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Sammanfattning 

I dag lider ca 25-35 % av skolungdomar av psykisk ohälsa. Tidigare forskning har visat att 

denna ohälsa beror på att ungdomar sover alltför lite, vilket i sin tur associerats till en ökad 

användning av sociala media. Orsakssambanden är emellertid oklara och varierar mellan 

studier. Av den anledningen genomfördes en enkätstudie på gymnasielever, för att ytterligare 

belysa hur sambanden ser hos svenska ungdomar. 

I undersökningen användes två frågeformulär bestående av en reducerad version av KASAM, 

ett sömnformulär, samt frågor angående sociala media. 

I studien deltog 51 elever (M: 18.0 år, SD 0.35), varav 22 kvinnliga och 28 manliga elever i 

ÅK 3. Resultatet visade att cirka hälften av eleverna (49 %) ansåg sig sova signifikant kortare 

tid än vad de önskade (p<0.0001). De som ansåg sig sova för lite hade även signifikant lägre 

värden på flera sömnvariabler och hade även signifikant lägre värden på KASAM (p<0.003). 

Inget säkert samband sågs däremot mellan dessa variabler och uppkoppling på sociala media, 

även om de kvinnliga studenterna spenderade kortare tid än de manliga eleverna.  

Sammanfattningsvis bekräftar studien tidigare forskning om kortare sömn hos gymnasieelever 

och ökad skoltrötthet ger ett sämre psykiskt mående, där kvinnliga elever tenderade att må 

något sämre än de manliga. Kopplingen till utnyttjandet av sociala media visade på ett positivt 

samband. Ytterligare studier behövs som på ett mer detaljerat sätt undersöker innehållet i 

kommunikationen på sociala media och dess eventuella inverkan på sömn och psykisk hälsa. 
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Abstract 

Today about 25-35 per cent of school adolescents suffer from psychological distress. Previous 

research has shown that this distress is due to reduced sleep, which has been associated with 

the use of social media. These associations are, however, not clear as results vary between 

studies. For this reason the present inquiry was performed in order to shed more light on how 

these connections are formed in Swedish adolescents. 

In the present study two major surveys were used, the first being a reduced form of the 

original KASAM, and one sleep survey together with a question about the use of social 

media. 

The study enrolled 51 adolescents (M. 18.0 years, SD 0.35), of which 22 were females and 28 

were males. The results showed that about half of the students (49 %) reported sleeping 

significantly less than they wished (p<0.0001). Those who reported a reduced sleep duration 

also reported significantly lower values on other sleep variables and also had significantly 

lower values on the KASAM (p<0.003). Clear association was seen between the variables and 

the use of social media, although female subjects spent less time on these media than did 

males. 

In summary, this study confirms previous research showing a reduced sleep pattern among 

school adolescents, together with tiredness and lower psychological well-being.  

These findings tended to be more severe in females than in males, but the association to the 

time spent on social media was not unequivocal. Further studies are required to investigate the 

content of social communication on these media and its possible effect on sleep pattern and 

psychological health. 
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1:1 Inledning 

Under de senaste 10 åren har den psykiska ohälsan bland skolungdomar uppmärksammats 

alltmer. Enligt statens folkhälsorapport från 2009 har denna ohälsa ökat främst hos kvinnor i 

åldrarna 16-24 år. Orsaken till denna ökning anses enligt Hälsoutskottet (Kungliga 

vetenskapsakademin 2010) bland annat bero på den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, 

då ett flertal rapporter publicerades inom ämnet, men de publicerade rapporterna visade även 

att den ökande psykiska ohälsan kan bero på att ungdomar upplever en alltför stor ”press” på 

sig och därför presterar sämre i skolan. Vari denna press består och vilka faktorer som bidrar 

till psykisk ohälsa är idag oklart och behöver studeras mer i detalj.  

En uppmärksammad sammanställning över kunskapsutvecklingen inom OECD-området och 

icke-OECD-länder utgjordes av PISA rapporten från 2012/13. PISA (Programme for 

International Student Assessment) är ett OECD-projekt som regelbundet studerar 15-åringars 

kunskapsförmåga, samt förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang, tolka och reflektera 

över information samt att lösa problem inom olika kunskapsområden. Denna rapport visade 

att kunskapsnivån hos svenska 15-åringar har försämrats successivt från 2009 till 2012 i 

matematik, naturkunskap och läsförståelse. Från att tidigare ha presterat över OECD-

genomsnitt, presterar idag 15-åringar i 34 OECD-länder bättre än Sverige i matematik och 

naturvetenskap, medan elever i 19 länder har en bättre läsförståelse än svenska ungdomar i 

samma ålder.  

Sveriges kommuner och landsting publicerade nyligen en rapport (Synligt lärande, 2011) över 

olika faktorer som påverkar elevernas studieresultat. Utgångspunkten för rapporten var en 

metaanalys av över 800 vetenskapliga studier (Hattie 2009). Denna analys pekade på olika 

faktorer som påverkar elevers studieprestationer och som bland annat visade hur viktigt 

hemmet är för elevernas prestation och hur viktigt föräldrarnas engagemang kring barns 

lärande och delaktighet är. Hattie pekade också på den socioekonomiska statusens betydelse 

för barns prestation, vilket innefattar föräldrarnas inkomst, utbildning och sysselsättning.  

Förutom dessa faktorer, finns många andra anledningar till en kunskapsmässig försämring där 

en viktig sådan kan vara att ungdomar idag sover mindre antal timmar per natt och spenderar 

alltmer tid på olika sociala medier under sin vakna tid (Facebook, Instagram och Ask.fm, med 

mera). En ökad användning av dessa media har visat sig vara en viktig bakomliggande orsak 

till bristande sömn och ökad allmän ohälsa skriver Pernilla Garmy, som är bl.a. skolsköterska 

och forskare på sömn, i Vetenskap och hälsa (Ung i dag – om ungdomars hälsa, 2014). Även 

vice ordförande i Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (Lena Leissner) har 

framhållit att allt fler ungdomar idag väljer bort sömnen och är mer eller mindre ständigt 

uppkopplade på internet eller har mobiltelefonen nära sig på natten (SvD, mars 2011). Båda 

författare anser också att för lite sömn kan leda till koncentrations och minnessvårigheter, 

vilket i sin tur leder till sämre skolprestation, något som även stöds av Hans Smedje, 

överläkare på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Uppsala (Sömnproblem hos barn och 

ungdom, dokument riktad till sjukvårdspersonal 2004). 
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Under senare år har det publicerats en rad vetenskapliga studier som visat klara samband 

mellan barn och ungdomars användande av sociala medier, minskad sömn och 

koncentrationssvårigheter i skolan. I sin review av litteraturen visar Cain och Gradisar (2010) 

att det finns konsistenta fynd mellan ett stort antal internationella studier som rapporterar en 

lägre total sömntid, längre insomningstid, och senare sänggående med ökad användning av 

datorer, internet och elektroniska media (e.g. mobiler). Studierna har omfattat så spridda 

åldrar som 5 år till 18 år. Även finska studier har visat en kortare sömnduration med ökad 

användning av mobil (Punamaki et al., 2007), vilket även bekräftas hos 13-15 åriga japanska 

ungdomar (Harada et al., 2002). 

1:2 Sömn 

Sömnen har en stor betydelse för vårt psykiska och fysiska välmående. Under sömnen går 

man igenom flera olika sömnstadier, vilka kan påverkas av olika anledningar. Dessa stadier 

avlöser varandra i ett mer eller mindre cykliskt förlopp. Det första stadiet (insomningsstadiet) 

kan variera från några minuter till ett par timmar, beroende på en rad olika faktorer, som 

exempelvis stress, oro, ångest etc. I detta skede kan även faktorer som stör insomningsfasen, 

som exempelvis sociala media, inverka menligt. När sömnen inträder nås snabbt stadium 4 

(djupsömn) under vilken man är avslappnad och svårväckt. Därefter följer återkommande 

perioder av så kallad REM-sömn (Rapid Eye Movements), under vilka man drömmer och rör 

ögonen, men samtidigt innebär detta stadium även att man är relativt lättväckt. Perioderna 

(stadierna) avlöser varandra under hela nattsömnen. Dessa fysiologiska sömnstadier påverkas 

genom reducerad sömnduration. 

En normal natt behöver barn i 6-års ålder cirka 11 timmars sömn, medan sömndurationen 

successivt sjunker hos ungdomar i åldrarna 9 - 12 år, som behöver cirka 9.6 timmars sömn, 

och därefter till cirka 8.1 timmar vid 16-års ålder (Cain et al., 2010).  Dessa sömnvanor har 

beskrivits i en internationell samarbetsstudie omfattande 11788 elever i elva europeiska länder 

(Sarchiapone et al., 2010). Trots en relativt stor spridning i sömnduration hos ungdomar inom 

respektive land, sågs inga signifikanta skillnader i medelvärden (cirka 8-9 timmar) länderna 

emellan.  

Många ungdomar sover emellertid inte det antalet timmar de normalt behöver, och många 

ungdomar har problem med insomning och uppstigningsproblem (Smedje, 2004). I en artikel 

från UNT.se skriver en gymnasielärare Anna Nygren i sin bok ”Så funkar det! – Sömn, stress 

och lite annat” (UNT.se, 2011) hur mycket dagens ungdomar påverkas av den ständiga 

uppkopplingen och bristande i sömn. Hon refererar till en undersökning som amerikanska 

forskare hade gjort på 16000 ungdomar där det framkom att bristande sömn leder till 

koncentrationssvårigheter (UNT.se, 2011). Denna frekvent återkommande reduktion av 

kvalitativ nattsömn har effekter under dagtid som på kort sikt leder till trötthet, 

humörsvängningar, påverkar inlärning och korttidsminne, sämre problemlösningsförmåga och 

sämre koncentrationsförmåga och stresskänslighet. Mer långvarig sömnbrist leder till högre 

nivåer av stresshormoner, påverkar immunförsvaret, och försämrar förmågan till inlärning 

ytterligare. Sömnbrist hos unga ökar även risken för psykisk ohälsa i vuxen ålder (Åkerstedt, 

2002). Det finns naturligtvis många anledningar till bristande sömn, men enligt Smedje 
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(2004) kan en av anledningarna till sömnbrist hos dagens ungdomar vara det ökande 

användandet av sociala media under den tid av dygnet där man behöver sova. 

1:3 Psykisk ohälsa   

Att minskad sömn över tid kan leda till psykisk ohälsa är välkänt. Det finns en del olika 

definitioner om vad psykisk ohälsa är och en definition är ”psykisk ohälsa kan definieras 

utifrån upplevda symtom som är varaktiga, hindrar optimal utveckling och som skapar 

lidande för drabbade barn och ungdomar” (Statens offentliga utredningar, 1998:31). Psykisk 

ohälsa är ett begrepp som avser motsatsen till välbefinnande. Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) definieras psykisk ohälsa som ”.en oförmåga att uppnå ett 

välbefinnande och att kunna fungera psykologiskt”. 

I en kunskapsöversikt som Statens offentliga utredningar (SOU 2010:79) har gjort anses 

psykisk ohälsa även hänga samman med självkänsla. Känslan att känna sig trygg i sig själv 

och kunna känna att man duger som den man är […] tillgång till sunda sociala relationer med 

andra, förmåga att vara aktiv och produktiv och kapabel att utvecklas […]. Psykisk ohälsa 

kan även beskrivas genom två olika distinktioner: internaliserande och externaliserande 

beteendeproblem. Här avses att en person med externaliserande beteendeproblem kan visa 

aggressivitet, ilska och rädsla som associeras till negativa känslor och som riktar sig mot 

andra. En person som har internaliserande beteendeproblem riktar sina negativa känslor mot 

sig själv och visar ofta emotionella och känslomässiga problem som exempelvis oro och 

depression (Statens offentliga utredning, SOU 2010:79). 

Idag anses att 25-35% av svenska skolungdomar drabbas av psykisk ohälsa och man har 

beräknat att cirka 1500-2000 av ungdomar försöker att ta sitt liv per år (Pellmer & Wramner, 

2007). Psykisk ohälsa kan utvecklas genom att man blir utsatt för kränkande särbehandlingar 

och vissa löper större risk än andra att drabbas genom alltför negativa upplevelser under 

uppväxten, men även av faktorer som exempelvis utvecklingsförsening eller funktionshinder. 

De barn och ungdomar som har en ökad sårbarhet att drabbas av psykisk ohälsa löper ofta 

större risk att även utsättas för mobbning. Beroende på i vilken årskurs man går i så utsätts 

ofta flickor och pojkar olika; flickor tendera mer att bli mobbade i åk. 6 medan i åk 9 är det 

omvänt mellan könen. Kränkande särbehandling förekommer mer sällan hos de som har 

högutbildade föräldrar, men trots detta verkar nätmobbingen öka på senare tid.  

Symtomen på psykisk ohälsa kan vara olika men visar sig oftast som magont, huvudvärk och 

stress och möjligen kan dessa symtom ingå i begreppet ”press” som elever rapporterar.  

Ett formulär för att mäta psykisk ohälsa är KASAM livsfrågeformulär (Antonovsky, Hälsans 

mysterium, 1987). Formuläret avser mäta känsla av sammanhang och baserar sig på de tre 

faktorerna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Skalan går från ohälsa till hälsa och 

utgör således ett kontinuum med två motpoler mellan vilka individer skattar sin känsla av 

sammanhang och därmed sitt psykiska mående. 
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1:4 Sociala medievanor 

Den snabba teknologiska utvecklingen under senare år har inneburit att det nu finns en rad 

olika sociala media som många ungdomar idag ägnar sin vakna tid åt att besöka (Instagram, 

Facebook, Ask.fm, KIK, m.m.). Detta illustreras tydligt i studien ”Sömn, Tv och datorvanor 

hos skolbarn” (Garmy, 2011). I denna enkätstudie tillfrågades 200 gymnasieelever om deras 

sociala vanor. Av dessa elever svarade 61 % att de besökte Facebook dagligen och av dessa 

besökte 27 % Facebook mer än 10 gånger under dagen. Det framkom även att ungdomarna 

hade en kortare sömnlängd än rekommenderad, vilket var associerat till 

koncentrationssvårigheter, trötthet och sämre trivsel i skolan. De ungdomar som använde 

Facebook under läxtiden hade också lägre betyg. Så många som var fjärde elev (25 %) hade 

vanan att skicka och/eller ta emot SMS mitt i natten, vilket i sin tur bidrog till trötthet i 

skolan, sömnsvårigheter och sämre trivsel i skolan. Många av de sidor på nätet som eleverna 

besökte var olika chattforum. Anonymiteten på många av dessa sidor utnyttjades av eleverna 

ibland i samband med nätmobbning. Enlig en stiftelse som dagligen jobbar mot mobbning 

skriver man i sin senaste nätrapport (Friends.se, Nätrapport 2014) att vart tredje ungdom i 

åldrarna 10-16 någon gång blivit kränkt via något av de sociala medierna. Den största 

kategorin är tjejer som blir utsatta och som också ägnar sin största vakna tid på något av de 

sociala medierna, något som naturligtvis kan inverka menligt på sömnen. 

1:5 Koncentrationsförmåga 

För att en elev ska kunna uppnå de uppsatta läromålen i skolan krävs en god förmåga att 

kunna koncentrera sig i skolmiljön. Även arbetsro, ett gott arbetsklimat och en god 

arbetsmiljö i klassrummet är viktiga faktorer i sammanhanget. Skolan har ansvar för att 

tillgodose en god lärandemiljö för att eleverna ska kunna utvecklas både kunskapsmässigt 

men även på det personliga planet. Det ska finnas möjlighet till specialpedagogiska resurser 

och hjälpmedel för de som behöver specifik hjälp (Skolinspektionen, 2012).  

Förmågan att kunna koncentrera sig hänger intimt samman med och är en förutsättning för 

god inlärning, problemlösning, med mera. Det finns många olika orsaker till att elever kan ha 

svårigheter att koncentrera sig i skolarbetet och hinder för inlärning kan vara så vitt skilda 

som specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, räkne svårigheter med mera. Men oförmågan 

att kunna koncentrera sig kan även bero på förhållanden i umgänget med jämnåriga eller 

hemförhållanden. Som nämnts tidigare är koncentrationsförmågan bland annat intimt 

förknippad med sömnvanor. 

2:1 Syftet 

På grund av en ökad psykisk ohälsa bland dagens skolelever och ett växande antal 

vetenskapliga studier kring sömnvanor och psykiskt mående, finns anledning att närmare 

studera några av de möjliga enskilda faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa. Av särskilt 

intresse i denna uppsats är att undersöka elevers sömnvanor och relationen till användandet av 

sociala medier och inverkan på psykisk hälsa. Mot bakgrund av att dessa faktorer har stor 

betydelse, syftar detta arbete att speciellt studera nedanstående två frågeställningar: 
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1. Finns det något samband mellan kvinnliga och manliga elevers sömnvanor och psykiska 

hälsa i ÅK 3 på gymnasiet?   

2. Påverkar graden av uppkoppling på sociala medier gymnasieelevers sömnvanor och 

psykiska hälsa?  

3:1 Metod 

Instrument 

1 studien användes en enkät bestående av tre olika delskalor eller formulär. Den första delen 

av enkäten bestod av en förkortad version av KASAM livsfrågeformulär, som i sin 

originalversion består av 29 frågor med 7 olika svarsalternativ, och som avser att besvara 

frågor kring de olika faktorerna Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet.  

Hela frågeformuläret kunde inte användas av praktiska tidsskäl i detta arbete, utan frågorna 1, 

6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 och 29 valdes ut. I Bilaga 2 ses 

dels den aktuella numreringen i enkäten och dels originalnummer för frågorna i KASAM. 

Frågorna 12, 16, 18, 21 och 22 bildade faktorn Begriplighet, frågorna 13, 15, 20, 24 bildade 

faktorn Hanterbarhet och frågorna 14, 17, 19 och 23 bildade faktorn Meningsfullhet. Svaren 

på frågorna 12, 13, 14, 17 och 19 reverserades, det vill säga att 1 poäng kodades som 7 poäng 

och vice versa, enligt manualen. Mini och max poäng som kunde fås i denna förkortade 

version var för Begriplighet 12 - 33 poäng, för Hanterbarhet 11 – 27 poäng och 

Meningsfullhet 10 - 28 poäng. I ett reliabilitetstest (Cronbach´s alpha) blev alpha värdet så bra 

som 0.8 vilket säger att det är en väl godkänt reliabilitet.  

Ur ett etablerat formulär avseende sömnvanor (psykab.se,) valdes totalt 14 items ut (v.g. se 

Bilagor 2 & 4 ). Resterande frågor i originalenkäten exkluderades, eftersom dessa frågor rörde 

personliga och somatiska uppgifter, vilka av etiska skäl inte kunde användas i denna uppsats 

och dessutom inte heller var relevanta uppgifter för de aktuella frågeställningarna. 

Svarsalternativen bestod av en 5 gradigskala där 1=inga svårigheter, 2= små svårigheter, 

3=medelmåttiga svårigheter, 4=stora svårigheter, 5=mycket stora svårigheter. Min och max 

antal poäng som kunde fås i denna reducerade skala var 8 – 40 poäng. Frågorna som exempel 

”Hur stora problem har du med att somna på kvällen?” och ”Du känner dig sömnig under 

dagen?” med svarsalternativ Inga, små, medel, stora och mycket använd för att kunna få en 

översyn vad eleverna själva uppskatta sina problem med sin sömn och hur man mår under 

dagen då sömnen inte har varit tillräcklig. Frågorna under sömn användes sedan tillsammans 

med KASAM frågorna för att kunna se om det fanns ett samband mellan den psykiska 

ohälsan och sömn. Reliabilitetsmåttet gjorde genom att undersöka alla 11 items (Cronbach´s 

alpha) vilket visade på att dessa frågor icke visade vara inom gränsen vad ett godkänt alpha 

värde ska vara (0.7 - 0,8) gjorde att jag tog bort två av de 11 items (”Hur upplever du att du 

sover för lite?” och ”Vilken tid går du vanligtvis till sängs?”) och fick då ett alpha värde på 

0,7.  

Några frågor (25-35, se Bilaga 2) rörande internet eller koncentration var självkonstruerade av 

undertecknad och exempel på frågor var ”vad gör du när du är uppkopplad på nätet?” där 
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svarsalternativen var Facebook/Instagram, Ask.fm/KIK, skolarbete, spela spel, lyssna på 

musik och annat. Frågan på koncentration var ”Har du någon gång under den senaste veckan 

känt dig…?” och svarsalternativen var Trött, Svårt att koncentrera dig, ledsen, arg, stressad 

och inget av alternativen. Dessa två frågor dikotomiserades i två svarsalternativ, vilka 

kodades med en 1:a  motsvarade JA, och med en 2:a motsvarade NEJ och användes för att få 

en förståelse kring frågorna gällande sömn som exempel vad eleverna gör när de inte sover 

sina rekommenderade timmar eller varför de anser sig vara trötta under dagen och inte kan 

koncentrera sig på lektionerna (se Tabell 1). Även här gjorde ett reliabilitetsmått (Cronbach´s 

alpha) vilket inte visade på något större mått av reliabilitet, även efter frågor som togs bort så 

var det bästa måttet testet fick fram var på 0,62 vilket inte ligger inom de godkända 

reliabilitetsmåttet av Cronbach´s alpha (0.7-0.8) vilket säger att dessa frågor inte var 

tillräckligt tillförlitliga.  

Normalfördelningen testades inom alla variablerna och visade på en skevhet inom många av 

variablerna vilket gör att vi inte kan använda oss av ett parametrisk test.  

3:2 Genomförande 

Data för denna enkätstudie insamlades på en gymnasieskola med ca 650 elever med olika 

studieinriktningar. Från denna skola valde rektor slumpmässigt ut två klasser med 23 

deltagande från den ena klassen på och 28 från den andra klassen. Om det fanns elever som 

inte kunde medverka på grund av sjukdom eller annan frånvaro blev inte författaren 

informerad om, men de elever som var närvarande deltog samtliga. Urvalet av deltagare var 

elever från årskurs 3 med slumpmässig inriktning. Efter ett avtalat möte med läraren som hade 

lektion med de elever som skulle genomföra enkäten, delade undertecknad ut enkäten i 

klassrummet. Respektive lärare var närvarande under tiden och undertecknad fanns till hands 

för att besvara frågor och för att samla in enkäterna.  

3:3 Deltagare 

Materialet bestod totalt av 51 elever (2st 17 år, 44st 18 år och 4st 19år SD 0.35) med 22 

manliga elever (1st 17år, 25st 18år och 2st 19 år, SD 0.38) och 28 kvinnliga (1st 17år, 19st 

18år och 2st 19år, SD 0.33). En elev hade inte fyllt i kön. I studien fanns enstaka bortfall i 

form av att någon enstaka elev inte svarat på en enskild fråga i enkäten. På grund av detta 

utfördes beräkningarna ibland baserade på 50 elever och ibland på 51 elever. Anledningar till 

de få bortfallen är oklart och man kan bara spekulera om vissa av dessa kan bero på att elever 

missade frågan eller att de inte förstod frågan men inte vågade fråga undertecknad. En elev 

som valde att inte fylla i frågan om kön eller ålder kanske hade en misstanke om att enkäten 

inte var helt anonym, trots att alla elever informerades om de etiska övervägande innan deras 

deltagande i undersökningen.  

3:4 Etiska överväganden 

Inför studien informerades alla elever muntligen om de fyra olika etiska förutsättningarna för 

deras deltagande, det vill säga informationskravet, vilket innebär att deltagarna informerades 

om hur enkäten skulle fyllas i, vad enkäten handlade om och vad syftet var med studien. Det 
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andra kravet är samtycke där eleverna fritt fick välja om de ville delta i undersökningen eller 

helt avstå. Avseende det tredje kravet konfidentialitet informerades eleverna om den 

anonymitet som gäller och att ingen utomstående skulle komma att få reda på vem som 

deltagit i undersökningen. Det sista kravet, utnyttjande, handlar om att syftet med 

undersökningen var att undersöka sambanden mellan de frågeställningar som anges i 

uppsatsen och att svaren inte skulle komma att föras vidare till utomstående eller användas för 

något annat ändamål än avsett. 

4:1 Resultat 

1. Finns det något samband mellan kvinnliga och manliga elevers sömnvanor och psykiska 

hälsa i ÅK 3 på gymnasiet?   

Tabell 1 visar en uppdelning av elevernas svar i sömnenkäten och KASAM livsfrågeformulär, 

mellan de elever som ansåg sig sova för lite och de som ansåg sig sova bra. Som framgår av 

tabellen ses klart signifikanta skillnader mellan de båda grupperna, där de som ansåg sig sova 

för lite också kände sig mindre utvilade (p<0.03), sömnigare i skolan (p<  0.0009), ansåg sig 

ha svårare att somna kvällstid (p<0.009), var tröttare i kroppen under dagen (p< 0.0005), gick 

till sängs något senare (p<0.05), och hade en något kortare nattsömn (p<0.03), jämfört med de 

elever som upplevde sig sova bra. När det gäller KASAM-frågorna upplevde de som ansåg 

sig sova för lite en lägre grad av hanterbarhet (p<  0.0002), och meningsfullhet (p< 0.03) samt 

i viss mån även begriplighet (n.s.). Här användes ett t-test (unpaired, two-tailed). 
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Tabell 1 

 

 

Sover för lite 

N=25, 49 % 

Sover bra 

N=26, 51 % 

P< 

Ej utvilad 3.3 (1.1) 2.6 (1.0) 0.03 

Sömnig under dagen 3.6 (1.2) 2.6 (0.8) 0.0009 

Problem att somna 2.4 (1.0) 1.7 (0.8) 0.009 

Vaknar under natten 

(antal gånger) 

 

1.6 (0.9) 

 

1.3 (0.6) 

 

n.s. 

Svårt att vakna 3.2 (1.4) 2.7 (0.7) n.s. 

Inte utvilad 3.2 (1.1) 2.6 (1.0) n.s. 

Trött i kroppen 3.1 (1.1) 2.1 (0.9) 0.0005 

Går till sängs (kl) 22.8 (0.6) 22.5 (0.6) 0.05 

Uppskattad sömntid 

(antal timmar) 

 

6.8 (0.9) 

 

7.3 (6.7) 

 

0.03 

KASAM    

Begriplighet 22.6 (4.7) 25.0 (4.7) 0.08 (n.s.) 

Hanterbarhet 16.9 (3.2) 20.8 (3.7) 0.0002 

Meningsfullhet 17.4 (4.3) 20.2 (4.4) 0.03 

Totalpoäng KASAM 

 

 

56.9 (10.3) 66.3 (11.3) 0.003 

    

Student´s t-test (unpaired, two-tailed). 

 

Den totala KASAM-poängen var klart signifikant lägre hos de som sov för lite jämfört med de 

som sover bra (p< 0.003). Resultatet innebär således att de elever som ansåg sig sova för lite 

också bedömde sig ha en sämre förmåga att hantera svåra situationer, kände en lägre grad av 

delaktighet och hade ett något lägre välbefinnande, än de elever som ansåg sig sova bra. 

Vid en jämförelse av sömnfrågorna mellan könen sågs en signifikant könsskillnad, genom att 

de kvinnliga eleverna vaknade oftare per natt (medelvärde 1.7, SD 0.9) än de manliga (1.2, 

SD 0.5) (p< 0.016, unpaired t-test), medan det i svaren på de övriga sömnfrågorna inte fanns 

signifikanta könsskillnader. Ser man på graden av uppvaknande mer i detalj, så vaknade 31.8 

% (7/22) av de kvinnliga eleverna 1-3 gånger/natt, medan 10.7 % (3/28) av de manliga 

eleverna rapporterade nattligt uppvaknande (n.s.).  

Jämför man den uppskattade sömnen (antal timmar eleven sovit) med den tid som samma elev 

säger sig ha behövt sova, fanns en höggradig signifikant skillnad på 1.3 timmar (t=8.409, 

p<0.0001), vilket innebär att eleverna överlag ansåg att de sov för lite mot vad de hade 

önskat. 

Om man tar hänsyn till hur många elever som skattat svarsalternativen 4 och 5 på 

sömnfrågorna i hela materialet (n=51) och beräknar hur många elever i en 30-klass som 
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uppskattningsmässigt har dessa svårigheter kan man i Tabell 2 se att många elever i en 

normalstor gymnasieklass upplever sömnrelaterade svårigheter och här användes ett Pearson 

regression test för att få fram de siffrorna.  

Tabell 2 

  

                                                                     Antal %                       Elever/klass 

  

Svårt att somna                                            7.8 %                                   2.3  

Problem att vara utvilad                            25.5 %                                  7.7  

Svårt att vakna                                             29.4 %                                 8.9 

Sömnig under dagen                                   34.0 %                               10.2 

Trött i kroppen under dagen                     21.6 %                                 6.5  

 

 

Tabell 2 visar att ungefär var 4:e elev (25.5 %) inte känner sig utvilad i skolan, en tredjedel 

(29.4 %) har svårt att vakna på morgonen, att något mer än var tredje elev (34.0 %) känner sig 

sömning under skoltid och att var femte elev (21.6 %) känner sig trött i kroppen under dagen. 
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Tabell 3                                       

Sömnvariabler      Begriplighet       Hanterbarhet      Meningsfullhet      

                                                             Pearson´s  r                                            M        SD 

 

Ej utvilad                         -.38                    -.45                     -.28                    2.9        1.1  

Sömnig under dagen    -.35                     -.35                     -.22                    3.1       1.1 

Problem att somna       -.08                     -.07                     - 01                    2.1       1.0 

Vaknar under natten     -.33                     -.31                     -.22                   1.4        0.8 

(antal timmar)                                                                                                                                                                                                                     

Svårt att vakna                -.47                     -.36                     -.36                   3.0      1.1 

Trött i kroppen                 -.39                    -.43                       -.4                   2.6      1.1 

Går till sängs (klockan)    -.08                    -.11                       .08                  22.3   3.0 

Uppskattad sömn              .13                     .13                         2.8                  7.0    1.0 

(antal timmar)   

Begriplighet                          -                       .67                         .67                 24.0     4.8 

Hanterbarhet                     .67                        -                            .5                  18.9     4.0 

Meningsfullhet                  .67                        .5                              -                 18.9     4.5 

Uppkopplad                       -.3                         -.26                        -.1                 7.6       6.1 

(antal timmar) 

Siffrorna i tabell 3 anger koefficient värdet genom att ha gjort en Pearson regression samt 

medelvärdet och standardavvikelse. . Totala gruppen (n=51). Det finns en blandning mellan 

negativa samband och positiva samband mellan sömnvanor och psykisk ohälsa genom de tre 

KASAM faktorerna.  

Mellan ”Vilken tid går du vanligtvis till sängs?” och den ena faktorern meningsfullhet fanns 

det ett positivt samband och mellan ”Hur många timmars sömn uppskattar du att du får per 

natt?” fanns det positiva samband mellan alla de tre faktorerna, begriplighet, hanterbarhet och 
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meningsfullhet. Resultaten innebär trots allt att ju större sömnproblem, ju lägre skattade 

eleverna sin psykiska hälsa. 

På frågan hur länge man var uppkopplad under dygnet (timmar) och de tre faktorerna i 

KASAM sågs det negativa samband mellan alla de tre vilket i säg säger att ju mer man är 

uppkopplad på nätet ge mer påverkas man av den psykiska ohälsan.   

2. Påverkar graden av uppkoppling på sociala media gymnasieelevers sömnvanor och 

psykiska hälsa? 

Vid en direkt jämförelse mellan de kvinnliga och manliga eleverna avseende KASAM sågs 

ingen signifikant skillnad mellan könen. När det gäller faktorn Begriplighet hade de kvinnliga 

eleverna något lägre poäng är de manliga beräknat med hjälp descriptives där kön hade blivit 

splittrade i en split file (Medelvärde av kvinnor 22.9, SD 4.8 respektive på män 24.5, SD 4.8, 

p< 0.261). På faktorn Hanterbarhet sågs även här något lägre poäng hos de kvinnliga eleverna 

än de manliga (medelvärde på kvinnor 17.9, SD 4.5 respektive på män 19.6, SD 3.4, p< 

0.147) och när det gäller Meningsfullhet hade de kvinnliga eleverna åter lägre värden än de 

manliga (Medelvärde på kvinnor 18.0, SD 3.3 respektive på män 19.2, 5.2, p< 0.334). På den 

totala KASAM-poängen sågs inte heller någon signifikant könsskillnad, det vill säga de 

kvinnliga eleverna skattade 4.0 poäng lägre än de manliga (medelvärde 59.2, SD 11.8 

respektive 63.3, SD 11.6, p< 0.234). Utifrån den korrelationstabellen (tabell 3) ses att det 

finns positivt samband mellan den frågan där eleverna fick uppskatta antal timmar de sov per 

natt och alla de tre faktorerna, detta gör att svaret på min andra frågeställning stämmer att 

uppkoppling på verkar elevernas sömnvanor och psykisk ohälsa. Att kvinnorna i studien 

visade att de inte var uppkopplade lika mycket som männen skulle kunna säga att männen 

skulle ha ett sämre psykisk ohälsa men på frågan ”Du vaknar under natten” hade kvinnorna 

högre poäng än männen (Medelvärde för kvinnor 1.7 och SD .93 respektive för män 1.2 och 

SD .49, p= .016 

5:1 Diskussion 

Undersökningsresultatet har visat att de elever som sover för lite på natten och dessutom 

vaknar oftare överlag får lägre poäng på samtliga faktorer i KASAM livsfrågeformulär och 

därigenom också upplever sig ha en sämre psykisk hälsa, än de som anser sig sova bra. Även 

om resultatet på KASAM avseende könsskillnader inte uppnådde statistisk signifikans, 

skattade de kvinnliga eleverna konsistent lägre på de enskilda KASAM-faktorerna, vilket kan 

tas som tecken på att kvinnliga elever upplever sig ha en något sämre psykisk hälsa (eller 

mående) än de manliga eleverna. Resultatet innebär att den första frågeställningen i 

undersökningen kan besvaras klart jakande, det vill säga att det finns ett samband mellan 

gymnasieelevers sömnvanor och grad av psykisk ohälsa. Samtidigt visar resultatet också att 

uppemot 20-35% av svenska elever i en vanlig gymnasieklass (30 elever) inte känner sig 

utvilade, är sömniga och är trötta i kroppen i skolan, vilket sannolikt bidrar till den ”press” 

som eleverna upplever och rapporterar. 

Undersökningsresultatet bekräftar således tidigare vetenskapliga studier (Sarchiapone et al., 

2014) som visat den negativa inverkan som bristande sömn har på den psykiska 
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hälsan/ohälsan hos dagens gymnasieungdomar. Ser man till spridningen i antalet timmar 

nattsömn hos enskilda elever, var den mellan 2.5 tim (!) till 8 timmar, där 30 % (15/50) av 

eleverna sov mindre än 7 timmar/natt, medan övriga sov mellan 7 och 8 timmar/natt. Var 

tredje elev sover alltså mindre än den rekommenderade nattsömnen på ca 8 timmar, vilket 

även rapporterats i en rad olika studier och inte är något som är specifikt just för svenska 

ungdomar (Cain och Gradisar, 2010).  

Om man även tar hänsyn till antalet timmar som ungdomarna i studien var uppkopplade på 

sociala medier, var 77.6 % (38/49) uppkopplade mellan 1 – 10 timmar, medan 22.4 % (11/49) 

var uppkopplade över 10 timmar/dygn. Mellan uppkoppling, sömn och psykisk hälsa i denna 

studie fanns ett starkt samband mellan antalet uppkopplade och psykisk ohälsa samt mellan 

den tid eleverna uppskattade att de gick till sängs fanns och meningsfullhet fanns det ett 

samband. Detta överensstämmer med fynden som en svensk studie tidigare har undersökt 

psykisk hälsa och mobilanvändning hos 2000 ungdomar mellan 15 och 19 år (Söderqvist et 

al., 2008). Studien visade en sämre psykisk hälsa hos de mest frekventa användarna av mobil. 

Svaret på frågeställningen om graden av uppkoppling på sociala media påverkar 

gymnasieelevers sömnvanor och psykiska hälsa blir svaret att det finns ett starkt samband och 

studien stämmer överens med även denna studie.  

Ett tydligt samband mellan psykisk hälsa och uppkoppling på sociala media i denna 

undersökning, stämmer med andra publicerade studier (Garmy, 2014). Detta är intressant 

eftersom sambanden mellan sömnvanor och psykisk hälsa var mycket starka. Som nämnts 

tidigare, förekommer en del mobbing via olika chattsidor, kränkande eller andra oförsiktiga 

uttalanden som kan påverka det psykiska måendet mer än antal timmar man är uppkopplad 

vilket kan vara sådana faktorer som borde undersökas mer i detalj i framtida studier. 

När det gäller den ”press” som elever rapporterar, kan en förklaring ligga i just att eleverna 

inte förmår att skapa en hälsosam balans mellan sociala medier, sömn och skolarbete. Sociala 

medier kan förmedla positiva upplevelser hos vissa, medan skolan upplevs som negativ 

genom att den innebär förpliktelser för något eleven inte är primärt intresserad av. En 

oförmåga att upprätthålla en lagom balans mellan dessa två världar kan vara en av orsakerna 

till att eleverna inte orkar med skolarbetet och därigenom presterar sämre. Den avgörande 

medierande faktorn är sömnen, vilket denna undersökning också klart visat. 

5:2 Metodologiska aspekter 

Förutom att den studerade gruppen var liten, inte minst i förhållande till andra studier inom 

området, begränsas studien även av att den i allt väsentligt är en korrelationsstudie. Detta 

innebär att orsakssamband inte kan fastställas. Frågan om till exempel reducerad sömn leder 

till psykisk ohälsa kan inte besvaras av denna studie, eftersom sambanden kan vara 

bidirektionella, det vill säga att psykisk ohälsa kan resultera i dålig sömn och omvänt. För att 

kunna studera orsakssamband behövs, förutom betydligt fler deltagare, även longitudinella 

eller experimentella studier, som möjliggör andra typer av sambandsanalyser. Trots detta är 

korrelationsanalyser inte något som begränsar endast denna studie, utan detta är ett vanligt 

och mer eller mindre genomgående problem inom den aktuella forskningen inom området, 
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något som även påpekats av Cain och Gradisar (2010). Detta problem kan också vara en 

delförklaring till att man ser en mycket liten konsistens eller överensstämmelse mellan 

studier, vilket framgår av deras review.  

En annan begränsning är enkätstudier som sådana, i vilka svaren styrs av frågorna som ställs i 

enkäten. Dessutom finns ingen möjlighet att kontrollera riktigheten i de svar som ges, något 

som även påpekats tidigare (v.g. se avsnittet Bortfall). En annan sak som ska tas upp som är 

reliabilitets mått för de 14 item inte var tillräckligt tillförlitliga vilket kan beror på att 

författaren inte har tagit frågor som passar tillsammans med de andra frågorna som enkäten i 

studien innehöll. En annan sak kam vara att svarsalternativen inte var det samma på alla 

frågorna, utan att vissa fick eleverna uppskatta, och några frågor fick eleverna svara med 7 

olika svarsalternativ.  

Studien är även begränsad till en kohort av gymnasieelever i en enda årskurs, vilket begränsar 

generaliserbarheten till ungdomar i andra åldersgrupper. Men detta kan å andra sidan vara en 

fördel och en styrka, eftersom utvecklingsrelaterade faktorer på så sätt minimeras i jämförelse 

med studier där även yngre ålderspopulationer studerats och där andra faktorer sannolikt 

inverkat på resultaten (ex. pubertet etc). 

5:3 Framtida studier 

Att det finns en växande psykisk ohälsa bland skolelever är allmänt accepterat idag. Elever 

lever i många olika miljöer och några av de viktigaste miljöerna förutom skolan även 

hemmiljön, kamrater, men även tidigare upplevelser och erfarenheter. Det senare gäller inte 

minst invandrare och flyktingar där tidigare upplevelser spelar stor roll. För att studera 

orsakerna till ohälsa (förutom sömn), skulle framtida studier även behöva ta hänsyn till dessa 

olika miljöer och tidigare erfarenheter i livet, som på ett dynamiskt sätt interagerar med 

varandra och som dessutom påverkas av den enskildes förmåga att hantera svårigheter och 

mognadsgrad.  

Framtida studier borde även rikta sig skolungdomars tidigare erfarenheter och de tidigare 

förhållanden de har upplevt i skolan och i hemmet. I ”Aktuell forskning om barn och 

ungdomars psykiska ohälsa” (FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 

2014) skriver man om olika pågående projekt och studier. I dessa är man exempelvis 

intresserad av den viktiga frågan om varför flickor rapporterar mer psykisk ohälsa än pojkar 

under tonåren. Andra studier fokuserar på vilka möjligheter det finns (eller borde finnas) för 

förebyggande arbete för just tonåringar och deras föräldrar.  
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