär. För att undersöka detta utfördes ett Pearsons 

korrelationstest. Först utfördes ett korrelationstest mellan den faktiska skärmtiden och 

studenters upplevda stressnivå. Resultatet indikerade att inget samband existerade mellan 

graden av faktisk skärmtid och upplevd stress (R = -,073, N = 81, P = ,518).  

Pearsons korrelationstest användes även för att undersöka om det fanns något 

statistiskt samband mellan den faktiska skärmtiden och studenters sömnvanor. Syftet var att 

se om total KSQ och de fyra olika indexen av KSQ samvarierade med graden av skärmtid. 

Det totala värdet av KSQ jämfördes med den faktiska skärmtiden och resultatet visade att 

inget signifikant samband existerade mellan variablerna (R = -,030, N = 81, P = ,792). 

Resultatet visade att det inte fanns något signifikant samband mellan den faktiska skärmtiden 

och sömnkvalitet (R = ,030, N = 81, P = ,794). Ingen signifikant korrelation existerade heller 

mellan variablerna faktisk skärmtid och uppvaknandebesvär (R = -,049, N = 81, P = ,663), 

faktisk skärmtid och snarkningsbesvär (R = ,093, N = 81, P = ,409) eller faktisk skärmtid och 

sömnighetsbesvär (R = -,094, N = 81, P = ,403).  



 23 

Ett Pearsons korrelationstest utfördes även mellan den uppskattade skärmtiden 

och stress. Resultatet visade ett negativt signifikant samband mellan de två variablerna (R = -

,268, N = 81, P = ,015). Den totala poängen av KSQ korrelerades med den uppskattade 

skärmtiden. Resultatet visade att inget signifikant samband återfanns (R = ,024, N = 81, P = 

,831). Ett Pearsons korrelationstest utfördes också mellan de fyra olika sömn indexen och den 

uppskattade skärmtiden. Mellan den uppskattade skärmtiden och sömnkvalitet visade 

resultatet att de två variablerna inte korrelerade (R = ,025, N = 81, P = ,826). 

Uppvaknandebesvär och den uppskattade skärmtiden visade inte heller något samband (R = -

,027, N = 81, P = ,812). Mellan variablerna snarkningsbesvär och den uppskattade skärmtiden 

återfanns inte något signifikant samband (R = ,138, N = 81, P = ,220) och inte heller mellan 

sömnighetsbesvär och den uppskattade skärmtiden (R = ,003, N = 81, P = ,980). Resultatet 

går att se i tabell 5 där en korrelationsmatris är utformad för att tydligt ge en överblick av 

samband, respektive icke samband mellan de olika variablerna.  

Hypotes 2 löd: en låg grad av stress är associerat med en låg grad av 

sömnbesvär. Ytterligare ett Pearsons korrelationstest utfördes för att undersöka om det fanns 

ett samband mellan studenters sömnbesvär (KSQ) och stress (PSS-10). Resultatet indikerade 

att det fanns ett signifikant negativt samband mellan total KSQ och stress (R = -,401, N = 81, 

P = ,000). Vidare undersöktes även de fyra indexen av KSQ i samband med stress. 

Sömnkvalitet och stress visade ett negativt signifikant samband (R = -,410 N = 81, P = ,000). 

Även dimensionen sömnighetsbesvär och stress (R = -,369, N = 81, P = ,001) visade sig vara 

korrelerat. Mellan uppvaknandebesvär och stress återfanns inget signifikant samband (R = -

,211, N = 81, P = ,058). Snarkningsbesvär och stress visade heller inget signifikant samband 

(R = -,208, N = 81, P = ,062). Figur 3 visar sambandet mellan den totala poängen av KSQ och 

den totala poängen av PSS-10. Det visar ett linjärt negativt samband mellan de två 

variablerna. Detta säger att en låg grad av stress är korrelerat med en låg grad av sömnbesvär 

och tvärtom. Korrelationen mellan variablerna återfinns också i tabell 4.  
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Figur 3. Det negativa linjära sambandet mellan medelvärdet av sömn (KSQ) och medelvärdet av stress  
(PSS-10).  

 

Tabell 4. Korrelationsmatris. 

 
 

Vid en jämförelse mellan den uppskattade skärmtiden h/vecka och den faktiska 

skärmtiden h/vecka sågs en skillnad i vad universitetsstudenter trodde de spenderade framför 

smarttelefonen och vad som objektivt kunde utläsas från deras smarttelefon. Figur 5 visar den 

uppskattade skärmtiden och den tiden studenter spenderade aktivt framför smarttelefonen. En 
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återblick på medelvärdet mellan den uppskattade skärmtiden visar att individer i genomsnitt 

tillbringar 23,04 h/vecka medan den faktiska skärmtiden visar ett medelvärde på 26,37 

h/vecka. Individer spenderar i genomsnitt mer tid framför telefonen än vad de egentligen tror.  

De rödmarkerade punkterna på i figur 5 visar de individer som översteg 29 h 

skärmtid/vecka. Då inget samband återfanns mellan den faktiska skärmtiden och varken stress 

eller sömnbesvär så gjordes en vidare analys för att undersöka om gruppen individer som 

översteg 29 h faktisk skärmtid/vecka hade ett samband med stress eller sömnbesvär. Ett 

Pearsons korrelationstest utfördes och resultatet indikerade att gruppen hög faktisk skärmtid 

varken korrelerade med PSS-10, total KSQ eller de fyra indexen av KSQ. Mellan variablerna 

hög faktisk skärmtid och PSS-10 visades (R = -,123, N = 26, P = ,550), hög faktisk skärmtid 

och total KSQ (R = ,222, N = 26, P = ,277), hög faktisk skärmtid och sömnkvalitet (R = ,322, 

N = 26, P = ,253), hög faktisk skärmtid och uppvaknandebesvär (R = ,025, N = 26, P = ,903), 

hög faktisk skärmtid och snarkbesvär (R = ,169, N = 26, P = ,408), hög faktisk skärmtid och 

sömnighetsbesvär (R = ,131, N = 26, P = ,522). 

 
Figur 5. En jämförelse mellan den uppskattade skärmtiden (Y-axel) och den faktiska skärmtiden (X-axel).  
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Diskussion 
Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka samband mellan stress, sömn och skärmtid 

på smarttelefon. Studien visade en skillnad i individens uppskattade tid framför telefonen och 

den faktiska skärmtiden som individen egentligen tillbringar framför telefonen. Medelvärdet 

för individers uppskattade tid framför telefonen var 23,04 h/vecka medan medelvärdet för den 

faktiska skärmtiden var högre, 26,37 h/vecka. Deltagarna i studien underskattade alltså sin 

självskattade skärmtid. Dessa resultat stämmer med en tidigare studie av Lee et al (2017) som 

visade en motsvarande skillnad. I studien säger forskarna att individer i stor utsträckning 

missbedömer sin skärmtid. Resultatet visade att individer underskattade tiden de trodde de 

spenderade framför telefonen. I denna studiens resultat utfördes beräkningar på både den 

uppskattade och faktiska - skärmtiden i samband med variablerna sömnbesvär och stress. 

Dock fördes enbart en diskussion kring resultatet från den faktiska skärmtiden i korrelation 

med sömnbesvär och stress, då uppskattad tid inte är ett exakt mått på den faktiska tid 

individer spenderat framför telefonen.  

Detta för att uppskattad tid inte är ett exakt mått på den faktiska tid individer 

spenderar framför telefonen (Lee et al., 2017).  

Vår första hypotes kunde inte bekräftas, eftersom resultatet visade att det inte 

fanns något signifikant samband mellan faktisk skärmtid och stress. Inget samband existerade 

heller mellan faktisk skärmtid och total KSQ eller mellan faktisk skärmtid och de fyra 

indexen av KSQ. Detta var intressant, då tidigare studier funnit klara samband mellan 

skärmtid och stress och skärmtid och sömnbesvär. En studie från Lee, et al. (2016) visade att 

mängden av telefonanvändning var avgörande för hur stressad individen kände sig. Resultat 

visade att mängden telefonanvändning bidrog till en högre grad av teknologisk stress 

(technostress) och när forskarna vidare undersökte detta kom de fram till att den teknologiska 

stressen kan bero på bristfällig tidshantering, social dysfunktion och ett känslomässigt 

beroende av att inte kunna leva utan sin telefon (Lee, et al. 2016).  

Vetenskapliga studier gällande sambandet mellan sömn och telefonanvändning 

har också visat att sömnbesvär och skärmtid är nära förknippat. Liu, et al. (2018) beskriver i 

sin studie att de fann ett samband mellan dålig sömn och användning av smarttelefoner. 

Studiens syfte var att undersöka den longitudinella riktningen av mentala besvär och 

sömnstörningar samt deras riskfaktorer i samband med långtidsanvändning av smarttelefoner. 



 27 

Studiens urval bestod av 4333 deltagare. Studiens resultat visade samband gällande dålig 

sömn, psykisk hälsa och smarttelefonanvändning (Liu, et al., 2018).  

En möjlig förklaring till avsaknad av samband i denna studie mellan faktisk 

skärmtid och stress samt faktisk skärmtid och sömn kan bero på att det finns andra stressorer i 

studenters vardag som påverkar dem mer. Gibson et al. (2018) beskrev att livsperioden där 

individen börjar studera på universitet oftast är förknippad med en hög nivå av stress. Att 

befinna sig i universitets autonoma värld med möjligheten att själv strukturera och planera sin 

vardag kan för många kännas stressande. Diverse faktorer såsom akademiska krav, 

ekonomiska problem och en brist på socialt stöd kan vara faktorer som gör att individen 

känner sig stressad. Individerna i denna undersökning uppgav att de kände en måttlig grad av 

upplevd stress (M = 1,76, SD =6,17).  

En annan möjlig förklaring till avsaknaden av samband kan vara att de övriga 

studierna som undersökt detta fenomen haft ett betydligt större urval än vad denna studie 

hade. Resultaten i denna studie baseras på 81 deltagare, vilket är mindre i jämförelse med 

andra liknande studier.      

Hansen (2019) beskriver det fysiologiska perspektivet på människans behov till 

att använda smarttelefonen och sociala medier. Han menar att smarttelefonen väcker ett 

känslomässigt tillstånd i kroppen, vilket regleras av dopaminnivåerna i kroppen. Individer 

som till vardags utför någon form av arbetsrelaterad uppgift och hör sin telefon plinga väljer 

att kasta ett öga över notisen. Genom att kasta ett öga över notisen kan individen fastna vid 

telefonen och utforska övriga sociala medier, detta kan göra att koncentrationen för pågående 

arbetsuppgiften brister (Hansen, 2019). En annan studie från Barbar och Cucalon (2017) visar 

istället att den digitala tekniken kan ses som ett hjälpmedel för att få struktur i vardagen och 

bidra till att minska känslan av att vara stressad (Barbar & Cucalon, 2017).  

Debatten kring den digitala tekniken och dess påverkan på människor finns det 

delade meningar om. Frågan om skärmtid har en negativ påverkan på individers välmående 

eller ej är omdebatterad. En studie från 2019 studerade den totala mängden skärmtid individer 

spenderar på alla teknologiska plattformar för att se om det fanns något samband mellan 

skärmtid och individers välmående. Studien fann lite bevis gällande negativa samband mellan 

skärmtid - uppmätt under dag eller före sänggående - och ungdomars välbefinnande. 

Relevanta negativa resultat av välmående återgavs enbart bland de ungdomar som minst 

spenderade 11 h och 14 min/dag framför en skärm (Orben & Przybylski, 2019). 

Denna kandidatuppsats utgick enbart från att undersöka individers skärmtid på 

smarttelefonen associerat till både stress och sömn. Här sågs inget samband mellan varken 
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faktisk skärmtid och stress eller faktisk skärmtid och sömnbesvär. Då inget samband fanns 

gällande total faktiskt skärmtid gjordes en ytterligare analys av deltagare med skärmtid över 

29/h vecka. Resultatet visade inget signifikant samband mellan hög faktisk skärmtid och 

stress, eller mellan hög faktisk skärmtid och sömnbesvär. En likhet mellan studien från Orber 

och Przybylski (2019) återfanns i denna studie då bristen på samband visade att individer inte 

upplevde sig stressade eller upplevde sömnbesvär trots den höga användningen av 

smarttelefon.  

Hypotes 2 löd: en låg grad av stress är associerat med en låg grad av 

sömnbesvär. Resultatet visade ett signifikant negativt samband mellan total KSQ och PSS-10 

(R = -,401, N = 81, P = ,000). För att tydliggöra innebar detta att höga värden på total KSQ, 

det vill säga mindre sömnbesvär, korrelerar med låga värden på PSS-10, det vill säga låg nivå 

av upplevd stress. De fyra indexen av KSQ jämfördes också var för sig med variabeln stress 

för att se om något samband existerade. Resultatet indikerade att det fanns ett signifikant 

negativt medelstarkt samband mellan sömnkvalitet och stress (R = -,410 N = 81, P = ,000) och 

mellan indexet sömnighetsbesvär och stress (R = -,369, N = 81, P = ,001). Mellan 

uppvaknandebesvär och stress fanns inget signifikant samband och inte heller mellan 

snarkningsbesvär och stress.  

En potentiell förklaring till avsaknad av samband mellan snarkningsbesvär och 

stress kan exempelvis bero på att snarkningsbesvär främst förekommer bland medelålders- 

och äldre män (Stressforskningsinstitutet, 2018). Denna studie inriktade sig mot studenter och 

medelåldern i studien var (M = 24). Detta kan därför vara en förklaring till snarkningsbesvär 

och stress inte samvarierade. 

Indexet för uppvaknandebesvär korrelerade inte heller med stress och detta kan 

ha sin förklaring i att uppvaknandebesvär främst har sin utgångspunkt i en långvarig stress, 

utmattningstillstånd samt att individer går upp tidigt på morgonen för att gå till arbetet eller 

skolan (Stressforskningsinstitutet, 2018). Det kan finnas strukturella och kulturella skillnader 

mellan universitetet i Sverige och övriga länder. Därav kan individer ha en högre kontroll för 

hur de planerar sin sömn. Individer har då friare möjlighet att kontrollera sin sömn och när de 

ska vakna på morgonen. Detta kan därför vara en potentiell förklaring till att variablerna 

stress och uppvaknandebesvär inte korrelerade. Då totalen av KSQ korrelerade med PSS-10 

det vill säga att fanns ett samband mellan låg grad av sömnbesvär och låg grad av stress går 

det därför att stödja hypotes 2. 

Resultatet för hypotes 2 visar att det fanns ett negativt signifikant samband 

mellan sömnbesvär och stress. Tidigare studier av Średniawa et al. (2019) och Lee et al. 
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(2013) har funnit liknande resultat. Metoden för insamlingen av data skiljde sig mellan 

studien av Lee et al (2013) och denna kandidatuppsats. Lee et al. (2013) använde sig likt 

denna studie av ett frågeformulär vid insamlingen av data, dock var deltagarna i 

undersökningen tvungna att över en veckas tid följa upp och besvara frågor baserade på hur 

stressade de kände sig och deras sömnbesvär. Trots detta återfanns ett liknande resultat. 

Studien av Sredniawa et al. (2019) utgick från att undersöka sambandet mellan stress, 

strategier för stressmätning, sömnlöshet och specifikt utvalda medicinska och sociala faktorer 

bland universitetsstudenter. Metoden i undersökningen utgick likt denna kandidatuppsats från 

frågeformulär som universitetsstudenter besvarade. Resultatet i de tre olika studierna har 

funnit liknande resultat. De tre olika studierna hade ett urval av universitetsstudenter och likt 

tidigare studier från Amaral et al. (2018) bekräftades sömnbesvär vara vanligast bland unga 

vuxna, ungdomar och studenter. Denna period i livet kännetecknas av en övergångsperiod där 

individen börjar studera på annan ort, flyttar hemifrån och stöter på nya sociala sammanhang. 

Perioden kan vara nära associerad med en ökad stress.  

Sömnen är människans återhämtningsperiod och det är under denna period 

kroppen får tid att varva ner och bearbeta intryck. För att kroppen ska få möjlighet att 

återhämta sig krävs sömn i både rätt mängd och kvalitet (1177 Vårdguiden, 2018). Sömn är 

en avgörande modulator för kroppens hormonfrisättning, kardiovaskulära aktivitet och 

glukosreglering. Folkhälsomyndigheten (2018) rapporterar att sömnbesvär är vanligt 

förekommande. Statistiken visar att mellan åldern 16–84 uppgav 39% att de upplevt 

sömnbesvär, av dessa 39% skattade 7% sina sömnbesvär som svåra, medan resterande uppgav 

de som lätta (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

En bidragande orsak till studenters upplevda stress kan klargöras av Karasek och 

Theorells krav- och kontrollmodell. Denna modell förklarar att stress inte enbart handlade om 

låga och höga krav i arbetet, utan även om hur stort besluts- och handlingsutrymme individen 

besitter. Modellen menar att individer med stort handlingsutrymme (hög kontroll) är mer 

benägna att hantera högre krav, främst gällande utveckling, planering, påverkan och 

delegering av arbete. Modellen påpekar även att de som har stort handlingsutrymme (hög 

kontroll) behärskar och stimuleras av höga krav. De individer som uppfattas ha lågt 

handlingsutrymme upplever istället höga krav som stressande. En situation med lågt 

handlingsutrymme och hög stress kan leda till ackumulerad spänning och i slutändan 

begränsning av lärande. En tysk studie påvisade att krav- och kontrollmodellen inte enbart 

kan användas under förhållanden på en arbetsplats, utan även i studenters arbetssituation 

(Schmidt et al. 2013). Studien drog slutsatsen att upplevd stress främst kan förklaras av 
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strukturella förhållanden i form av höga krav (exempelvis att hantera tidspress), mindre 

utrymme för kreativitet och egna beslut (exempelvis fast studieplan, begränsat utrymme för 

samarbete och val av seminarier och kurser), snarare än personliga.  

I en annan studie av Gibson et al. (2018) belyste forskarna att förmågan att 

kunna planera och strukturera sin egen vardag är viktigt för att individen inte ska känna sig 

stressad. Tidigare forskning drog därmed slutsatsen att både strukturella förhållanden och 

egen subjektiv vardagsplanering var av betydelse för att individen ej ska utveckla långvariga 

mönster av negativ stress. Resultat i denna studien indikerade att universitetsstudenter 

upplevde en måttlig nivå av stress och resultatet var i paritet med tidigare svenska studier av 

Nordin & Nordin (2013) med hjälp av samma mätinstrument. En studie av Nordin & Nordin 

(2013) rapporterade att svenskar i Västerbottens län, Sverige hade ett PSS-10-baserat 

medelvärde på 1,40. I denna kandidatuppsats rapporterades ett högre medelvärde 1,76. Enligt 

Nordin & Nordin rankas detta värde som måttligt upplevd stress. Att denna studie 

rapporterade ett högre medelvärde kan även detta vara en orsak av geografiska och skillnader 

eller att urvalet enbart bestod av universitetsstudenter, det vill säga ett yngre urval än Nordin 

& Nordins studie.  

Att vissa universitetsstudenter upplever stress kan bero på flertalet orsaker. Som 

nämnt tidigare kan miljön vara en viktig faktor. Att befinna sig i universitets autonoma värld 

med möjligheten att själv strukturera och planera sin vardag kan för många kännas stressande. 

Diverse faktorerna såsom, akademiska påtryckningar, ekonomiska problem och en brist på 

socialt stöd kan vara faktorer som kan bidra till en negativt stressfylld vardag. Resultatet av 

hypotes 2 påvisade samband, det vill säga att låg grad av stress korrelerade med låg grad av 

sömnbesvär. Detta kan förklaras med hjälp av krav- och kontrollmodellen. De studenter som 

upplever låg stress har möjligen en strukturerad tillvaro och god balans mellan höga krav och 

en hög kontroll. Utifrån krav och kontrollmodellen är dessa individer mindre mottagliga för 

stress. I samband med resultatet i denna studie skulle det betyda att individer som upplever en 

låg grad av stress också upplever en låg grad av sömnbesvär.  

 

Metodologisk diskussion  
I utformningen av frågeformuläret användes två redan etablerade formulär, PSS-

10 och KSQ. Formuläret för skärmtid bestod av två frågor för att undersöka den upplevda, 

respektive faktiska skärmtiden. Frågorna i formuläret summerades till 31 stycken totalt. 

Antalet kan ha upplevts som en aning långt och kan därför varit en bidragande orsak till 

bortfallet i studien. Bortfallet summerades till 20 personer och berodde på oseriösa svar med 
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för höga ålderssiffror, orimligt höga svar på skärmtidsfrågorna, samt överdrivet repetitiva 

svar. Då frågeformuläret kan ha uppfattats som aningen långt kan det bidragit till att 

deltagarna genom frågeformulärets gång tappat intresse för att besvara den. Då frågorna 

krävde att deltagarna tänkte till och reflekterade över den senaste veckan behövde individerna 

vara koncentrerade. Frågeformuläret publicerades på ett slutet forum på Facebook för 

personalvetarstudenter. På denna typ av forum hör det till vanligheterna att flera studenter 

samtidigt publicerar enkäter vilket kan skapa ett förvirrande moment då deltagarna kanske 

inte reflekterar över vilken enkät de besvarat, respektive inte besvarat.   

Att ta i beaktande var även den sociala önskvärdheten. Individer kan i 

undersökningar ha besvarat frågorna utifrån hur de vill framstå inte hur det i själva verket är. 

Resultat av detta kan bli att individer målar upp en bild av sig själva som inte överensstämmer 

med verkligheten. Att de exempelvis svarar att de sover bättre och är mindre stressade än vad 

de i själva verket gör och är. 

Studien begränsades till att enbart undersöka skärmtid på smarttelefoner, detta 

för att det kan vara svårt att mäta den faktiska skärmtiden på alla tekniska enheter som 

universitetsstudenter använder till vardags. Studiedeltagarna hade då varit tvungna att genom 

en veckas tid ständigt följa upp hur lång tid de tillbringar framför varje teknisk enhet. Att 

utföra en sådan studie på universitetsstudenter upplevdes komplicerad då individer lätt kan 

hoppa av på grund av en allt för stor begäran att genom en veckas tid ständigt behöva följa 

upp en stor del av ens vardag. Eftersom smarttelefonerna redan har en inbyggd funktion som 

ser över och beräknar individers skärmtid veckovis kändes det därför enklare att avgränsa 

studien till att enbart smarttelefoner.  

I enkätens informationsavsnitt upplystes deltagarna att det krävdes att de hade 

aktiverat skärmtidsfunktionen på smarttelefonen för att delta i studien. De informerades även 

om att inte se över sin faktiska skärmtid förrän första frågan om uppskattad skärmtid var 

besvarad. Detta kan, trots uppmaning, ha skapat ett beteende att deltagarna kontrollerade att 

de hade aktiverat skärmtidsrapport och då omedvetet såg över sin faktiska skärmtid. Därmed 

kan den första frågan om uppskattad skärmtid ha blivit påverkad. I vissa fall kunde det även 

vara så att individer inte hade aktiverat den inbyggda skärmtidsfunktionen. Av denna 

anledning kunde de inte därför inte besvara enkäten, vilket kan ha haft en negativ inverkan på 

deltagarantalet. Denna studie hade en tidsperiod på cirka 6 veckor och den begränsade 

tidsperioden kan också ha gjort att undersökningen inte nådde ut till ett större urval av 

deltagare. Då tidsperioden var begränsad modifierades därför frågeformulären om till att 

enbart täcka intervallet 1 vecka. Normalt sträcker sig PSS-10 i 1 månad och KSQ på ett 3 
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månaders intervall. Frågorna gällande skärmtid återspeglade bara en veckas period för att 

detta tidsintervall läses av på en funktion på smarttelefonen.  

 

Framtida forskning 
Som tidigare beskrivet i denna uppsats är forskare som Greenfield (2015) med 

flera ense om att digitaliseringen har en stor påverkan på människors liv men inte på det klara 

med dess långvariga effekter på individers hjärnor och psyke. Att människor idag har mer 

eller mindre ständig fokus på någon form av skärm kan leda till sämre beslutsfattning, 

försämrade minnesfunktioner, svårigheter att ta beslut och hämmad social förmåga. Därav 

hade det varit intressant att genomföra en longitudinell studie med fokus på att urskilja vilka 

långvariga effekter digitalisering har på den mänskliga hjärnan, både positiva och negativa. I 

en studie av Thomée (2018) påvisas att få studier i området var skapade med en longitudinell 

design. Detta kan bero på, som nämndes i inledningen, att digitaliseringen utvecklats så 

snabbt att forskningen inom området inte hunnit med. 

 

Slutsats 
För att besvara den vetenskapliga frågan: Finns det något samband mellan 

upplevd stress, sömn och skärmtid på smarttelefonen? Denna studie undersökte den faktiska 

skärmtiden i korrelation med stress och den faktiska skärmtiden i korrelation med 

sömnbesvär. Resultatet indikerade att inget samband existerade mellan variablerna. Något 

som tidigare studier kommit fram till. Mellan stress och sömnbesvär återfanns ett negativt 

signifikant samband. Tidigare forskning har likt denna studie också funnit samband mellan 

dessa två variabler.  
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