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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Ungdomar tillhör den populationen som använder skärm högst antal timmar per 
dag. Skärmar används som kommunikationsmedel, fritidsaktivitet men även i dagens 
skolundervisning. Hög skärmanvändning kan leda till ökad stress och sömnsvårigheter. Sömn 
är ett grundläggande behov och sömnproblem kan orsaka en rad hälsoproblem och försämrade 
studieresultat. Skolsköterskan har ett stort och komplext ansvar i att arbeta preventivt, tidigt 
identifiera sömnsvårigheter och kartlägga varje enskild elevs risker med skärmanvändning. 
Syfte: Att jämföra sömnsvårigheter i relation till skärmanvändning mellan unga män och 
unga kvinnor i senare tonåren. 
Metod: En enkätstudie med kvantitativ design tillämpades. 221 elever deltog från årskurs tre 
på fyra olika gymnasier i södra Sverige. Data fördes in i SPSS. Resultatet redovisas 
deskriptivt i form av tabeller och diagram samt logistisk regression som presenteras i löpande 
text. 
Resultat: Resultatet visar att det finns ett samband mellan sömnsvårigheter och att ungdomar 
sitter uppe vid någon typ av skärm efter klockan 23.00 flera kvällar i veckan. Det finns också 
ett visst samband mellan sömnsvårigheter och att vakna flera gånger under natten av SMS 
eller inkommande aviseringar. Unga män använder skärm i större utsträckning efter klockan 
23.00 medan ingen signifikans påvisas mellan könen gällande att vakna av aviseringar.  
Slutsats: Skärmanvändning och sömnsvårigheter är högaktuella ämnen. Baserat på studiens 
resultat kan slutsats dras om att skärmaktiviteten till viss del bidrar till sömnsvårigheter. 
Genom att ständigt vara uppdaterad om den senaste forskningen, ha god kommunikation med 
elever och skolpersonal samt personcentrerat arbete kan skolsköterskan förebygga 
sömnsvårigheter och överdriven skärmkonsumtion. 
Nyckelord: skolsköterskan, skärmanvändning, sömnsvårigheter, ungdomar.  
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Inledning 
Dagens skolsköterskor behöver arbeta aktivt med preventiva och hälsofrämjande insatser för 

att förhindra sömnsvårigheter som idag klassas som ett folkhälsoproblem och påverkar 

livskvalitén hos miljontals ungdomar i världen. Ständig skärmanvändning har visat sig vara en 

orsak till sömnsvårigheter då social media kan skapa stress, känslomässig uppspelthet samt 

förskjuta dygnsrytmen hos unga. Skärmens ljusutsläpp, så kallad “blue-screen” rubbar 

hjärnans melatoninproduktion (sömnhormon) och bidrar till sämre sömnkvalité (Cain & 

Grandisar, 2010). Sömnsvårigheter kan på lång sikt leda till allvarliga somatiska sjukdomar 

och leder i många fall till direkta komplikationer som mental utmattning, humörsvängningar, 

försämrat minne och sänkt koncentrationsförmåga. Genom hälsofrämjande arbete och 

personcentrerad omvårdnad kan skolsköterskan motverka följderna av sömnsvårigheter som 

visat sig påverka studieresultat hos ungdomar negativt och inskränka på deras livskvalité 

(Kapur, Redline, Nieto, Young, Newman & Henderson, 2002; Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). 

 

Ungdomar har ett behov av att ständigt vara uppkopplade på sociala medier, detta ökar 

skärmanvändandet vilket kan vara en orsak till sömnsvårigheter (Twenge & Campbell, 2018). 

Skolsköterskan träffar ungdomar dagligen i sitt arbete och behöver mer kunskap inom 

området då hen som tidigare nämnt har en viktig uppgift i att arbeta hälsofrämjande samt 

identifiera sömnsvårigheter i ett tidigt stadium (Socialstyrelsen, 2016). För att höja 

kunskapsnivån är det av vikt att undersöka om det finns någon koppling mellan 

sömnsvårigheter och mängden skärmanvändning samt eventuella skillnader mellan unga män 

och unga kvinnor. Genom ökad kunskap och personcentrerad omvårdnad kan skolsköterskan 

arbeta preventivt och tillämpa omvårdnadsåtgärder på individ och gruppnivå för att förebygga 

ohälsa hos ungdomar. 

Bakgrund 

Sömn 
Taheri (2007) beskriver sömn som ett grundläggande behov för att människokroppen ska 

kunna upprätthålla såväl psykisk som fysisk hälsa. God sömn behövs för kroppens och 

hjärnans återhämtning och för att samla energi till att klara av påfrestningar och stress under 

dygnets vakna timmar. Under sömnen aktiveras kroppens immunförsvar, det sker en sänkning 

av blodtryck, kroppstemperatur och puls. Kroppens muskler slappnar av, hjärnaktiviteten 
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minskar, intryck bearbetas och minnen lagras. Sömn är en viktig faktor för att minska risken 

att drabbas av diabetes, hjärt-kärlsjukdom och depression (ibid.).  

 

Sömncykeln kan delas upp i fyra olika faser enligt Hillman (2012). Första fasen är 

insomningsfasen som ligger i gränslandet mellan vakenhet och sömn, i denna fas är 

människan mycket lättväckt. Fas två kallas för bas-sömnen eller normal-sömn och omfattar 

cirka 50% av den totala nattsömnen. Fas tre är djupsömnen, i denna fas sker alla de kroppsliga 

processer som ovan nämnts, denna fas utgör 10-15% av nattsömnen. Vid väckning under 

djupsömnen är det vanligt med konfusion. Fas fyra kallas drömsömn eller REM-sömn och 

pågår under cirka 90 minuter. Under denna period rör sig ögonen hastigt fram och tillbaka 

(rapid eyemovement) samtidigt som puls och blodtryck stiger. Människan är väldigt lättväckt 

under REM-sömnen och vid väckning är det svårt att somna om. REM-sömnen avlöser nästa 

cykel och så fortsätter sömncykeln under nattens gång (ibid.). Sammanfattningsvis skulle 

uppvaknande av inkommande sms och avviseringar under sömnens samtliga cykler kunna 

skapa sömnsvårigheter, speciellt under REM-sömnen.  

 

Hillman (2012) beskriver att sömnbehovet förändras under människans livstid, från att behöva 

upp till 18 timmars sömn under spädbarnstiden till att behöva cirka nio timmar i tonåren, för 

att sedan minska behovet ytterligare någon timme i vuxenlivet. Men det är inte bara 

sömnbehovet på individnivå som förändras. Vår livsstil förändras också i takt med samhällets 

utveckling. Innan elektriciteten uppfanns under mitten av 1800-talet så hade mänskligheten 

inte tillgång till annat än dagsljus. Sedan glödlampan uppfanns har människans dygnsrytm 

förändrats då den tidigare styrdes av solens upp och nedgång och sömnbehovet därefter. Reid 

och Zee (2004) poängterar att samhällsfaktorer såsom skiftjobb och skärmexponering har 

visat sig kunna förskjuta vår dygnsrytm och den biologiska klockan i hypotalamus. 

Dygnsrytmen regleras av hormonet melatonin som styrs av mängden ljus människan 

exponeras för. Melatoninnivåerna bromsas under dagen då vi har hög ljusexponering för att 

öka under nattens mörka timmar. Vid skiftjobb eller exponering av skärmens ljusutsläpp 

kvällstid rubbas melatoninutsöndringen vilket kan leda till högre vakenhetsgrad, sämre 

sömnkvalité och en känsla av att inte vara utvilad nästkommande dag. 

 

Sömnens betydelse för ungdomar 

Matos, Gaspar, Tomé och Paiva (2016) menar att sömnbehovet hos människan är högst 

individuellt och beror på faktorer som ålder och sömnkvalitén. Ungdomar (förutom spädbarn) 
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tillhör den population där sömnbehovet är som störst eftersom kroppen förändras och 

utvecklas mycket under tonårstiden. När ungdomar sover bildar kroppen tillväxthormon som 

krävs för kroppens utveckling (ibid.). Enligt Carskadon (2012) beräknas ungdomar mellan 10-

19 år ha ett sömnbehov på 8,5-9,25 timmar per natt. Sömnsvårigheter debuterar vanligtvis i 

ungdomen, vilket läkare och forskare tidigare trott beror på att sömnbehovet minskar under 

tonåren medan forskning idag tyder på att deras sömnbehov inte minskar utan snarare höjs. 

Vidare menar Ohayon och Caulet (1996) att sömnen samspelar med kropp och själ och 

försämras på grund av en rad psykologiska, biologiska och sociala faktorer som förändras 

under ungdomen, exempelvis samhällskrav, akademisk belastning, fysiska sjukdomar, ålder 

och kön. Sömnsvårigheter hos ungdomar kan leda till direkta hälsoproblem men även problem 

längre fram i vuxenlivet som kan kosta både individen och samhället stora summor pengar 

(Carskadon, 2012).  

 

Forskning visar att ungdomar mellan 16-19 år sover i snitt 6,25 timmar per natt, vilket i 

relation till behovet 8,5-9,25 timmar per natt innebär en sömnbrist på över 2timmar. 

Underskottet av sömn kan bero på att de är vakna långt in på nätterna under helgen för att 

sedan ha svårt att återgå till dygnsrytmen under veckodagarna. Det har även visat sig att 

ungdomar har insomningssvårigheter, underskott av sömn och upplevd dagtrötthet i stor 

utsträckning (Hysing, Pallesen, Stormark, Lundervold & Sivertsen, 2013). Sömnsvårigheter 

har dessutom ökat sedan smartphonens genombrott och ständig uppkoppling till sociala 

medier kan vara en bidragande faktor till sömnsvårigheter hos ungdomar (Levenson, Shensa, 

Sidani, Colditz & Primack, 2016; Twenge, 2016). Ljusexponering vid skärmaktivitet har visat 

sig vara en faktor till sömnlöshet framför allt hos ungdomar vilket leder till trötthet under 

skoltid och försämrade prestationer (Reid & Zee, 2004). 

Sömnsvårigheter 
Läkemedelsverket (2015) delar upp sömnsvårigheter i fem olika grupper. Sömnlöshet som 

innebär att personen har svårt att somna om kvällarna och vaknar upprepade gånger nattetid 

utan att kunna somna om. Motoriska störningar nattetid som ofta beror på kroppsliga 

åkommor exempelvis: växtvärk och tandgnissling. Parasomnier vilket innebär sömngång 

eller mardrömmar. Andningssvårigheter relaterade till sömnen så som sömnapné och 

översömnighet dagtid som exempelvis kan bero på diagnosen narkolepsi. För att diagnostisera 

sömnsvårigheter är det viktigt att kartlägga symtom och orsak till dem. Sömndagbok eller 

validerade skattningsskalor kan vara till god hjälp. Många gånger är det även viktigt att 



8 
 

kartlägga yttre orsaker till sömnsvårigheter eftersom yttre påverkan som oro, stress och 

livsomställningar kan skapa tillfälliga problem (ibid.). I situationer där tröttheten blivit 

förlamande för den drabbade kan KBT-behandling och ljusterapi tillämpas för att återställa 

dygnsrytmen (Reid & Zee, 2004).  

Sömnbrist 
Som tidigare nämnts är sömnbehovet hos människan individuellt och styrs av faktorer som 

vakenhetsgrad under dagen samt kvalitén på sömnen. Åkerstedt (2010) poängterar att 

nattsömnen inte bör understiga 7 timmar för att kroppen ska fungera optimalt. Vid sömnbrist 

sänks vakenheten, reaktionsförmågan och minnet försämras. Serotoninreceptorerna i hjärnans 

prefrontala områden blir okänsliga och kontrollen över amygdala som påverkar våra 

upplevelser och känslor försämras vilket kan leda till emotionell överkänslighet och sämre 

stresstolerans. Sömnbrist kan också leda till försämrat immunförsvar och ökar utsöndringen 

av cytokiner och interleukiner som skapar inflammatoriska processer i kroppen. Åkerstedt 

menar även att sömnbrist kan skapa en sämre glukos clearance som vid diabetes, samt bidra 

till ökad mängd ghrelin (hungerhormon) i kroppen. De fysiologiska följderna av sömnbrist 

skulle på sikt kunna bidra till följdsjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom och övervikt 

men även mentala följder såsom försämrade skolprestationer på grund av minnes och 

koncentrationssvårigheter (ibid.). 

 

Sömnsvårigheter ur genusperspektiv 

Som ovan beskrivet har ungdomar en generell sömnbrist på över 2h per natt. Unga kvinnor 

rapporterar in upplevda sömnsvårigheter i högre grad än unga män (Hysing, Pallesen, 

Stormark, Lundervold & Sivertsen, 2013). Sömnsvårigheter har visat sig kunna bidra till en 

känsla av lägre livstillfredsställelse eftersom individer som får mindre än 7h sömn per natt 

generellt har sämre självbild och optimism (Lemola, Räikkönen, Gomez & Allemand, 2013). 

Folkhälsomyndighetens (2018) årliga undersökning av barn och ungdomar visar skillnader 

mellan unga män och unga kvinnor. Andelen unga män som upplever livstillfredsställelse i 

undersökningen är 86% medan andelen unga kvinnor är 77%. Thomée, Härenstam och 

Hagberg (2011) drar paralleller mellan könsskillnaderna och typ av skärmaktivitet. De har 

upptäckt att ungdomar upplever stress över att ständigt behöva vara uppkopplade på sociala 

medier och att det i sin tur bidrar till sömnsvårigheter. Unga kvinnor upplever stressen i högre 

utsträckning eftersom de ägnar mer tid åt sociala medier än unga män som spelar mer spel 

framför skärmen. 
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Skärmanvändning 
Statens medieråd (2017) har satt gränsen för högkonsumtion vid 3 timmars skärmanvändning 

per dag. Med begreppet skärmanvändning menas den aktivitet som utövas framför någon typ 

av skärm, det vill säga TV, dator, I-pad och mobiltelefoner (Vanderloo, 2014). I den här 

studien inkluderas även skärmanvändning i skolan. Enligt Twenge och Campbell (2018) 

ägnar cirka 20 % av dagens ungdomar mer än 7 timmar per dag åt skärmaktivitet. Diagnoser 

som depression och ångest är dubbelt så vanliga hos ungdomar som brukar skärm mer än 7h 

per dag men så lite som 1 timmes skärmanvändning per dag har visat sig kunna orsaka 

psykiska problem. Paralleller kan dras till att skärmanvändningen skapar sömnsvårigheter 

som kan vara orsaken till depression och ångest (ibid.). Sammanfattningsvis kan det vara svårt 

att veta vilka beteenden som egentligen ligger till grund för vad. Är det så att ungdomar 

tillbringar mer tid framför skärmen för att de har sömnsvårigheter? Eller får ungdomar 

sömnsvårigheter på grund av skärmen? Twenge (2016) menar att skärmarna är en stor del av 

boven i dramat eftersom data från 1930 och framåt visar en ökad problematik med 

sömnsvårigheter och psykisk ohälsa sedan år 2007 då smartphonen slog igenom. Sociala 

medier är en plattform för ungdomarnas informationsflöde och nutidens största 

kommunikationsmedel men sedan smartphonens genomslag har den direkta 

kommunikationen minskat. Vidare menar Twenge att ungdomar träffar sina vänner mer 

sällan, dejtar mindre samt visar mindre intresse för att ta körkort och göra läxor sedan 

genomslaget. Kuznekoff och Titsworth (2013) poängterar att det även finns positiva 

egenskaper med skärmar då de bidrar till ett stort informationsflöde och hög kunskapsnivå om 

de används på rätt sätt. Det stora kunskapsflödet har genererat att skolan har blivit mer 

datoriserad, dock påvisar deras studie att skolungdomar som inte har tillgång till sin 

smartphone under lektionstid gör 62% mer anteckningar och får högre poäng på teoriprov än 

ungdomarna som har tillgång till sin smartphone (ibid.). Enligt O’Keeffe och Clarke-Pearson 

(2011) bidrar skärmanvändning till viss del till social och emotionell utveckling. De menar att 

ungdomars dagliga användning av sociala medier bidrar till att de lätt kan ha kontakt med sina 

vänner och familjemedlemmar, utveckla ny vänskap samt dela bilder, idéer och viktiga 

livshändelser. Över 90% av ungdomarna går online dagligen, främst för att kommunicera med 

vänner. 

 

Redan på 90-talet uppmärksammades att TV-tittande innan sänggång och skärmar i 

sovrummet kan vara en bidragande faktor till sömnsvårigheter (Owen, Maxin, Mac Guinn, 

Nobile, Msall & Alario, 1999). Skärmens blue-screen-utsläpp kan skapa störningar i hjärnans 
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melatoninproduktion vilket ökar vakenhetsgraden och bidrar till sömnsvårigheter (Higuchi, 

Motohashi, Liu, Ahara, & Kaneko, 2003). Enligt Hansen (2019) registrerar hjärnan 

inkommande aviseringar under sömnen utan att människan upplever uppvaknande. Denna 

egenskap har mänskligheten bevarat sedan våra förfäder levde under jaktförhållande och 

behövde vara på vakt när någonting hände i omgivningen. Garmy, Nyberg och Jacobsson 

(2012) menar att svenska barn beräknas ha förkortat sin totala nattliga sömn med cirka 30 

minuter endast på grund av skärmaktivitet och de parametrar som visat sig påverka sömnen 

mest är TV i sovrummet och mer än 2 timmars aktiv skärmtid per dag. Skärmaktiviten har 

visat sig bidra till trötthet i skolan, ovilja att delta på lektionerna och försämrade 

skolprestationer (ibid.). Detta betyder att skolsköterskan har en viktig roll i att informera 

elever och föräldrar om skärmens påverkan och faktorer som inskränker på sömnen.  

Skolsköterskan 
Skolsköterskan ansvarar för de medicinska insatserna (EMI) inom elevhälsan och har i 

uppgift att erbjuda eleverna hälsosamtal med allmänna hälsokontroller, vaccinationer samt 

enklare sjukvårdsinsatser (Socialstyrelsen, 2016). Svensk Sjuksköterskeförening (2016) har 

tagit fram kompetensbeskrivningen för skolsköterska där allt arbete utgår ifrån de sex 

kärnkompetenserna, bland annat personcentrerad omvårdnad som används som referensram i 

detta arbete med syfte att stödja och främja elevernas hälsa. Den personcentrerade 

omvårdnaden utgår ifrån elevens önskemål, värderingar och behov vilket ger skolsköterskan 

verktyg för att på bästa sätt hjälpa eleven (ibid.). McCormack och McCance (2006) har 

utvecklat ett ramverk för personcentrerad omvårdnad, för att skolsköterskanska ska kunna 

arbeta personcentrerat är det av vikt att inneha professionell och social kompetens, 

självkännedom samt engagemang. Vidare är det även av vikt att ha viljan att arbeta 

personcentrerat och att undervisa eleverna samt ge dem möjlighet att vara delaktiga i 

omvårdnadsprocessen genom en god partnerskapsrelation. Personcentrerad omvårdnad 

främjar att eleverna känner sig involverade, delaktiga och upplever välbefinnande (ibid.). 

Även hälsokontrollerna inkluderar samtal om elevernas sömnbehov, skärmanvändning och 

dess påverkan samt att identifiera eventuella sömnsvårigheter (Garmy, Nyberg & Jacobsson, 

2012). Varje hälsosamtal bör avslutas med att eleven får reflektera kring en eventuell 

livsstilsförändring, exempelvis minskad skärmanvändning. Skolsköterskan kan sedan använda 

sig av ett pedagogiskt instrument kallad MI (motiverande samtal) för att stimulera eleven och 

skapa motivation till förändring (Golsäter & Enskär, 2012). Skolsköterskan kan även stödja 

vårdnadshavares delaktighet och genom information sprida kunskap om sömnens betydelse 
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för att förebygga sömnsvårigheter i ett tidigt stadium (Owen, Maxin, Mac Guinn, Nobile, 

Msall & Alario, 1999; Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Sammanfattningsvis står dagens 

skolsköterskor inför en ny utmaning då skärmanvändning är en självklar del i ungdomarnas 

vardag. Personcentrerad omvårdad kan kopplas till skolsköterskans hälsofrämjande arbete. 

Genom att möta elever i tidig skolålder kan hon informera om riskerna med överdriven 

skärmanvändning och sömnsvårigheter. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete och 

personcentrerade förhållningssätt är därför av stor betydelse.  

Skolsköterskans ansvar ur ett samhällsperspektiv 
Enligt Bastien, Vallieres och Morin (2001) är sömnsvårigheter ett utbrett problem och det är 

svårt att bedöma prevalensen bland befolkningen då mörkertalet drabbade är stort. Det finns 

även vissa svårigheter att bedöma sjukdomsbördan eller graden av sömnsvårigheter hos de 

drabbade. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (2010) är det av vikt att 

använda skattningsinstrument exempelvis ISI (Insomnia Severity Index) för att lättare förstå 

var i sömnmönstret problematiken föreligger samt för att kunna ingripa i ett tidigt skede. 

Ungdomar som behandlas för sömnsvårigheter löper större risk att återfå problem med 

sömnen i vuxenlivet (Armstrong& Dregan, 2014). Daley, Morin, LeBlanc, Gréoire och 

Savard (2009) poängterar dessutom att personer med sömnsvårigheter löper större risk att 

drabbas för missbruksproblematik då det finns ett mönster i att personer med sömnproblem 

använder alkohol som sömnmedel. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2010) har 

påvisat att följderna av sömnsvårigheter inte bara kan leda till ohälsa på individnivå utan även 

till sjukskrivningar och stora sjukvårdskostnader på samhällsnivå. Samhällskostnader som kan 

förebyggas genom preventivt arbete och tidig diagnostik (ibid.). Därför har skolsköterskan en 

viktig uppgift i tidigt identifiera sömnsvårigheter, följa upp eleverna samt att hjälpa dem ta 

kontakt med andra vårdinstanser om behov föreligger.  

Syfte 
Att jämföra sömnsvårigheter i relation till skärmanvändning mellan unga män och unga 

kvinnor i senare tonåren. 

Metod 

Design 
En tvärsnittsstudie i form av enkäter med kvantitativ metod tillämpades då den kvantitativa 

metoden kännetecknas av att forskaren står utanför, är objektiv och har distans till de som ska 
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studeras. En kvantitativ studie ska vara strukturerad med frågeställningar utformade i förväg, 

resultatet ska grunda sig i ett stort antal individer och få variabler (Polit & Beck, 2016). 

Urval 
Målpopulationen för studien var elever i årskurs tre på gymnasiet och resulterade i 221 elever 

från 10 olika klasser på fyra olika gymnasieskolor i södra Sverige. För att minimera risken att 

resultatet påverkades beroende på vilken typ av klass som deltog lottades klasserna ut 

slumpmässigt. Inklusionskriterier i studien var att deltagarna skulle ha fyllt 18-år och gå i 

årskurs tre på gymnasiet. Kriteriet baserades på forskning som visar att ungdomar i senare 

tonåren lider av sömnsvårigheter och psykisk ohälsa på grund av skärmanvändning i större 

utsträckning än yngre barn (Twenge & Campbell, 2018). Urvalet i studien var strategiskt, det 

vill säga att elever mellan 18-19 år valdes ut medvetet men även av praktiska skäl för att inte 

behöva föräldrarnas medgivande då tiden för genomförande av studien var begränsad. Ett 

strategiskt urval utgår från att deltagarna ska kunna svara på det som ska studeras, det vill 

säga ge svar på syftet (Henricson & Billhult, 2017). 

Datainsamling 
En enkätstudie tillämpades vilket Polit och Beck (2016) rekommenderar om målet är att 

inhämta information snabbt från en större grupp människor. Studien är uppdelad i två enkäter 

(se bilaga 3 & 4) där första enkäten (SOS) är konstruerad med egna frågeställningar med 

avsikt att mäta skärmanvändning. Andra enkäten är ett validerat skattningsinstrument (ISI) 

som mäter sömnsvårigheter. Första enkäten behandlar även kön på deltagarna. Båda innehåller 

kvalitativa variabler vilket innebar att varje deltagare ringade in ett av flera möjliga 

svarsalternativ på en fallande eller stigande skala. 

Innan aktuell studie påbörjades genomfördes två pilotstudier på båda enkäterna. Pilotstudie-I 

genomfördes i en distriktssköterskeklass vilket Ejlertsson (2014) menar är en fördel eftersom 

första pilotstudien bör göras på en mindre grupp människor i anknytning till de som genomför 

studien. Pilotstudie-II genomfördes på åtta ungdomar i samma åldersgrupp som representeras 

i studien. Det är av fördel att pilotstudie-II genomförs på en grupp som efterliknar den grupp 

som ska undersökas i studien. För att stärka reliabiliteten på den egenkonstruerade enkäten 

tillämpades test-retestmetoden som går ut på att deltagarna får besvara enkäten två gånger 

med en kort tids mellanrum med målet att svaren ska vara lika vid båda tillfällena (Ejlertsson, 

2014). Efter pilotstudiernas genomförande gjordes mindre justeringar i den egenkonstruerade 

enkäten. Ejlertsson (2014) poängterar att det är fördelaktigt att genomföra två pilotstudier 
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eftersom syftet med en pilotstudie är att kontrollera att frågorna i enkäten uppfattas på rätt sätt 

av deltagarna. Genom en pilotstudie kan det även framgå om deltagarna upplever att något 

svarsalternativ saknas samt om frågan verkligen mäter det som avses att mätas.  

Innan studien påbörjades kontaktades rektorn för respektive skola för ett skriftligt medgivande 

(se bilaga 1). Vid datainsamlingen besöktes klasserna personligen och enkäterna delades ut till 

varje enskild deltagare för att göra svarsfrekvensen så hög som möjligt. Ejlertsson (2014) 

betonar att det är en fördel med denna distributionsform då forskaren har kontroll över att 

deltagarna inte samtalar med varandra utan svarar enskilt. Enkäterna fylldes i helt anonymt, 

det vill säga att inga personuppgifter hanterades i studien. Eleverna informerades muntligt 

samt via ett personligt följebrev (se bilaga 2) om syftet med studien, anonymitet, 

konfidentialitet, om vikten av att svara enskilt på enkäten samt att deltagandet är frivilligt. I 

följebrevet framgick även att ifyllandet av enkäten sågs som ett skriftligt medgivande till att 

delta i studien. Enkäterna märktes med ett identifikationsnummer i efterhand för att bevara 

deltagarnas anonymitet men ändå skapa möjlighet att kunna identifiera varje formulär vid 

registrering av data. Identifikationsnummer är enligt Ejlertsson (2014) fördelaktig att använda 

ur etisk aspekt. 

Skärmanvändning och sömn (SOS) 

Då det som tidigare nämnts saknas skattningsskalor för skärmanvändning konstruerades en 

egen enkät riktad mot studiens syfte. Frågor framställdes utifrån studiens bakgrundsfakta och 

berör exempelvis: om deltagaren sover med någon typ av skärm, uppvaknande av 

avviseringar, skärmaktivitet sena kvällar, genomsnittlig skärmtid samt upplevelse kring stress 

och svårigheter att avsluta skärmanvändning (se bilaga 3). Enkäten berör även deltagarnas 

biologiska kön. Deltagarna ringade in de alternativ som stämde bäst in på dem. Datanivån på 

enkäten är ordinalskala utom fråga ett och två som är på nominalskalenivå. Svaren på 

frågorna analyserades var för sig, det vill säga inga poäng summerades.  

Insomnia Severity Index (ISI) 

För att bedöma eventuella sömnsvårigheter hos deltagarna användes ett validerat 

skattningsinstrument - (ISI) (se bilaga 4). Instrumentet är framtaget för att mäta 

sömnsvårigheter och innehåller sju punkter som berör sömn nattetid, tidigt uppvaknande, 

känsla av otillräcklig sömn, om sömnvanorna bekymrar individen samt om sömnvanorna 

påverkar vardagen. Instrumentet är översatt på flera språk och används såväl i sjukvården som 

i klinisk forskning (Bastien,Vallieres & Morin, 2001). Deltagarna rangordnar svaren på en 



14 
 

skala från 0-4, där 0 betyder “inte alls” och 4 betyder “väldigt mycket”. Summan av 

skattningen indikerar på individens grad av sömnsvårigheter. 0-7 poäng innebär att personen 

inte har några sömnsvårigheter. 8-14  poäng innebär att personen sannolikt har vissa problem 

med sömnen. 15-21 poäng innebär att personen har medelsvåra sömnsvårigheter medan 22-28 

poäng innebär svåra sömnsvårigheter (Bastien, Vallieres & Morin, 2001).   

Dataanalys 
Vid analysen används statistikprogrammet IBM-SPSS. Samtliga statistiska beräkningar i 

SPSS görs med validerade metoder (Wahlgren, 2012). Det finns flera olika metoder att 

analysera insamlad data på vid en statistisk analys. Vilken analysmetod som används beror på 

vilken skalnivå variablerna i enkäten har (Ejlertsson, 2014). De variabler som har används i 

studien är på: nominalskalenivå (kön, sömnsvårigheter/inga sömnsvårigheter samt fråga 2 i 

enkät-I) samt ordinalskalenivå (alla frågor i enkät-I utom biologiskt kön och fråga 2).  

Deskriptiv analys 

Första delen av resultatet redovisas med hjälp av deskriptiv statistik som är en redovisning av 

frekvensfördelning och medelvärde. Vid den deskriptiva delen kategoriserades variabeln 

biologiskt kön, kategori 1 (unga män) samt kategori 2 (unga kvinnor). Även varje enskilt 

svarsalternativ i enkät-I (SOS) omkodades till siffror.  Korstabeller framställdes genom att 

den binära variabeln (kön) sattes i relation till varje enskild fråga i enkät-I (SOS) för att få 

fram den totala fördelningen samt könsfördelning i antal och procent (se tabell 1). Enkät-II 

(ISI) delades in i 4 olika kategorier som rangordnade graden av sömnsvårigheter samt 

frekvensfördelningen mellan könen i antal och procent (se tabell 2). Som komplement till 

tabellerna redovisas även resultatet i diagramform. Cirkel och stapeldiagram är tydliga och 

lättöverskådliga för läsaren om variablerna som ska presenteras inte är allt för många 

(Wahlgren, 2012). I samband med korstabellerna gjordes även chi-2-analys vilket passar 

undersökningar som utgår från nominal och ordinalskalenivå. Chi-2 beskrivs som en 

analysmetod som används för att kartlägga om den observerade fördelningen överensstämmer 

med den teoretiska (Wahlgren, 2012). Genom chi-2 uppmättes ett p-värde för att hitta 

signifikanta skillnader mellan könen. P-värde <0.05 valdes som signifikansnivå vilket Billhult 

(2017) menar är det traditionella gränsvärdet inom kvantitativ metod. P-värdet påvisar om det 

finns en statistisk signifikans mellan variablerna (Bjørndal & Hofoss, 1998). Signifikansen 

redovisas ovanför diagrammen i arbetets resultats del.  
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Logistisk regressionsanalys 

Andra delen av resultatet redovisas med analytisk statistik genom en logistisk regression. 

Innan den logistiska regressionen genomfördes undersöktes det om ISI:s medelvärde skiljde 

sig mellan könen och om det fanns någon statistiskt signifikans. Detta genomfördes via 

compare means-test. En cut-off, det vill säga en gräns på vad som klassades som 

sömnsvårigheter och inga sömnsvårigheter gjordes sedan på enkät-II (ISI). Gränsen för 

sömnsvårigheter sattes på 8 poäng och uppåt. Variabeln blev således binär variabel, kategori 0 

(inga sömnsvårigheter) samt kategori 1 (sömnsvårigheter). Genom den logistiska bivariata 

analysen undersöks relationen mellan två eller fler variabler för att hitta eventuella 

orsakssamband (Polit & Beck, 2016). I den bivariata analysen sattes den binära variabeln i 

enkät-II (sömnsvårigheter/inga sömnsvårigheter) i relation till den binära variabeln i enkät-I 

(kön) samt varje enskild fråga i enkät-I (SOS) för att hitta eventuella samband mellan kön, 

sömnsvårigheter och skärmanvändning. Genom den logistiska regressionen framställdes ett p-

värde som redovisar signifikansen mellan de samband som resultatet visar. Ett p-värde <0.05 

indikerar på statistiskt signifikans (Wahlgren, 2012; Billhult, 2017). Resultatet av den 

logistiska regressionen presenteras i löpande text. 

Bortfallsanalys beskriver den data som av någon orsak inte kom med i resultatet och om de 

deltagarna som inte svarade på frågorna kunde utgjort någon skillnad för resultatet (Polit & 

Beck, 2016). Bortfall redovisas som internt och externt. Med externt bortfall menas de 

personer som fått erbjudande att delta i studien men av något skäl avböjt. Medan internt 

bortfall innefattar de frågor som av någon orsak inte besvarats i enkäterna. Det externa 

bortfallet i studien var 0 då alla elever som tillfrågades om deltagande valde att medverka 

medan det interna bortfallet blev tre enkäter som exkluderades helt då deltagarna inte hade 

svarat på könstillhörighet. Enstaka frågor exkluderades ur 12 enkäter under den logistiska 

regressionen på grund av enstaka missings i enkät-I. Bortfallet anses inte ha påverkat studiens 

resultat.  

Etisk egengranskning 
Innan studien påbörjades skickades en etisk egengranskning till Etikkommittén Sydost med 

reflektioner gällande nyttan med studien i relation till risker, anonymitet samt eventuella 

åtgärder om någon deltagare upplever frågorna stötande. Etikkommittén såg inga etiska 

hinder i studien (EPK 550-2019) då den helt utgår från vetenskapsrådets (2012) etiska 

riktlinjer som omfattar konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet. Enligt Helsingforsdeklarationens (2018) etiska riktlinjer ska all 
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forskning/studier som genomförs på människor skickas till Etikkommittén för rådgivande. 

Något etiskt godkännande behövs enligt (SFS, 2003:460) inte så länge studien inte omfattar 

personlig data, fysiska ingrepp eller annan uppenbar risk som kan påverka deltagarna 

psykiskt. 

 

Resultat 
Resultatet är baserat på 218 deltagare. Nedan redovisas det deskriptiva resultatet i form av 

tabeller och diagram i antal och procent. Den logistiska regressionen redovisas i löpande text. 

Signifikansnivån sattes på p-värde < 0.05.  

Tabell 1. Deskriptiv presentation frågeformulär 1 (SOS). I första raden (biologiskt kön) är 
procentsatsen uträknad på totalt antal deltagare och utläses procentuellt vågrätt. Övriga 
rader är procentsatsen uträknad på vardera kön och utläses procentuellt lodrätt. 

SOS – Skärmanvändning och sömn 
Enkät-I 

Kille, n (%) Tjej, n (%) Totalt 
(n=218), 
n (%) 

Fråga 1 
Biologiskt kön 

 
100 (45.2) 

 
118 (53.4) 

 
218 (100.0) 

Fråga 2 – Sover du med någon typ av skärm påslagen i sovrummet? 
Ja 
Nej  

 
80 (80.0) 
20 (20.0) 

 
111 (94.1) 
7 (5.9) 

 
191 (87.6) 
27 (12.4) 

Fråga 3 – Hur ofta vaknar du uppskattningsvis varje natt av aviseringar eller 
sms? 
Aldrig 
1-3ggr/natt 
4-6ggr/natt 
6 eller fler ggr/natt 

 
 
93 (93.0) 
6 (6.0) 
1 (1.0) 
0 (0.0) 

 
 
103 (87.3) 
15 (12.7) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
 
196 (89.9) 
21 (9.6) 
1 (0.5) 
0 (0.0) 

Fråga 4 – I genomsnitt hur många kvällar i veckan sitter du uppe efter 23.00 
och använder skärm? 
Aldrig 
1-2 kvällar/vecka 
3-5 kvällar/vecka 
5-7 kvällar/vecka 

 
 
5 (5.0) 
24 (24.0) 
28 (28.0) 
43 (43.0) 

 
 
14 (11.9) 
46 (39.0) 
20 (16.9) 
38 (32.2) 

 
 
19 (8.7) 
70 (32.1) 
48 (22.0) 
81 (37.2) 

Fråga 5 – I genomsnitt hur många timmar skärmtid har du /dygn? 
Mindre än 1 h/dag 
1-2 h/dag 
3-4 h/dag 
5h eller mer 

 
0 (0.0) 
4 (4.0) 
41 (41.0) 
55 (55.0) 

 
0 (0.0) 
3 (2.6) 
36 (30.8) 
78 (66.7) 

 
0 (0.0) 
7 (3.2) 
77 (35.5) 
133 (61.3) 

Fråga 6 – Vilken tid på dygnet är din skärmanvändning som mest aktiv? 
Dagtid mellan 08.00-17.00 
Tidig kväll mellan 18.00-21.00 
Sen kväll/natt efter 21.00  

 
24 (24.7) 
43 (44.3) 
30(30.9) 

 
35 (30.7) 
70 (61.4) 
9 (7.9) 

 
59 (28.0) 
113 (53.6) 
39 (18.5) 

Fråga 7 – Anser du att det är svårt att låta bli/avsluta ditt skärmanvändande i 
samband med att du ska sova? 
Ja 
Nej 
Vet inte 

 
 
32 (32.3) 
51 (51.5) 
16 (16.2) 

 
 
43 (37.1) 
57 (49.1) 
16 (13.8) 

 
 
75 (34.9) 
108 (50.2) 
32 (14.9) 

Fråga 8 – Upplever du någon gång stress över att ständigt behöva vara 
tillgänglig på sociala medier? 
Ja  
Nej   
Vet inte 

 
 
17 (17.2) 
76 (76.8) 
6 (6.1) 

 
 
43 (37.1) 
48 (41.4) 
25 (21.6) 

 
 
60 (27.9) 
124 (57.7) 
31 (14.4) 

Fråga 9- Tror du att din sömn skulle bli bättre utan skärm i sovrummet? 
Ja 
Nej 
Vet inte 
Har ingen skärm i sovrummet 

 
42 (42.4) 
28 (28.3) 
24 (24.2) 
5 (5.1) 

 
40 (34.5) 
28 (24.1) 
45 (38.8) 
3 (2.6) 

 
82 (38.1) 
56 (26.0) 
69 (32.1) 
8 (3.7) 
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Antalet deltagare i studien blev 221 personer varav 3 inte besvarat frågan biologiskt kön och 

ingår i gruppen missing. Totalt blev antalet 218 efter exkludering av missings. 53,4% av 

deltagarna är unga kvinnor och 45,2% är unga män och data i studien har en normalfördelning 

(se figur 1).  

 

Figur 1. 

Redovisar den procentuella könsfördelningen av deltagarna i studien.  

 

Majoriteten 87,6% av de totalt antalet deltagare sover med påslagen skärm i sovrummet. Av 

de unga kvinnorna sover 94,1% med skärm i sovrummet jämfört med 80,0% av de unga 

männen, skillnad mellan könen är signifikant (p=0.002) (se figur 2a & 2b).  

Figur 2a.                                                                     Figur 2b. 

Figur 2a redovisar kön och procent av deltagarna som sover med någon typ av skärm påslagen 

i sovrummet. Figur 2b redovisar den totala fördelningen av deltagarnas svar. 
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Majoriteten 89,9% av deltagarna uppskattar att de inte vaknar av aviseringar eller sms om 

nätterna. Av de unga kvinnorna uppgav 12,7% att de vaknar 1-3 gånger per natt jämfört med 

6,0% av de unga männen, dock påvisas ingen skillnad mellan könen (p=0.142) (se figur 3a & 

3b). 

Figur 3a.                                                                     Figur 3b. 

Figur 3a redovisar kön och uppvaknande av aviseringar och sms nattetid. Figur 3b redovisar 

den totala fördelningen av deltagarnas svar. 

 

Andelen unga män som sitter uppe efter klockan 23.00 5-7 kvällar per vecka är 43,0% jämfört 

med 32,2% av de unga kvinnorna, skillnaden mellan könen är signifikant (p= 0.010). Endast 

5,0% av de unga männen har angett att de aldrig sitter uppe efter klockan 23.00 vid någon typ 

av skärm jämfört med 11,9% av de unga kvinnorna. (se figur 4a & 4b).  

Figur 4a.                                                                         Figur 4b. 

Figur 4a redovisar kön och antal kvällar i veckan som ungdomar sitter vakna efter klockan 
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23.00 framför någon typ av skärm. Figur 4b redovisar den totala fördelningen av deltagarnas 

svar. 

 

61,3% av det totala antalet deltagare använder skärmar mer än 5 timmar per dag, av dessa är 

66,7% unga kvinnor jämfört med 55,0% unga män, ingen signifikans mellan könen påvisades 

(p=0.209). Andelen deltagare som använder skärmar mindre än 3 timmar per dag är 3,2% 

vilket innebär att 96,8% av deltagarna är högkonsumenter av skärm (se figur 5a & 5b).  

 

Figur 5a.                                                                      

Figur 5b. 

Figur 5a redovisar kön och 

genomsnittlig skärmtid per dygn. 

Figur 5b redovisar den totala 

fördelningen av deltagarnas svar. 

 

Den största skärmanvändningen pågår 

mellan klockan 18.00-21.00 där 53,6% av deltagarna har angett att de är som mest aktiva. 

Totalt 30,9% av de unga männen använder skärmen som mest under sen kväll/natt jämfört 

med 7,9% av de unga kvinnorna. Totalt 28,0% av deltagarna använder skärmarna mest dagtid 

mellan 08.00-17.00 av dessa är 24,7%  unga män jämfört med 30,7% unga kvinnor. Unga 

kvinnor är alltså mer skärmaktiva under tidigare delen av dagen medan unga män använder 

skärm mer under senare kväll/natt, signifikans mellan könen påvisades (p=0.000) (se figur 6a 

& 6b). 
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Figur 6a                                                                          

Figur 6b 

Figur 6a redovisar kön och vilket tid på dygnet skärmanvändningen är som mest aktiv. Figur 

6b redovisar den totala fördelningen av deltagarnas svar. 

 

Hälften av deltagarna upplever inga svårigheter med att avsluta sin skärmaktivitet i samband 

med att de ska sova. Total 34,9% av deltagarna upplever svårigheter varav 32,3% av dem är 

unga män jämfört med 37,1% unga kvinnor, ingen signifikans mellan könen har påvisats 

(p=0.738). 14,9% av det totala antalet deltagare har svarat att de inte vet om de upplever 

svårigheter med att avsluta skärmanvändningen (se figur 7a & 7b). 

Figur 7a                                                                                Figur 7b  

Figur 7a redovisar kön respektive svårigheter av att avsluta skärmanvändandet i samband med 

att de ska sova. Figur 7b redovisar den totala fördelningen av deltagarnas svar. 
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Andelen unga kvinnor som upplever stress över att ständigt behöva vara tillgängliga på 

sociala medier är större än andelen unga män, signifikans mellan könen har påvisats 

(p=0.000). Totalt 37,1% av de unga kvinnorna upplever stress jämfört med 17,2% av de unga 

männen. 57,7% av det totala antalet deltagare upplever ingen stress medan 27,9% har 

svarat”ja” (se figur 8a & 8b).  

 

Figur 8a                                                                           Figur 8b 

Figur 8a redovisar kön och upplevelse av stress över att ständigt behöva vara tillgänglig på 

sociala medier. Figur 8b redovisar den totala fördelningen av deltagarnas svar. 

 

En stor andel av deltagarna 38,1% tror att deras sömn skulle bli bättre utan skärm i 

sovrummet, 42,4% av dessa är unga män jämfört med 34,5% unga kvinnor. Ingen signifikans 

har påvisats mellan könen (p=0.131). Totalt 26,0% har svarat att de inte tror att sömnen skulle 

bli bättre utan skärm medan 32,1% har svarat "vet inte". 3,7% av deltagarna sover utan någon 

skärm i sovrummet (se figur 9a & 9b).  
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Figur 9a                                                                             Figur 9b 

Figur 9a redovisar kön och om deltagarna tror att deras sömn skulle bli bättre utan skärm i 

sovrummet. 

 

Tabell 2. Deskriptiv presentation frågeformulär 2 (ISI). Redovisar graden av 
sömnsvårigheter i antal och % samt fördelning mellan könen. 

ISI – Insomnia Severity Index.  
Enkät-II 

Kille, n (%) Tjej, n (%) Totalt (n=221), 
n (%) 

0-7 poäng inga sömnsvårigheter 41 (41.0) 47 (40.2) 88 (40.6) 
8-14 poäng sannolika sömnsvårigheter 41 (41.0) 46 (39.3) 87 (40.1) 
15-21 poäng medelsvåra 
sömnsvårigheter 

 
18 (18.0) 

 
24 (20.5) 

 
42 (19.4) 

22-28 poäng svåra sömnsvårigheter 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 

Sammanställningen visar inga skillnader i sömnsvårigheter mellan könen. Antalet unga 

kvinnor som har medelsvåra sömnsvårigheter är något större jämfört med unga män. Dock har 

ingen statistisk signifikans mellan könen påvisats (p=0.980).  Ingen av deltagarna har skattat 

över 21 poäng vilket innebär att 0,0% av deltagarna har svåra sömnsvårigheter. Diagrammen 

nedan (10a & 10b)ger en överskådlig blick av sammanställningen.  
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Figur 10a.                                                                             Figur 10b. 

Figur 10a Redovisar könsfördelning och grad av sömnsvårigheter. Figur 10b redovisar den 
totala fördelningen av deltagarnas svar. 

 

Logistisk regressionsanalys 
Den logistiska regressionsanalysen visade inte på någon skillnad mellan könen när det gäller 

skärmanvändning och sömnsvårigheter (p=0.290). Ett samband uppmättes (p=0.000) mellan 

sömnsvårigheter och de ungdomar som sitter uppe framför någon typ av skärm efter klockan 

23.00 flera kvällar i veckan (fråga 4, enkät- I, SOS). Något samband mellan påslagen skärm i 

sovrummet och sömnsvårigheter kunde inte påvisas då signifikansen var (p=0.510). Dock 

finns viss signifikans (p=0.051) mellan sömnsvårigheter och hur många gånger ungdomarna 

vaknar om nätterna av aviseringar eller sms (fråga 3, enkät- I).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Studiens metod visade sig vara passande för syftet då antalet deltagare blev stort och 

svarsfrekvensen hög trots studiens korta tidsram. Det externa bortfallet blev 0 då alla elever 

som närvarade under lektionen valde att delta. De elever som inte närvarade vid tillfället fick 

inte möjlighet att delta då tidsramen för studien var begränsad. Polit och Beck (2016) stärker 

det faktum att enkätstudie är en passande metod om information önskas inhämtas snabbt ifrån 

en stor population. Eleverna som inte var på plats vid datainsamlingen räknades inte med i det 

externa bortfallet eftersom de inte aktivt valt att avböja deltagandet. Enkäterna innehöll 

relativt få frågor och hade enkel struktur vilket kan ha bidragit till den höga svarsfrekvensen. 
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Enligt Ejlertsson (2014) är det fördelaktigt att enkäterna delas ut och samlas in i vid samma 

tillfälle då det öppnar upp möjlighet till att ge deltagarna svar på frågeställningar kring 

enkäterna. Detta kan ha bidragit till den låga interna bortfallsfrekvensen. Att skoltid avsattes 

till studien var positivt ur den bemärkelsen att ungdomarna inte behövde avsätta sin fritid till 

studien vilket förmodligen hade genererat en lägre deltagandefrekvens.  

 

Representativitet och bakomliggande population innefattar om studien representerar de antal 

deltagare och urval som planerat (Polit & Beck, 2016). Studien var planerad för cirka 160 

elever på tre olika gymnasieskolor i södra Sverige, istället ökade antalet till 221 elever och 

fyra olika gymnasieskolor då sömnsvårigheter och skärmanvändning var ett omdiskuterat 

ämne på skolorna och intresset från skolledningen att delta var stort. Att antalet deltagare blev 

högre än från början beräknat är positivt ur den bemärkelsen att det gav resultatet en högre 

representativitet. De elever som deltagit uppfyllde de inklusionskriterier som studien 

omfattade och representerade en bredd av olika gymnasieprogram vilket var en fördel 

eftersom gymnasieinriktning skulle kunna ha påverkat resultatet. En parameter som kan ha 

påverkat tillförlitligheten på studiens resultat ur ett större perspektiv är att den är utförd i en 

mellanstor stad i Södra Sverige. En större geografisk bredd hade gett en större applicerbarhet 

då mängden skärmanvändning och andelen deltagare med sömnsvårigheter skulle kunna 

variera beroende på om deltagarna lever i en storstad, småstad, i norr eller söder. I framtida 

studier hade det varit intressant att undersöka eventuella geografiska skillnader i 

skärmanvändning och sömnsvårigheter eller skillnader beroende på gymnasieinriktning. 

Exempelvis en jämförelse mellan idrottsgymnasium där studierna är inriktade mot hälsa och 

livsstil och andra program där hälsoämnen inte är lika högt prioriterade. 

 

För att inhämta data till studien användes två olika enkäter varav enkät-II (ISI) är ett validerat 

skattningsinstrument som används inom nationell sjukvård. Att använda validerade 

skattningsinstrument är en styrka då det är viktigt att välja rätt mätmetod och beprövade 

instrument för att stärka tillförlitligheten av studiens resultat (Billhult, 2017). Enkät-I (SOS) 

är egenkonstruerad på grund av att det idag saknas validerade skattningsinstrument som berör 

skärmanvändning. Egenformulerade frågor är nödvändiga om det saknas validerade 

instrument som kan besvara studiens syfte, det är dock viktigt att genomföra pilotstudier för 

att testa enkätens validitet (Polit & Beck, 2016). Innan studien genomfördes gjordes därför två 

pilotstudier på båda enkäterna där validitet och reliabilitet kontrollerades. Vid pilotstudie- II 

fick deltagarna dessutom svara på enkäterna vid två olika tillfällen för att kontrollera att 
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svaren blev detsamma (test-retest-modellen) och efter feedback från deltagarna gjordes 

mindre ändringar i den egenkonstruerade enkäten. Bland annat diskuterades att lägga till 

svaret "ingen könstillhörighet" som svar på fråga 1 (enkät- I) som berör vilken typ av kön 

deltagaren har. Efter diskussion och etikkommitténs (EPK 550-2019) uttalande bestämdes det 

dock att behålla endast två svarsalternativ men ändra från "kön" till "biologiskt kön", eftersom 

det skulle försvårat analysen om deltagarna var könsneutrala och gjort det omöjligt att svara 

på syftet som var att jämföra unga män och unga kvinnor. Sandman och Kjellström (2017) 

menar att det är lättare för forskaren att förutse eventuella problem och planera åtgärder inom 

kvantitativ metod än inom kvalitativ metod, exempelvis kan åtgärd planeras redan innan om 

någon deltagare upplever könstillhörighetsfrågan som stötande. Vid tillfället då 

datainsamlingen gjordes informerades därför deltagarna tydligt om att de kunde avstå att 

svara på frågor som kändes stötande eller där passande svarsalternativ saknades. De deltagare 

som valde att inte svara på frågan har räknats som internt bortfall och exkluderats i den 

jämförande analysen.  

 

Validitet och reliabilitet är två högst relevanta begrepp i en enkätstudie. Validitet innebär att 

frågan i enkäten mäter det som syftet avser att mäta medan reliabilitet betyder att svaret blir 

densamma på frågan även om den ställs flera gånger till samma deltagare. Alltså att frågan 

inte kan tolkas olika beroende på vem som svarar eller när frågan besvaras (Billhult, 2017). 

Efter dataanalysen framkom det att några deltagare hade skrivit kommentar “ibland” bredvid 

svaret ”vet inte” på fråga sju och åtta i enkät-I (SOS). Det kan därför diskuteras kring 

reliabiliteten på dessa två frågor. Har svaret “vet inte” tolkats som “ibland” bland samtliga 

deltagare? Har de som svarat “nej” upplevt stress “ibland” men kryssat “nej” då alternativet 

“ibland” saknades? I efterhand kan dessa två frågornas reliabilitet ifrågasättas men för de 

deltagare som kryssat “ja” kan frågan ändå anses användbar. Enkäterna skulle kunnat 

involvera frågor kring andra faktorer som kunnat påverka studiens resultat. Exempelvis 

involveras inga socioekonomiska skillnader i studien, eller nattjobb som många 

klassföreståndare poängterat bidrar till trötthet hos eleverna under studiens gång och som 

sedan tidigare visat sig skapa sömnsvårigheter i stor utsträckning (Sallinen & Kecklund, 

2010). Den här typen av frågor exkluderades medvetet då studien endast syftade till att 

undersöka om det fanns något samband mellan skärmanvändning och sömnsvårigheter. Hur 

vidare andra faktorer påverkar ungdomars sömn skulle vara intressant att studera i framtida 

studier.  
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Det kan diskuteras kring hur lämpligt instrumentet (ISI) var att använda i studiens 

sammanhang då det är riktat till personer som söker hjälp för någon typ av sömnproblematik. 

Detta innebär att formuläret förutsätter att personen som fyller i det har sömnsvårigheter. Vid 

analysen uppmärksammades även att vissa deltagare svarat ”0” på samtliga frågor utom sista 

frågan där de svarat att de är oroliga för deras nuvarande sömnsvårigheter. Detta väckte 

frågan om enkäten missar någon identifikationsfaktor? Det är möjligt att ett annat instrument 

hade lämpat sig bättre för studien vilket betyder att resultatets utfall hade kunnat bli 

annorlunda. Valet att använda ett redan befintligt validerat skattningsinstrument (ISI) 

baserades på Billhults (2017) uttalande om att det är fördelaktigt att använda redan beprövade 

mätmetoder i studier. Instrumentet används även generellt inom vården för bedömning av 

sömnsvårigheter. 

 

Då tidsramen för studien var för kort för att inhämta föräldrarnas godkännande valdes 

deltagare i myndig ålder. Det åldersmässiga urvalet i studien var dock högst relevant eftersom 

Statens medieråd (2017) uttalat sig om att 18-åringar är den population som använder skärmar 

högst antal timmar per dag. Även sömnsvårigheter är mer utbrett hos ungdomar i senare 

tonåren (Twenge & Campbell, 2018). För framtida studier skulle det vara intressant att 

undersöka om resultatet skulle bli annorlunda beroende på åldersgrupp.  

 

Frågan “Upplever du någon gång stress över att ständigt behöva vara tillgänglig på sociala 

medier?” skulle kunna upplevas påträngande ur ett etiskt perspektiv om någon deltagare lever 

i förnekelse kring sin överdrivna skärmanvändning och stress kring sociala medier. 

Vetenskapsrådet (2012) uttrycker dock att det vore oetiskt att frångå att genomföra studier 

inom frågor som kan förbättra människors livsvillkor och hälsa, även om det innebär att 

känsliga frågor behöver ställas. Syftet med frågan var att identifiera om stress relaterad till 

skärmanvändning kunde leda till sömnsvårigheter för att öka skolsköterskans kunskap kring 

hur skärmar påverkar ungdomarna. Fördelarna med att ställa frågan övervägde därför 

riskerna. Vid datainsamlingen informerades eleverna muntligt om att deltagandet var helt 

frivilligt, detta poängterades extra noggrant eftersom det fanns en liten oro kring att 

deltagande skulle upplevas påtvingat när författarna själva var på plats vid insamlingen. 

Mauthner, Birch, Jessop och Millner (2002) menar att det är fördelaktigt att vara tydlig med 

att deltagandet är frivilligt eftersom forskaren automatiskt har en maktposition vid 

datainsamlingen, oavsett distributionsform. För många deltagare minskar dock känslan av 

tvång att delta när studien är anonym och i informationsbrevet tydliggjordes ytterligare att de 
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kunde avstå att svara på stötande frågor. Informationsbrevet beskrev även var de kunde vända 

sig om de i efterhand upplevde behov av hjälp med stress eller sömnsvårigheter relaterade till 

skärmanvändning. 

 

I dataanalysen användes logistisk regression eftersom syftet var att se om det fanns ett 

samband mellan flera olika variabler, i detta fallet kön, sömnsvårigheter och 

skärmanvändning. Innan den logistiska regressionen påbörjades genomfördes en cut-off där 

de totala poängen i varje ISI-enkät kodades om till "sömnsvårigheter" eller "inga 

sömnsvårigheter." Cut-off sattes på 8 poäng och uppåt eftersom studien även syftade till att 

fånga de deltagare som har sannolika sömnsvårigheter. Även andra analysmetoder hade 

kunnat tillämpas där alla olika nivåer av sömnsvårigheter hade kunnat inkluderas, exempelvis 

ANOVA, linjär eller multipel regressionsanalys (Wahlgren, 2012). Metoderna hade dock inte 

tillfört något i just denna studiens resultat eftersom syftet inte var att ta reda på olika grader av 

sömnsvårigheter utan endast om deltagarna hade sömnsvårigheter eller inte. Därav valet att 

genomföra en logistisk regression.  

 

Resultatdiskussion 
Ett samband har påvisats mellan sömnsvårigheter och ungdomar som sitter vakna efter 

klockan 23.00 på kvällen och ägnar sig åt någon typ av skärmaktivitet (p=0.000). Flera studier 

stärker detta och visar på att ungdomar som använder någon typ av skärm innan insomning 

upplever svårigheter med att somna samt att överdrivden skärmanvändning leder till senare 

insomning och därmed sömnbrist (Cain & Gradisar, 2010; Gradisar, Wolfson, Harvey, Hale, 

Rosenberg & Czeisler, 2013). Studiens resultatet visar dessutom att unga män är mer 

skärmaktiva efter klockan 23.00 än unga kvinnor (p=0.010), vilket är anmärkningsvärt 

eftersom att studien inte påvisar några skillnader gällande sömnsvårigheter mellan könen 

(p=0.980). Under analysen av denna fråga uppmärksammades en enkät med en 

sidokommentar om att personen ägnade sig åt skärmaktivitet på grund av sömnsvårigheter. 

Denna kommentar väckte frågan om det egentligen är skärmen som skapar sömnsvårigheterna 

eller om ungdomar ägnar sig åt skärmaktivitet på grund av sömnsvårigheter och på så vis 

rubbar dygnsrytmen? Gradisar, Wolfson, Harvey, Hale, Rosenberg och Czeisler (2013); 

Thomé, Härenstam och Hagberg (2011) stärker teorin om att skärmanvändning innan 

sänggåendet kan vara en direkt orsak till sömnsvårigheter eftersom blue-screen-ljuset gör att 

utsöndringen av stresshormonet kortisol ökar i kroppen samt skapar rubbningar i 
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melatoninproduktionen (ibid.). Oavsett vad som ligger till grund för sömnsvårigheterna är det 

viktigt att skolsköterskan arbetar personcentrerat och har god kommunikation med 

ungdomarna för att i ett tidigt skede identifiera vart i sömnmönstret problematiken ligger. 

Platin och Demmer-Selstam (2013) poängterar att det är lätt att skolsköterskan feltolkar eller 

missar symtom och riskbeteenden då många ungdomar förnekar eller är ovilliga att se 

skärmen som en bidragande faktor till sömnsvårigheterna. I sådana fall kan skolsköterskan 

tillämpa motiverande samtal (MI) som kan vara givande för både ungdomar och föräldrar. 

 

Det är anmärkningsvärt att studiens resultat påvisar ett visst samband (p=0.051) mellan 

sömnsvårigheter och att vakna om nätterna på grund av aviseringar eller inkommande sms 

påvisats samtidigt som inget samband påvisats mellan påslagen skärm nattetid och 

sömnsvårigheter (p=0.510). Om sms och aviseringar nattetid orsakar sömnsvårigheter så 

borde även skärmens närvaro ha ett samband med sömnsvårigheter. Detta stärker andra 

studier vars resultat visar att blotta närvaron av en skärm i sovrummet förkortar sömnen med 

cirka 21 minuter per natt och att orsaken till detta är inkommande aviseringar och sms 

(Adachi-Meija, Edwards, Gilbert-Diamond, Greenough & Olson, 2014; Falbe et.al, 2015). 

Resultaten har inte påvisat någon skillnad mellan könen gällande att vakna av avviseringar 

eller sms (p=0.142) dock har skillnad påvisats gällande skärm i sovrummet då unga kvinnor 

sover med skärm i större utsträckning än unga män (p=0.002).  Hur mycket inkommande sms 

eller avviseringar egentligen påverkar sömnen skulle kunna bero på när i sömncykeln 

personen störs av dem. Detta stärker Hillman (2012) genom att förklara att väckning under 

REM-sömnen gör det svårt för människan att somna om (ibid.). Resultatet visar att totalt 9,6% 

av deltagarna i studien vaknar i snitt 1-3 gånger per natt och 0,5% 4-6 gånger. Det betyder 

således att 10,1% av deltagarnas nattsömn påverkas av aviseringar varje natt medan 

resterande 89,9% av deltagarna uppskattar att de aldrig vaknar av aviseringar. En faktor som 

skulle kunna betyda att andelen uppvaknande egentligen är högre än vad resultatet i studien 

visar är att Hansen (2019) påpekat att hjärnan konstant registrerar intryck under natten utan att 

människan aktivt uppfattar uppvaknandet. Han skriver vidare att förmågan att registrera 

omgivningen har följt med från våra förfäder som levde under jaktförhållanden och därmed 

var tvungna att vara på sin vakt. Under dagens levnadsförhållanden behöver människan sällan 

vara på sin vakt, istället registrerar hjärnan skärmljus och aviseringar vilket påverkar 

sömnkvalitén negativt (ibid.). Detta kan betyda att flertalet av deltagarna som svarat att de 

aldrig vaknar av aviseringar skulle kunna ha en störd nattsömn på grund av inkommande sms 

utan att de uppfattar det själva. Denna andel är dock svår att studera och skulle bara gå att 
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upptäcka med hjälp av teknik som registrerar sömnrytm. Enligt Hansen (2019) är cirka 50% 

av dagens ungdomar medvetna om att de har en överdriven skärmkonsumtion och de 

konsekvenser det kan leda till. Trots det kan många inte låta bli mobilen, varken dagtid eller 

nattetid (ibid.). Om antalet deltagare hade varit större i studien skulle svaret på denna fråga 

eventuellt kunnat uppnå signifikans. Därför är det av vikt att genomföra fler studier som 

undersöker skärmens påverkan i sovrummet. Genom personcentrerad omvårdnad kan 

skolsköterskan tillsammans med den enskilda eleven identifiera problematiken och skapa 

strategier som eleven kan använda sig av för att minska skärmanvändningen samt undvika 

skärm i sovrummet och på så vis bidra till bättre sömn.  

Resultatet visar att 27,9% av deltagarna upplever någon gång stress över sociala medier varav 

dubbelt så många är unga kvinnor 37,1% jämfört med 17,2% unga män (p=0.000). Dock 

påvisas inget direkt samband mellan stressen och sömnsvårigheter (p=0.997). Thomée, 

Härenstam och Hagberg (2011) har dock kunnat hitta ett samband mellan ungdomars stress 

kring sociala medier och sömnsvårigheter. De som upplever stress tenderar dessutom att ha 

lägre självkänsla och livstillfredsställelse vilket i sig kan orsaka sömnsvårigheter. Vidare har 

Levenson et al. (2016); Kross et al. (2013); Holmqvist och Frisén (2012) påvisat att 

högpresterande personligheter (typ A-personligheter) med högt stresspåslag och 

framgångstänk använder dessutom skärm och sociala medier fler timmar per dag än personer 

som har en mer tillbakalutad inställning till livet (typ B-personlighet). Enligt Boulmosleh och 

Jaalouk (2017); Hansen (2019) är en tredjedel av dagens ungdomar beroende av 

uppmärksamheten och kommentarerna som sociala medier genererar. Så pass beroende att de 

är tvungna att använda skärmen nattetid, vilket leder till sönderhackad sömn och dagtrötthet 

(ibid.). Även om ett specifikt samband mellan stress kring sociala medier och 

sömnsvårigheter inte kunnat identifieras i denna studien finns det alltså annan forskning som 

tyder på att alla olika stressfaktorer i vardagen påverkar sömnen negativt. Två tredjedelar av 

personer som har sömnsvårigheter anser att huvudkomponenten bakom problemen är stress 

(Thorpy, 2012). Därav är det oroväckande att denna studiens deskriptiva resultat visar att 

nästan en tredjedel av dagens ungdomar upplever stress kring sociala medier. Syftet i studien 

var endast att titta på skärmanvändningens påverkan på sömnen men vidare forskning skulle 

kunna undersöka vilka olika faktorer ungdomar upplever stress kring idag. Under studiens 

gång har klassföreståndare berättat att sömnsvårigheter är ett utbrett problem. Många upplever 

att ungdomarna är trötta och presterar sämre i skolan på grund av faktorer som nattjobb, sena 

skärmaktiviteter och hög prestationsångest. Morberg, Lagerström & Dellve (2009) poängterar 
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att skolsköterskan genom god kommunikation med lärarna kan fånga uppmärksammade 

problem i ett tidigt stadium och vara ett viktigt stöd för eleverna. Genom tillgänglighet, 

engagemang och personcentrerad omvårdnad kan skolsköterskan minska stress, motivera till 

förändring och hjälpa eleverna att hitta balans mellan skolaktivitet och återhämtning 

(Johansson & Ehnfors, 2006; Clancy, 2010). Skolsköterskan kan rikta specifika insatser mot 

den grupp där den största problematiken föreligger. I detta fall bör skolsköterskan vara 

medveten om att unga kvinnor upplever högre stress än unga män kring sociala medier liksom 

att unga män använder skärm i större utsträckning sen kväll/natt. Denna typ av information 

underlättar skolsköterskans personcentrerade omvårdnad. 

 

Studiens resultat visar att totalt 96,8% av deltagarna i studien är högkonsumenter av skärm 

och ingen skillnad har påvisats mellan könen (p=0.209). I Sverige myntades 

högkonsumentbegreppet år 2005 som innebär att personer som använder skärm mer än tre 

timmar per dag är högkonsumenter (Statens medieråd, 2017). Baserat på studiens resultat 

tyder detta på att skärmanvändningen ökat ytterligare sedan år 2017 då Statens medieråd 

(2017) genomförde en undersökningar som visade att 79% av landets 18-åringar använder 

mobilen mer än 3h/dag (ibid.) Studiens resultat visar att 61,3% av deltagarna använder skärm 

5h eller mer per dag, en fråga som bör bedrivas är därför om gränsen för “högkonsument” ska 

ändras till fler antal timmar eftersom det är mer regel än undantag att vara högkonsument 

idag? Hansen (2019) poängterar att dagens skolarbete dessutom kräver en högre andel 

skärmtid än för 14 år sedan då högkonsumentsbegreppet myntades. Resultatet av denna 

studien visar trots det att skärmaktiviteten är som störst kvällstid mellan klockan 18-21 

53,6%. Endast 28% av deltagarna har angett att skärmanvändningen är som störst 

dagtid/under skoltid, av dessa är största andelen unga kvinnor. Det finns redan validerade 

skattningsinstrument för att bedöma sömnsvårigheter, dock saknas validerade 

skattningsinstrument som mäter skärmanvändning vilket försvårar skolsköterskans 

personcentrerade förhållningsätt då det är svårt att identifiera vart i skärmanvändningen 

problematiken föreligger. Dahlberg och Segersten, (2010) betonar att hög andel 

skärmaktivitet och sociala medier ökar risken till en störd dygnsrytm, oavsett när på dygnet 

skärmaktiviteten sker. Vidare poängterar de att det är omöjligt att uppnå harmoni och 

välbefinnande utan naturliga inslag i livet (ibid.). Kanske bör vi fundera en extra gång över 

vår höga skärmkonsumtion, behålla högkonsumentgränsen på 3 timmar per dag och försöka 

minska antalet skärmtimmar för att öka mänsklighetens välbefinnande? 
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Studiens deskriptiva resultat visar att 34,9% av deltagarna upplever svårigheter med att 

avsluta sin skärmaktivitet när de ska sova, ingen skillnad har påvisats mellan könen 

(p=0.738). Hansen (2019) poängterar att svårigheter att avsluta skärmaktivitet och överdriven 

skärmanvändning i svåra fall kan skapa ett skärmberoende. Denna typ av 

beroendeproblematik är på väg att bli en accepterad diagnos som till exempel skolsköterskan 

kommer att behöva arbeta med i framtiden. Svensk sjuksköterskeförening (2016) betonar att 

skolsköterskor till stor del arbetar självständigt och att det är viktigt med ständig uppdatering 

inom den senaste forskningen samt aktivt arbete med kvalitetsutveckling för att skapa en god 

och säker omvårdnad. Enligt Busch, Manders och De Leeuw (2013) karaktäriseras ohälsosam 

skärmtid av två faktorer; tidsåtgången och om aktiviteten är tvångsmässigt betingad vilket kan 

påverka vitala behov såsom fysisk aktivitet och sömn. Frågan kring svårigheter att avsluta 

skärmaktivitet fokuserar endast på "upplevelse" av att ha svårt att avsluta den. Det kan betyda 

att det skulle kunna vara en högre andel som egentligen har svårt att lägga ifrån sig skärmen 

än vad som framkommit i resultatet då ungdomarna kanske inte ser det som ett problem eller 

rent av förnekar att de har svårt att avsluta aktiviteten. Hansen, (2019) poängterar dock att 

enda sättet att studera skärmberoende är att låta en grupp individer avstå helt från all typ 

skärm, vilket är problematiskt eftersom det sällan finns intresse att delta i sådana studier. 

Vidare skriver han att i en tidigare studie som genomförde ett sådant försök valde över hälften 

av deltagarna att avbryta deltagandet med förklaringen att de upplevde skärmabstinens.  

 

Resultatet visar att unga kvinnor är med skärmaktiva under tidigare delen av dagen medan 

unga män konsumerar skärm under sen kväll/natt i större utsträckning (p=0.000). Dessutom är 

unga män mer skärmaktiva efter klockan 23.00 än unga kvinnor (p=0.010). Framtida studier 

skulle kunna göra en djupare undersökning av anledningen till sen skärmanvändning, samt 

vilken typ av skärmaktivitet ungdomarna ägnar sig åt sena kvällar eftersom Hansen (2019) 

uttrycker att sociala medier har visat sig vara en av de största anledningarna till att ungdomar 

inte kan avsluta sin skärmaktivitet och upplever beroende. Även andra studier har identifierat 

ett samband mellan Facebookanvändning, och sömnsvårigheter som senarelagd insomning 

och sämre sömnkvalité i tidigare studier. Den senarelagda sömnen har visat sig bidra till en 

högre skolfrånvaro och försämrade skolprestationer som påföljd (O´Keeffe & Clarke-Pearson, 

2011; Wolniczak et al. 2013; Sivertsen, Pallersen, Stormark, Boe, Lundervold & Hysing, 

2013). Därför är det av vikt att skolsköterskan arbetar personcentrerat för att hjälpa 

ungdomarna att förstå innebörden av överdriven skärmanvändning samt skärmens påverkan 

på sömnen. 
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En stor andel av deltagarna i studien 38,1% tror att deras sömn skulle bli bättre utan skärm i 

sovrummet. Vad som dock är anmärkningsvärt är att en nästan lika stor andel 32,1%  av 

ungdomarna har svarat att de inte vet om de skulle sova bättre utan skärm i sovrumet. Detta 

tyder på en osäkerhet eller okunskap kring skärmens påverkan på sömnen. Baserat på detta 

kan slutsatsen dras om att skolsköterskan behöver arbeta mer med att sprida information och 

uppmärksamma om följderna med överdriven skärmanvändning. Enligt Garmy, Nyberg och 

Jacobsson (2012) kan skolsköterskan genom hälsofrämjande arbete och personcentrerad 

omvårdnad nå ut till varje enskild elev, motivera till förändring och eliminera risken för 

sömnsvårigheter kopplade till skärmanvändning. 

 

 

Självständighet 
I samtliga av studiens delar har Ewelina Svensson och Marina Klaic haft hög delaktighet och 

tillsammans tagit beslut och bollat idéer gällande innehållet av studien. Ewelina har till största 

del stått för bakgrund och diskussion medan Marina haft ansvar över kontakt samt 

samordning med mentorer och skolledning. Metodbeskrivning, inrapportering av data samt 

resultat framställdes gemensamt. Vid datainsamlingen har båda varit närvarande och under 

skrivandets gång har allting skett i samråd med varandra och handledare Terese Lindberg.  

 

Slutsats 
Under studiens datainsamling har det framkommit tydligt att ämnet skärmanvändning och 

sömnsvårigheter är högaktuellt och att klassföreståndarna upplever en problematik kring, hög 

andel skärmanvändning och sämre skolprestation. Studiens resultat visar samstämmigt att det 

finns ett samband mellan sömnsvårigheter och sen skärmanvändning samt uppvaknande av 

inkommande aviseringar. Studien har inte kunnat påvisa någon skillnad i sömnsvårigheter 

mellan könen, men det finns skillnad gällande skärmanvändning mellan könen. Exempelvis 

använder unga män skärm i större utsträckning efter klockan 23.00 än unga kvinnor, medan 

unga kvinnor upplever högre grad av stress på grund av sociala medier än unga män. Baserat 

på resultatet kan slutsatsen dras att skolsköterskan står inför en ny utmaning då majoriteten av 

ungdomarna idag använder skärm mer än 5 timmar per dag och därmed löper större risk att 
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drabbas av sömnsvårigheter. Således bör skolsköterskan arbeta aktivt med problematiken 

både på gruppnivå och med personcentrerade insatser. 
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Till Dig som är rektor på ... gymnasium 
 
Vi är två distriktssköterskestudenter från Blekinge Tekniska Högskolan (BTH) i Karlskrona 
som kommer att skriva vår magisteruppsats under våren 2019. Arbetet kommer att jämföra 
sömnsvårigheter i relation till skärmanvändande mellan unga män och unga kvinnor i senare 
tonåren. 
Som ett led i detta arbete kommer vi att genomföra en enkätundersökning där ungdomar 
kommer skatta eventuella sömnsvårigheter samt sitt skärmanvändande.  
 
Forskning har visat att sömnsvårigheter påverkar livskvalitén och är ett folkhälsoproblem 
världen över. Sömnsvårigheter påverkar kroppen negativt och leder till sänkt 
koncentrationsförmåga, försämrat minne, humörsvängningar samt mental utmattning. Dessa 
faktorer påverkar studieresultaten hos ungdomar negativt och inskränker deras livskvalité. 
Forskning visar även på att ständig uppkoppling på sociala medier och skärmanvändandet kan 
leda till sömnsvårigheter hos ungdomar. Därför anser vi det angeläget att undersöka hur våra 
ungdomar skattar sin sömn och skärmanvändandet samt ta reda på om det finns någon 
skillnad mellan unga män och unga kvinnor. Studieresultatet kommer vara av användning för 
skolsköterskans hälsofrämjande arbete.  
 
Studien kommer äga rum under våren och vi kommer personligen besöka flera gymnasier i 
södra Sverige. Vi riktar oss mot ungdomar i årskurs tre. För att underlätta studiens 
genomförande vore önskvärt att få presentera syftet och låta eleverna fylla i enkäten under 
lektionstid. Nyttan med forskningen kan generera förbättringar i ungdomarnas framtida hälsa 
och skolresultat. Undersökningen tar ca 20 min och forskningen kommer inte behandla några 
identitetsuppgifter. All data kommer vara helt avkodad och anonym även för forskarna. Det 

Bilaga 1. 
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insamlade materialet kommer att förvaras i ett låst skåp och efter inmatningen i SPSS kommer 
materialet att förstöras. 
 
För att genomföra undersökningen på din skola så behöver vi ett skriftligt medgivande. Om 
ytterligare frågor uppkommer så är du välkommen att kontakta oss. 
 
EwelinaSvensson                       Marina Klaic        Universitetslektor: Terese Lindberg. 
0709320453                                0736310914 
 

Rektors underskrift                                                          Namnförtydligande 
 

________________________                                                 __________________________ 

 
 

 

             Till dig som går i årskurs tre på gymnasiet! 
 
Skärmanvändadet bland ungdomar ökar lavinartat! Många ungdomar är idag högkonsumenter 
och brukar sin telefon, Ipad, dator eller TV över 3 timmar per dag. Ungdomar sover, äter och 
lever med sina mobiler. Samtidigt visar forskning på att ungdomar sover allt sämre och att 
sömnkvalitén visat sig kunna vara sämre hos flickor än hos pojkar. Stämmer det att flickor 
sover sämre än pojkar? Vad vet vi egentligen om skärmens påverkan? Hur påverkar den vår 
sömn? Vi vet idag att god sömn påverkar livskvalité positivt och det finns gott om forskning 
som tyder på att sömnbrist kan leda till sjukdom och depression. Ett forskningsprojekt pågår 
vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona kring dessa samband. 
 
För att få bättre kunskaper kring hur skärmar påverkar vår sömn är det önskvärt att få ta del av 
just din upplevelse. Resultatet av studien kan vara användbart inom vården och motverka att 
färre ungdomar upplever sömnsvårigheter och därmed får bättre livskvalité. Forskarna av 
studien besöker därför olika gymnasieskolor och delar ut enkäter till cirka 160 elever som är 
välkomna att delta i studien.  
 
Ditt deltagande i studien är naturligtvis frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som 
helst även under ifyllandet av enkäten utan närmare motivering, men din medverkan är 
betydelsefull för studiens resultat. Försök av svara enskilt och så fullständigt som möjligt på 
frågorna, du kan dock välja att inte svara på en enskild fråga om den upplevs stötande. Den 
ifyllda enkäten viks på mitten och lämnas sen i svarslådan som befinner sig i klassrummet. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
Forskningen behandlar inga identitetsuppgifter, ditt svar är alltså anonymt och behandlas helt 
enligt personuppgiftslagen. Uppe i högra hörnet av enkäten finns ett nummer för att vi 
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forskare ska kunna återgå till enkäten vid registrering i dataregister, numret kan således inte 
kopplas till dig som person. Din identitet kommer därför aldrig att kunna fastställas eller 
missbrukas.  
 
Om du har några frågor eller synpunkter på någon av punkterna i formuläret ber vi dig 
vänligen kontakta forskarna som är på mailadress: makl14@student.bth.se 
 
Trots att vi tar upp en del av din lektionstid hoppas vi att du vill vara med och hjälpa oss att 
öka våra kunskaper för att i framtiden kunna arbeta för att minska antalet ungdomar som blir 
sjuka och deprimerade på grund av sömnbrist. 
 
Stort tack för din medverkan!     
Forskare: Ewelina Svensson & Marina Klaic.                Universitetslektor: Terese Lindberg. 
                                                                                              Karlskrona April- 19. 
 

 

Skärmanvändning & sömn 
Vänligen kryssa i det svar som stämmer bäst in på dig. 

1. Biologiskt kön 

o Kille 

o Tjej 
 

2. Sover du med någon typ av skärm påslagen/i viloläge i sovrummet? (med skärm 
menas mobil, surfplatta, tv eller dator) 

o Ja 

o Nej 
 
 

3. Hur ofta vaknar du uppskattningsvis varje natt av aviseringar eller sms? 

o  Aldrig 

o 1-3 ggr/natt 

o 4-6 ggr/natt 

o 6 eller fler ggr/natt 

 

4. I genomsnitt hur många kvällar i veckan sitter du uppe efter kl. 23.00 och spelar 
spel på dator/mobil, tittar på tv/film eller surfar på sociala medier? 
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o  Aldrig 

o 1-2 kvällar/vecka 

o 3-5 kvällar/vecka 

o 5-7 kvällar/vecka 
 
 

5. I genomsnitt hur många timmar skärmtid har du per dygn? (skärmtiden 
inkluderar även användandet under skoltid och involverar mobil, surfplatta, TV 
eller dator) 

o  Mindre än 1h/dag 

o 1-2 h/dag 

o 3-4 h/dag 

o 5 h eller mer 

 

6. Vilken tid på dygnet är din skärmanvändning som mest aktiv? 

o  Dagtid mellan 08.00-17.00 

o  Tidig kväll mellan 18.00-21.00 

o Sen kväll/natt efter 21.00 

 

7. Anser du att det är svårt att låta bli/avsluta ditt skärmanvändande i samband 
med att du ska sova? 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

8. Upplever du någon gång stress över att ständigt behöva vara tillgänglig på 
sociala medier? 

o Ja 
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o Nej 

o Vet inte 

 

9. Tror du att din sömn skulle bli bättre utan skäm/skärmar i sovrummet? 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

o Har ingen skärm i sovrummet 
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