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Sammanfattning 
Att få tillräckligt med sömn är väsentligt för att klara av vardagen samt för att uppnå god 
hälsa. Det är viktigt att ha regelbundna sömnrutiner för att inte rubba dygnsrytmen. Det är 
även väsentligt att ha ett samspel mellan begreppen vanebildning, viljekraft och 
utförandekapacitet för att uppnå aktivitetsbalans. Syftet med detta examensarbete var att 
beskriva gymnasieungdomars upplevelse av sömnvanor relaterat till aktiviteter i skolan. I 
metoden användes en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. Urvalet 
genomfördes med ett bekvämlighetsurval och en kvalitativ innehållsanalys användes vid 
databearbetningen. Resultatet visar att gymnasieungdomar har oregelbundna sömnrutiner. På 
vardagarna går målgruppen och lägger sig på regelbundna tider men somnar sent. Målgruppen 
går upp på varierande tider beroende när skolan börjar. På helgerna förskjuter målgruppen sin 
sömn genom att stanna uppe längre och sova ut. I skolan är det stressigt, de har höga krav på 
sig själva och från omgivningen vilket gör att sömnen blir lidande. Sömnen har en påverkan 
på målgruppens prestationer, delaktighet och motivation till att utföra aktiviteter relaterade till 
skolan. Slutsatsen är att gymnasieungdomar upplever sig ha oregelbundna sömnrutiner. 
Sömnen blir ofta lidande och har en påverkan på hur motiverade deltagarna var till att utföra 
skoluppgifter samt kvaliteten på uppgifterna. 
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Summary 
Title: High school adolescents experience of sleep habits related to activities in school. 
 
Getting enough sleep is important to manage everyday life and to achieve good health. It is 
important to have regular sleep routines in order to not disturb the daily rhythm. It is also 
important to have an interaction between the concepts of habits, volition, and performance 
capacity to achieve activity balance. The purpose of this thesis was to describe high school 
adolescents experience of sleep habits related to activities in school. The method used a 
qualitative design with semi-structured interviews. Data collection was made by convenience 
sampling. Qualitative concept analysis was used in the data analysis. The result showed that 
high school adolescents had irregular sleep routines. On weekdays the target group went to 
bed on regular times but falls asleep late. The target group went up on varying times 
depending on when school started. On weekends, the target group shifted their sleep by 
staying up longer and sleep in. The school was stressful and they had high demands on 
themselves and from the surroundings, which led to that the sleep became suffering.  The 
sleep had a big impact on the participant´s achievements, participation and motivations to 
perform activities related to school.  The conclusion was that high school adolescents had 
irregular sleep habits. The sleep suffered often and had a big impact on the participant´s 
activities in school.  
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Inledning 
Sömnproblem är vanligt hos ungdomar som går i gymnasiet. Ungefär en tredjedel har svårt att 
somna på kvällen och ungefär lika många sover sämre under nätterna. Många ungdomar 
påverkas negativt av för lite sömn, vilket kan leda till aktivitetsproblem i skolan, såsom 
minskad koncentrationsförmåga, ökad stresskänslighet, svårigheter vid problemlösning, en 
ökad känsla av sömnighet samt negativa effekter på aktivitetsengagemang (Hillman, 2012). 
Ungdomar i åldrarna 13-18 år rekommenderas att sova 8-10 timmar per dygn (Cowden, 
2016). I en studie av Fogg och Johnsson (2015) gjord på gymnasieungdomar, uppgav sig över 
hälften av alla deltagarna sova sju timmar eller mindre under vardagar, vilket är under 
rekommendationen. Att inte uppnå den rekommenderade mängden av sömntimmar kan som 
ovan nämnts ha en negativ påverkan på ungdomars aktivitetsutförande, motivation samt 
prestationer i skolan (Bartel, Gradisar, & Williamson, 2015). I tidigare forskning har det 
förekommit mycket diskussioner om sömn anses vara en aktivitet eller inte. Det är dock 
konstaterat att sömn är en förutsättning för att kunna delta i aktiviteter, detta beror på att 
sömnbrist har en negativ påverkan på individens aktivitetsengagemang (Erlandsson & 
Persson, 2014; Green, 2008; Hillman, 2012). Författarna har däremot inte hittat studier utifrån 
en arbetsterapeuts syn på hur ungdomars sömnmängd och kvalité på sömn påverkar aktiviteter 
i skolan. Därför ser författarna det som motiverat att öka förståelsen kring ämnet. Nyttan av 
studien på individnivå är att målgruppen får mer kunskap om sömn och hur sömn kan påverka 
ungdomars prestationer i skolan samt aktivitetsutförandet. På samhällsnivå kan det öppna upp 
för diskussion och påvisa målgruppens situation. Det kan i sin tur leda till bättre förståelse 
kring ämnet sömn och att det ses som en väsentlig del under tonårstiden. Nyttan av studien för 
arbetsterapeuter är att anknyta till begreppet sömn och aktivitet i skolan, samt att få en bättre 
förståelse för ungdomars situation i skolan.  
 

Bakgrund 

Sömn 
Människan tillbringar nästan en tredjedel av sitt liv med att sova, något som är väsentligt för 
att uppnå god hälsa och är en förutsättning att kunna delta i dagliga aktiviteter. Störs sömnen 
kan det leda till att dagliga aktiviteter påverkas negativt (Christiansen & Townsend 2010; 
Hillman, 2012). Normal sömn upplevs som lugn och ostörd samt att individen vaknar och 
känner sig utvilad. Normal sömn pendlar regelbundet under hela natten mellan faserna djup- 
och ytlig sömn. Djupsömnen anses särskilt viktig, eftersom att det är i denna fas som kroppen 
återhämtar sig (Hillman, 2012). 
 
Sömn är ett diskuterat ämne inom arbetsterapi, huruvida det räknas som en aktivitet eller inte 
(Green, 2008). Att sömn inte räknas som en aktivitet baseras på att det inte ses som en aktiv 
aktivitet. Dock är det konstaterat att sömn är en förutsättning för att dagliga aktiviteter ska 
kunna utföras på bästa sätt (Wilcock & Hocking, 2015). Det är nödvändigt att få tillräcklig 
mängd sömn för att kunna upprätthålla välmående. Sömn och aktiviteter går ihop i ett dagligt 
mönster, där vakna aktiviteter påverkar sömnen och sömnen påverkar individens utförande av 
dagliga aktiviteter (Green, 2008). Även Erlandsson och Persson (2014) beskriver att sömn är 
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en viktig förutsättning för att människor ska kunna utföra sina dagliga aktiviteter. Störs 
sömnen kan det leda till att individens dagliga aktiviteter påverkas negativt (Christiansen & 
Townsend 2010; Hillman, 2012).  
 
Tonåringar är den grupp som är mest drabbad av dygnsrytmstörning. Med dygnsrytmstörning 
menas att individens sömnperioder är förskjutna i förhållande till individer med normal 
sömnrytm. Det är vanligt att ungdomar med en försenad dygnsrytm somnar sent på natten 
mellan klockan ett och tre. En följd av detta kan vara att de blir svårväckta på morgonen, då 
de har sovit för få timmar. Detta kan i sin tur leda till att individen försover sig och kommer 
för sent till skolan. Ungdomar kan även uppleva trötthet, energilöshet samt försämrad 
prestationsförmåga. Att ungdomar har en störd dygnsrytm kan bero på flera olika faktorer, 
bland annat att de vantrivs i skolan, är deprimerade, har dåligt umgänge eller tillbringar 
mycket tid vid datorn kvällstid (Smedje, 2010; Ulfberg, 2010).   
 
Det är väldigt vanligt att ungdomar har olika sömnrutiner på vardagar respektive helger, då de 
ofta förskjuter sin sömnrytm genom att gå och lägga sig senare på helger eller sover mer på 
helger för att ta igen den sömn som de upplever sig ha missat under veckan (Moore & 
Meltzer, 2008; Smedje, 2010). Något som har påverkan på sömnen är den elektroniska 
användningen såsom mobiltelefon, dator och surfplatta i sovrummet. Datorer, mobiler och 
internet används idag av nästan alla ungdomar och att använda dessa i alltför stor utsträckning 
är förknippat med negativa hälsoeffekter (Lidström, 2016). I nästan alla ungdomars sovrum 
finns minst en teknologisk utrustning och denna används ofta innan läggdags, vilket är 
förknippat med minskad sömn. Istället för att sova väljer ungdomar att titta på mobilen 
istället, vilket påverkar sömnvanorna och aktivitetsutförandet (More & Meltzer, 2008; Bartel, 
Gradisar & Williamson, 2015).  

Aktivitet och aktivitetsbalans  
Inom arbetsterapiteorin beskrivs aktivitet som en dynamisk systemteori som består av de tre 
fenomenen människan, omgivningen och utförandet av aktiviteter. Aktivitet har även 
definierats som ett mönster av handlingar där värdet inte begränsas av resultatet, vilket menas 
att en aktivitet aldrig utförs för att endast uppnå ett resultat. När människor väljer att utföra en 
specifik uppgift blir den personlig både i upplevelsen och utförandet och samspelet mellan 
människan, omgivningen och uppgiften transformerar uppgiften till en unik aktivitet. 
Människan lever och formar sitt liv genom ett samspel mellan valda och nödvändiga 
aktiviteter och för varje enskild aktivitet är utförandet och upplevelsen unik (Erlandsson & 
Persson, 2014). 
 
Yamada, Taylor och Kielhofner (2017) beskriver att människans aktiviteter består av tre 
komponenter, viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Viljekraft syftar till individens 
vilja och motivation till att utföra aktiviteter. Vanebildning är processen där individens 
aktiviteter orienterar sig enligt mönster, samt är även ett resultat av olika upprepade 
beteendemönster som är inom särskilda kontexter såsom tidsbundna, fysiska eller sociala 
närmiljöer. Många människor gör saker per automatik och upprepar även samma vanor och 
rutiner dagligen utan att medvetet fundera över det. Utförandekapacitet är individens fysiska 
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och mentala förutsättningar som ligger till grund för individens utförande av aktiviteter. Det 
är väsentligt att ha i åtanke att miljön alltid kommer att påverka de tre olika komponenterna. 
vanebildning, viljekraft och utförandekapacitet kan påverkas genom en människas motivation, 
aktivitet och aktivitetsmönster. Vid ett samspel mellan dessa komponenter uppnår individer 
aktivitetsbalans. Om de inte samverkar med varandra kan det leda till en ohållbar livssituation 
och ohälsa (Ibid). 
 
Aktivitetsbalans är ett viktigt begrepp som används inom arbetsterapi och forskning. Det 
grundas i individens subjektiva upplevelser och erfarenheter av aktiviteter (Jonsson, 
Håkansson & Wagman, 2012).  För att uppnå aktivitetsbalans är det viktigt att ha en balans 
mellan aktiviteter som genererar harmoni. Det är även viktigt att ha förmågan att hantera 
mängden av olika aktiviteter. Aktiviteter kan vara självvalda, obligatoriska, ansträngande eller 
avslappnande (Wilcock & Hocking, 2015). Det är väsentligt att ha en balans mellan 
arbete/produktiva aktiviteter, lek/fritid och vila/sömn för att uppnå aktivitetsbalans (Wagman, 
Håkansson & Björklund, 2012).  

Skola och ohälsa  
Skolan är den miljö som ungdomar tillbringar mest tid utanför hemmet. Den är till för lärande 
och utveckling samt är en av samhällets viktigaste institutioner. Utbildning och lärandet i 
skolan är viktigt för ungdomar och deras möjligheter till fortsatta studier eller arbete. Något 
annat som är lika viktigt och som kan påverka ungdomars skolgång är utvecklingen och det 
psykosociala välbefinnandet (Hemmingsson, 2016).  
 
Skolprestationer och skolstress är något som ökar, vilket kan ha en påverkan på ökningen av 
den psykiska ohälsan hos ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 2016). Skolan ställer högre krav, 
vilket gör att ungdomar känner press och är stressade vilket kan leda till minskad fritid för att 
umgås med vänner (SOU:2006:77). I en studie av Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, 
Bergström och Fjellman-Wiklund (2012) visar att ungdomar i Sverige upplever höga krav 
från skolan och det finns indikatorer på att det leder till allvarliga stressrelaterade störningar 
såsom smärta, sömnproblem, ångest och andra stressrelaterade problem.  Krav från 
omgivningen och att ungdomar har krav på sig själva genom att de vill prestera i skolan och få 
goda studieresultat kan skapa en oro hos individen som i sin tur påverkar utförandekapaciteten 
av en aktivitet (Bartel, Gradisar & Williamson, 2015; Wallskär, 2008). 
 
Psykisk ohälsa är något som är viktigt att uppmärksamma tidigt hos ungdomar, då det 
påverkar deras välbefinnande och delaktighet. Den psykiska ohälsan är något som ökar hos 
ungdomar och som utgör ett hälsoproblem inom dagens samhälle. Symtom kan exempelvis 
vara oro, nedstämdhet, magont och sömnsvårigheter. Inom skolan har det förekommit 
diskussioner både i media och inom politiken, då ungdomar ofta inte klarar skolans 
lärandemål. Det har påvisats att skolan brister i att se utifrån elevens enskilda perspektiv samt 
att de inte har tillräckligt med resurser för att kunna tillgodose ungdomars behov utifrån ett 
delaktighet- och aktivitetsperspektiv (Munkholm, 2016). 
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Ungdomars aktiviteter och aktivitetsförändringar  
Åldern mellan 12 och 19 år brukar kallas för ungdomstiden. Då ställs mer krav och individen 
försöker finna sin identitet. Det är under ungdomstiden som de utvecklas som mest, dock så är 
utvecklingen livslång och samspelar med flera olika faktorer. Under ungdomstiden sker fysisk 
utveckling vilket innebär att kroppen förändras och att både pojkar och flickor blir 
könsmogna. Det är en påfrestande tid, då ungdomar oftast försöker finna vem de är och knyta 
an till människor och utveckla intressen. Alla dessa förändringar är beroende av den miljö 
som vi lever i (Hwang, Frisén, Nilsson, 2018).  
 
Under ungdomstiden krävs det att ungdomar skapar nya vanor för att anpassa sig till nya 
omständigheter.  De vanor en individ har varierar och kan förändras över tid. Vanorna kan 
främst bli påverkade av familjen med också av skolan. Om ungdomar skapar vanor tidigt kan 
de speglas i vuxen ålder och vara betydande. Det är av vikt att ungdomar har regelbundna 
vanor, då de kan påverka förmågan att organisera vardagen. Att ha en organiserad vardag 
skapar trygghet och välbefinnande (Lee  & Kielhofner, 2017a). 
 
Ungdomstiden kännetecknas även som en strävan efter självständighet, där ungdomar lär sig 
välja mellan aktiviteter som ger personlig tillfredsställelse och mening samtidigt som de ska 
uppnå förväntningarna som ställs från omgivningen. Utförandekapaciteten är under 
förändring under ungdomsåren, då de under denna tid börjar närma sig vuxen ålder och inom 
en snar framtid ingår i den arbetande rollen, där det ställs mer krav på individen. Utvecklingen 
av individens värderingar, intresse och känsla av effektivitet spelar en central roll i ungdomars 
liv då deras viljekraft kan förändras. Ungdomar kan under denna tid söka sig till nya 
kompisar, skapa nya intressen och egna värderingar, vilket blir ett sätt för ungdomarna att 
uttrycka sin identitet (Taylor, Pan & Kielhofner, 2017). 
 
Alla barn och ungdomar har rätt till att vara delaktiga i aktiviteter som upplevs som 
meningsfulla och viktiga för individen. Genom att ungdomar deltar i olika aktiviteter 
integreras de med sin omgivning vilket främjar deras utveckling, färdigheter samt självkänsla. 
De erfarenheter som ungdomar tar med sig från aktiviteter formar de som individer under 
uppväxten och påverkar aktivitetsrepertoaren i vuxenlivet. Under uppväxten kan ungdomar 
möta på problem vilket resulterar i svårigheter att delta i aktiviteter som ses som viktiga och 
meningsfulla för individen (Peny-Dahlstrand, 2016).  
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Syfte 
Syftet med examensarbetet var att beskriva gymnasieungdomars upplevelse av sömnvanor 
relaterat till aktiviteter i skolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

Material och metod 

Design  
En kvalitativ design har använts till examensarbetet. Kvalitativ design används för att 
undersöka människors upplevelser av ett visst fenomen och utgår ifrån att alla människor är 
unika (Kristensson, 2014). Studien omfattar semistrukturerade intervjuer för att beskriva 
gymnasieungdomar upplevelse av sömnvanor relaterat till aktiviteter i skolan.  

Förförståelse  
Båda författarna ser sömn som en viktig del i sina dagliga aktiviteter och en förutsättning för 
att kunna utföra dagliga aktiviteter. Författarna har erfarenheter av att sova i mindre 
utsträckning under vardagar vilket har påverkat deras aktivitetsutförande negativt. De har 
även erfarenheter av att rätt mängd sömn påverkar aktiviteter på ett positivt sätt, genom att de 
känt sig utvilade och pigga under dagen.  

Datainsamling  
Målgruppen för examensarbetet var gymnasieungdomar i åldrarna mellan 15-18 år som gick 
på gymnasieskola. Rekryteringen av deltagare skedde genom ett bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsurval utgår från en viss grupp ur ett sammanhang, i detta fall elever som går på 
gymnasiet i södra Sverige. Med ett bekvämlighetsurval ökar risken för att variationen kan bli 
mindre eftersom deltagarna rekryteras från samma kontext. Därav ökade författarna 
rekryteringen till två olika skolor (Kristensson, 2014). För att rekrytera deltagare kontaktade 
författarna ansvarig rektor/enhetschef på två gymnasieskolor i södra Sverige. Syftet med 
examensarbetet presenterades kortfattat i ett informationsbrev (bilaga 1). Efter godkännande 
från rektor/enhetschef skickades ett informationsbrev (bilaga 2) till ansvarig på skolan vilket 
var sjuksköterska på ena skolan och rektor på den andra som vidarebefordrade brevet till olika 
klasser.  De elever som ville delta kontaktade sedan kontaktpersonen som i sin tur 
vidarebefordrade detta till författarna. När det önskade antalet deltagare var uppnått på två 
skolor bokades tider och lokaler via mailkontakt med kontaktpersonerna och därefter 
genomfördes intervjuerna. 
 
Vid intervjutillfället användes en semistrukturerad intervju. Semistrukturerad intervju innebär 
att alla deltagare fick samma typ av frågor men med möjlighet till att kunna berätta fritt. 
Majoriteten av frågorna var öppna och möjligheten till att ställa följdfrågor fanns 
(Kristensson, 2014). En intervjuguide (bilaga 3) användes under intervjuerna. En 
intervjuguide ses som en riktlinje och hjälper till att strukturera upp för intervjuns förlopp 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Underlaget till intervjufrågorna var hämtade från Taylor och 
Kielhofners (2017) kategorisering av aktivitetsbegreppen: vanebildning, viljekraft och 
utförandekapacitet för att frågorna skulle svara upp mot examensarbetets syfte. En 
provintervju genomfördes innan första intervjutillfället för att testa intervjuguiden samt att 
öva på att genomföra en intervju. Efter provintervjun genomfördes små justeringar i 
intervjuguiden, såsom omformulering av frågor samt ändringar i ordningsföljden.  
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Tolv intervjuer genomfördes där fem av deltagarna var kvinnor och sju var män. Intervjuerna 
genomfördes via personligt möte i avskilt rum på deltagarnas skola där störande ljud inte 
förekom. Tiderna för genomförandet av intervjuerna sattes upp av rektorerna utefter 
deltagarnas schema, samt författarnas önskemål om tid för varje enskild intervju. Inför varje 
intervju informerades deltagarna muntligt och skriftligt (bilaga 4) om syftet med 
examensarbetet och att alla uppgifter skulle hanteras konfidentiellt. Deltagarna informerades 
även om att det var frivilligt att delta samt att de hade rätt att avbryta intervjun. I samband 
med informationen fick deltagarna skriva på en samtyckesblankett (bilaga 5) för att godkänna 
deltagandet i studien. Båda författarna var delaktiga under intervjuerna. Den ena i rollen som 
intervjuare och den andra som stöd genom att vid behov ställa följdfrågor. Författarna turades 
om att leda intervjuerna. Efter intervjuerna fick deltagarna ta med informationsbrevet med 
information om studien samt författarnas kontaktuppgifter om frågor eller dylik skulle 
uppkomma. Intervjuerna varade mellan 15-25 minuter. Intervjuerna spelades in på 
författarnas mobiltelefoner och datorer efter godkännande av deltagarna såväl muntligt som 
genom ifylld samtyckesblankett. Vid slutförd intervju fördes det inspelade materialet direkt 
över till ett USB-minne för att sedan raderas från mobiltelefonen och datorn. USB-minnet 
förvarades sedan inlåst för att materialet inte skulle spridas och inte vara tillgängligt för 
obehöriga.  
 
Databearbetning  
När intervjuerna var genomförda transkriberades alla ordagrant och skrevs sedan ut. 
Känsloyttringar och pauser skrevs med för att få en bättre förståelse och helhet över texten. 
Vid transkriberingen avidentifierades intervjuerna genom att deltagarna fick benämningen 
D1, D2, D3 och så vidare och intervjuaren fick benämningen I1 och I2. Författarna bytte även 
ordning på deltagarna för att de inte skulle få benämning efter den ordning i vilken 
intervjuerna genomfördes. Detta gjordes på grund av att vissa deltagare hade kännedom om i 
vilken ordning deras vänner skulle intervjuas, samt för att deltagarna inte skulle kunna härleda 
till vem som sagt vad i materialet. När intervjuerna var transkriberade gjordes en kvalitativ 
innehållsanalys för att analysera allt material i syfte att hitta likheter, skillnader och mönster i 
texterna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
 
Den kvalitativa innehållsanalysen började med att författarna läste igenom alla intervjuer för 
att få en helhetsbild om vad texterna handlade om. Intervjuerna lästes var och en för sig och 
sedan diskuterades det kring tankar och funderingar som uppkommit vid genomläsning av 
texterna. Därefter identifierade författarna tillsammans meningsbärande enheter från 
intervjuerna. Meningsbärande enheter är meningar, stycken, eller ord som relaterar till 
studiens syfte vilket var att beskriva gymnasieungdomars upplevelse av sömnvanor relaterat 
till aktiviteter i skolan. Därefter kortades de meningsbärande enheterna ner i mindre delar 
genom kondensering, vilket innebär att texten sammanfattas i mindre delar, utan att förlora sin 
innebörd. De meningsbärande enheterna abstraherades till koder. Koderna ses som en 
sammanfattning av de meningsbärande enheterna och skrivs ofta som enstaka ord. Fyra 
intervjuer kondenserades och kodades tillsammans för att säkerhetsställa att författarna 
kondenserade och kodade på ett likartat sätt. Resterande intervjuer delades sedan upp och 
kondenserades och kodades enskilt. När kodningen var klar diskuterade författarna och läste 
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igenom alla koderna för att hitta likheter och skillnader och för att se att koderna hörde ihop 
med de meningsbärande enheterna. Om flera koder relaterade till varandra sammanfattades 
dessa i en kategori. Kategorier är en grupp av olika koder som har ett liknande innehåll och 
har en liknande betydelse. Varje kategori benämndes och sammanfattades utifrån de olika 
kodernas innehåll. I sista delen av innehållsanalysen läste författarna igenom intervjuerna igen 
för att försöka finna en gemensam betydelse för alla kategorier. Kategorierna sammanfattades 
sedan till ett gemensamt tema, som beskrev den gemensamma betydelsen av de olika 
kategorierna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Se tabell två för exempel på 
innehållsanalys. 
 
Tabell 2 Exempel på innehållsanalys 
 
Meningsbärande enheter  Kondenserad mening  Kod Kategori 

 
”Asså jag tänker på att  Sömn är viktigt, både  Hälsa  Höga krav och  
sömn är ju viktigt för  psykiskt och fysiskt,  tidsbrist påverkar 
både psyket och liksom man ska må bra i  sömnen  
fysiskt, asså såhär att  kroppen och själen. 
man ska må bra i  
kroppen och i själen.” 

 
”Ehm sover man lite Sover man lite har man  Motivation Sömnens betydelse 
så är man trött och ingen motivation utan   för engagemanget i 
har ingen motivation vill mest sova, sover   skolan  
till utan man vill bara man mycket har man  
sova medan när man mer motivation och ork. 
sover mycket så blir 
det att man har mer 
motivation och då  
orkar man mer.” 

 

Etiska överväganden 
I studien togs det hänsyn till de fyra centrala principerna som rör etik. Dessa är 
autonomiprincipen, nyttoprincipen, rättviseprinciper och icke-skada principen (Kristensson, 
2014). Dessa krav uppfylldes genom att informera om studien och dess syfte, skriftligt med 
informationsbrev och muntligt inför varje intervju. Författarna samlade in samtyckesformulär 
(Bilaga 5) där deltagarna godkänt sin medverkan i studien samt godkännande till inspelning. 
Dessa formulär förvarades inlåsta på ett säkert ställe för att inte kunna spridas till obehöriga. 
Det informerades även om att deltagandet i studien var helt frivilligt och när som helst kunde 
avbrytas. Alla deltagare behandlades lika och medverkan i studien var på lika villkor. 
Författaren har noga övervägt risken för att någon av deltagarna inte ska skadas eller leda till 
obehag. För att skydda deltagarna i studien har känsliga personuppgifter som kan härleda till 
deltagarna inte presenterats. All data hanterades på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att 



 

9 
 

intervjuerna avidentifierades under transkriberingen samt att inga obehöriga fick insyn i 
materialet. Innan examensarbetet påbörjades genomfördes en etisk egengranskning enligt 
Hälsohögskolans anvisningar. Det insamlade materialet har endast använts till studien och 
inte i annat syfte.  
 

Resultat 
Resultatet beskriver gymnasieungdomars upplevelse av sömnvanor som relaterar till 
aktiviteter i skolan. Innehållsanalysen resulterade i fem kategorier: Oregelbunden sömn, 
Sömnen styr energinivån under dagen, Sömnens betydelse för engagemanget i skolan, 
Sömnens betydelse för prestationer i skolan samt Höga krav och tidsbrist påverkar 
sömnen. Under databearbetningen framkom det att ungdomarna sover mellan sju och åtta 
timmar på vardagarna. De hade oregelbundna sömnrutiner på vardagarna och på helgerna. 
Ungdomarna upplevde att beroende på hur de sovit påverkades deras aktiviteter i skolan 
genom att prestationer, produktivitet och motivation kunde förändras. Gemensamt för dessa 
kategorier var att en oregelbunden sömn kunde ge obalans i vardagen. vilket resulterade i ett 
övergripande tema: En oregelbunden sömn ger en obalans i vardagen. Tabellredovisning 
av tema och kategorier, se figur ett. 
 
 

 
 
Figur 1 Resultatredovisning av tema och kategorier 
 

Oregelbunden sömn  
Deltagarna beskrev att de gick och la sig regelbundna tider på vardagar, runt klockan 22 på 
kvällen. Oavsett om de skulle ha sovmorgon eller inte gick de alltid och la sig runt samma tid 
på vardagskvällarna. Det som framkom var att majoriteten av deltagarna valde att titta på 
någon typ av skärm innan de försökte sova. Det kunde handla om att titta på en film, serie 
eller bara aktivt använda sina mobiltelefoner genom att chatta med sina vänner. Tiden som de 
spenderade framför skärmen kunde variera mellan 20 till 90 minuter. Deltagarna beskrev att 
det inte var optimalt att använda sig av någon form av skärm innan läggdags. Trots detta 
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gjorde deltagarna det ändå och en del såg det som ett sätt att slappna av innan de skulle sova. 
“Man håller på lite med telefonen typ innan man går och lägger sig vilket inte är optimalt 
men det funkar för mig.” (D4). 
 
När det kommer till att stiga upp på morgonen under skoldagar, beskrev deltagarna att de 
hade oregelbundna tider. Detta berodde framför allt på att de hade individuella scheman där 
de började skolan på oregelbundna tider. Skolan började oftast mellan klockan åtta och nio på 
morgonen där majoriteten av deltagarna steg upp mellan klockan sex och sju beroende på om 
de pendlade till skolan eller inte. Antalet dagar deltagarna hade sovmorgon varierade stort. 
Vid de tillfällen deltagarna hade sovmorgon valde alla att sova längre. Deltagarna försköt sin 
sömn genom att titta på någon form av skärm innan de skulle sova. Beroende på hur länge de 
tittade somnade de på oregelbundna tider. Tiden som de steg upp varierande beroende på om 
de hade sovmorgon eller inte. Därav kunde deltagarnas sömnrutiner variera från dag till dag 
och sömnmängden kunde variera stort. 
 
På helgerna var det en skillnad på sömnrutinerna. Deltagarna försköt sin sömn i förhållande 
till veckodagarna genom att de var uppe till ett eller två på natten. Anledningen till detta var 
att på helgerna när deltagarna inte behövde vara i skolan, släpptes alla tankar på skolan och de 
riktade allt sitt fokus till att endast umgås med vänner och familj och ha roligt. Deltagarna 
valde även att sova längre på helgerna och gick upp mellan elva och tolv. Genom att 
deltagarna var uppe längre på helgerna och gick upp senare än vanligt var det vanligt att de 
var extra trötta på måndagar på grund av en förskjuten sömn på helgen. “...har man varit 
uppe sent liksom hela helgen, varit ute med kompisar så är man jättetrött på måndagen och 
man är helt utmattad.” (D12). 

Sömnen styr energinivån under dagen 
Majoriteten av deltagarna ansåg att sömnen ofta var en avgörande faktor för om deras 
energinivå var låg eller hög. Det som framkom var att deltagarna upplevde sin energinivå som 
lägst i början och i slutet av skoldagen. Deltagarna upplevde även att de hade svårt att komma 
upp ur sängen på morgonen. De var ofta svårstartade i skolan och det kunde ibland dröja fram 
till lunch innan de kände att de hade en hög energinivå. Detta berodde framförallt på om de 
hade sovit dåligt under natten. Om de sov dåligt var de ofta sega och kände sig utmattade, då 
de inte hade någon energi på lektionerna. När sömnen var bra ansåg sig deltagarna ha en hög 
energinivå redan vid första lektionen. Deltagarna ansåg även att de hade lika mycket energi på 
morgonen som på kvällen när sömnen var bra och hade de sovit dåligt märktes det väldigt väl 
hur energinivån sjönk allt eftersom dagen gick. Den låga energinivån i början och i slutet av 
skoldagen kunde resultera i att deltagarna somnade under lektionstid. “Eh ja om jag sovit 
dåligt så påverkar det ju väldigt mycket... ibland så somnar jag under lektioner och det är ju 
inte så bra.” (D1). 
 
När deltagarna hade låg energinivå kunde den vara låg under hela dagen, även efter skoltid 
och ledde till att de inte hade någon ork eller lust att umgås med vänner, träna eller plugga. 
När deltagarna väl kom hem efter skolan tog majoriteten powernaps. Dessa kunde variera 
mellan 20 minuter till över en timma. En del tog powernaps för att de kände sig helt slut och 
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inte orkade göra något på grund av trötthet, medan andra för att få energi till att göra läxorna 
senare under kvällen. Deltagarna ansåg sig behöva powernaps och beroende på hur länge den 
varade upplevde de sig ibland tröttare än förut. Detta kunde resultera i att de helt enkelt 
struntade i att göra läxorna och la sig framför tv:n på grund av att deras energinivå var låg. 
 
“Asså när jag är trött och har sovit lite så när jag kommer hem så är jag riktigt trött och då 
händer det att jag tar en powernap och det leder ju i sin tur att jag inte har lika mycket tid till 
att plugga och läxorna blir kanske inte gjorda vilket förstör...” (D8).  

Sömnens betydelse för engagemanget i skolan  
Deltagarna beskrev att kvaliteten på sömnen hade en påverkan på deras engagemang i skolan. 
När deltagarna upplevde sig ha sovit dåligt hade de ingen motivation till att utföra skolarbete. 
Istället för att göra skolarbete och vara delaktiga under lektionerna valde deltagarna att gör 
något annat som inte var relaterat till skolarbete. “Asså har jag inte sovit bra så vill jag eller 
har ingen lust till att utföra skolarbete…” (D1). När deltagarna hade sovit bra upplevde de sig 
mer motiverade till att vara aktiva, delaktiga och göra skolarbeten. 
 
Deltagarna såg även att sömnen påverkade hur motiverade de var att umgås med sina 
klasskompisar i skolan. Om sömnen hade varit bra upplevde de sig vara mer motiverade och 
engagerade för att vara delaktiga med sina klasskompisar och de sökte sig mer till sina dem. 
Vid de tillfällena då de hade upplevt sig sova dåligt hade de ingen motivation eller vilja att 
umgås med sina klasskompisar. Istället valde de att ta avstånd från dem på grund av att de 
kände sig lättirriterade, gnälliga, nedstämda och  för att undvika att starta konflikter.  
 
Trots att deltagarna ansåg sig mindre motiverade till att ta kontakt med sina klasskompisar när 
de hade sovit dåligt var klasskompisarna en anledning till att de gick till skolan. De såg skolan 
som en mötesplats där möjligheten fanns att träffa sina vänner och umgås. En annan viktig 
anledning till att deltagarna var motiverade att gå till skolan var för att uppnå sina mål och i 
slutändan kunna arbeta med det yrke de vill. En del såg skolan som ett måste. “Ja jag måste 
ju… det är ju oftast lite kul också, det är lite kul i skolan, man har ju kompisar där.“ (D11). 

Sömnens betydelse för prestationer i skolan 
Såväl mängden sömn som kvaliteten på deltagarnas sömn hade en påverkan på deras 
prestationer i skolan. När deltagarna upplevde sig sova dåligt och sovit mindre än åtta timmar 
kunde de inte prestera lika bra på lektionerna genom att de inte kunde koncentrera sig, 
fokusera och vara aktiva. Följden av detta blev att kvaliteten på skolarbeten försämrades. 
Skoluppgifterna blev halvfärdiga eller inte gjorda. Kvaliteten på arbetet blev inte bra och de 
upplevde sig ha svårare med lärandet och ta in information under lektionerna. Vid dålig eller 
minskad sömn påverkades även deras produktivitet i skolan och detta kunde även följa med 
utanför skoltid.  
 
Vid en god sömnkvalitet och tillräcklig sömnmängd upplevde deltagarna att deras prestationer 
var avsevärt bättre i förhållande till när de hade sovit för lite eller dåligt. De upplevde sig mer 
produktiva under lektionerna. Det handlade framförallt om att deras fokus och koncentration 
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förbättrades vilket ledde till att de kunna arbeta med skolarbeten under en längre tid och hålla 
en högre kvalité på deras arbeten, då deras kreativa tänkande förbättrades. De såg det även 
som att deras lärande blev bättre och de kunde få in mer information. Då deltagarna blev 
produktiva i skolan ledde det till att de gjorde det mesta av skolarbetet i skolan och det fick 
mer tid till annat på kvällarna hemma.  
“Jo men asså sover jag bra så får jag mer gjort, man kan tänka mer kreativt. Jag är även 
piggare och kan tänka utanför lådan och vara mer produktiv... liksom att skriva uppsats när 
du är trött är som att försöka slå hål genom en vägg, det kommer inte gå bra.” (D3). 
 
Några av deltagarna ansåg att prestationerna i skolan inte blev påverkade beroende på om de 
hade sovit dåligt eller lite. Deltagarna upplevde att de kunde prestera på samma nivå som vid 
bra sömn men att de upplevde minskad effektivitet och produktivitet i skolan. “... Om jag har 
ett prov och sovit dåligt så tror jag att man ändå kan prestera och klara på ungefär samma 
nivå som om jag hade sovit bra.” (D4). 

Höga krav och tidsbrist påverkar sömnen 
Denna kategori syftar till att beskriva hur skolan påverkade sömnen. Deltagarna upplevde att 
det ställdes många krav från skolan men även att de hade höga krav på sig själva, då de gärna 
ville ha bra betyg. I och med att skolan ställde många krav och att det var mycket läxor hade 
deltagarna inte tid att umgås med sina vänner eller familj under vardagarna, något som de 
egentligen skulle vilja. Genom många krav och minskad tid, tvingades de prioritera bland 
aktiviteter och de fick ofta uteslutna något som de inte ville. Deltagarna upplevde att skolan 
periodvis kunde vara stressig, vilket ledde till att sömnen blev påverkad genom att de sov 
mindre och de låg ofta och tänkte eller stirrande upp i taket. Det faktum att de upplevde sig 
stressade och inte sov bra resulterade i att skolan blev påverkad negativt. “Jag har lätt att bli 
stressad över plugget, du vet så här att man vill prestera, man ska få så bra betyg som 
möjligt…” (D9). En del av deltagarna gick sista året och skulle snart ta studenten, vilket var 
både en lättnad och även en orsak till stress, då det var mycket plugg som skulle göras och 
hinnas med innan studenten. En del var även stressade över att de inte visste vad de skulle 
göra efter skolan, om de skulle plugga vidare eller börja arbeta. Detta ledde i sin tur till att 
sömnen blev påverkad och att de inte kunde sova. Deltagarna var medvetna om att detta inte 
var bra för deras välmående och hälsa, då den påverkades negativt. Deltagarna ansåg att såväl 
mängden som kvaliteten på sömnen var  väsentlig för att orka med både skoldagen och det 
som sker därefter, men även för att må bra och återhämta sig. Sömnen ansåg de påverkar på 
flera olika sätt, både psykiskt och fysiskt. Sömnen var viktigt för deras hälsa och för att kunna 
må bra. De behövde sova för att kunna utvecklas och lära sig saker i skolan samt för att kunna 
återhämta sig.    
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Författarna hittade inte studier utifrån en arbetsterapeuts syn på hur ungdomars sömnmängd 
och kvalité på sömn påverkade aktiviteter i skolan. Därför valdes en litteraturstudie bort. 
Författarna ville ha mer detaljerad information kring deltagarnas upplevelser, därav valdes 
och genomfördes en kvalitativ intervjustudie. Kvalitativa studier används för att nå ett djup 
och en detaljerad förståelse för ett specifikt fenomen genom att skapa en teori, modell eller 
trovärdighetsbild över fenomenet. För att uppnå detta krävs det att beskriva individers 
upplevelser om det enskilda fenomenet (Kristensson, 2014). Syftet med studien var att 
beskriva individer upplevelse och därför valdes en kvalitativ metod. Valet av metod upplevs i 
efterhand som bra. 
 
Ett bekvämlighetsurval användes under detta examensarbetet, vilket innebar att alla individer 
som var tillgängliga inom ett visst område tillfrågades. Eftersom bekvämlighetsurval är ett 
snabbt sätt att få deltagare ansågs sig författarna att det var lämpligt och att det även passade 
till studien. Då ett bekvämlighetsurval ökar risken för att variationen kan bli mindre hade 
författarna kunnat rekrytera deltagare utifrån ett maximalt varierat urval istället då det ger en 
mer variation (Kristensson, 2014) Till exempel kunde författarna aktivt sökt efter lika många 
kvinnor som män eller sökt efter fler specifika skolor. För att göra resultatet mer relevant 
kunde urvalet gjorts mer varierat, till exempel rekryterat deltagare från flera olika skolor. 
Skolorna i detta examensarbete hade olika specifika inriktningar, de hade även en egen 
struktur på hur de lärde ut samt hur de strukturerade upp deltagarnas skolgång. Författarna 
upplevde även att skolorna inte hade samma medvetenhet om sömn. En skola hade pratat 
mycket om sömn och var medvetna om sömnens betydelse. Detta kan ha påverkat resultat då 
vissa deltagare hade större medvetenhet om sin sömn. 
 
Den ansvarige på skolorna skulle skicka ut informationen till olika klasser där eleverna skulle 
kontakta författarna för deltagande i studien. I ”Förfrågan om deltagande i studien” (bilaga 2) 
framkom inte tydligt hur deltagarna skulle göra för delta i studien och dessutom missade 
författarna att diskutera detta med kontaktpersonerna. Följden av detta blev att deltagarna inte 
hörde av sig till författarna om ett deltagande utan till kontaktpersonen istället.  Detta innebar 
att författarna inte kan bedöma om deltagarna deltog av egen vilja eller om skolan själva valde 
ut deltagare som de ansåg passade till studien. Valde skolan själva ut vilka deltagare som 
skulle delta, kan det varit så att de valde individer som hade en bra respektive dålig sömn 
vilket kan ha påverkat resultatet. 
 
Under intervjuerna ställdes frågorna i ordningsföljd utifrån intervjuguiden, detta berodde 
framförallt på att författarna var ovana vid att genomföra intervjuer. I efterhand ser författarna 
att det vore bra att vara mer säker i hur man intervjuar då inte många följdfrågor ställdes. 
Detta är något som kan ha påverkat resultatet då författarna kunde fått ut mer detaljerad 
information om fler följdfrågor ställts. Något som var till författarnas fördel var att båda var 
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delaktiga under intervjuerna vilket underlättade vid tolkningen av det insamlade materialet 
men även vid kodning och kategoriseringen. 
 
Under intervjun och dataanalysen uppstod även problem vid frågor om hur kvaliteten och 
mängden sömn påverkade deltagarna i skolan. Oftast svarade de liknande på de olika frågorna 
vilket kan tyda på att deltagarna såg det som att de påverkades på samma sätt av de olika 
faktorerna eller att de hade svårt att skilja på begreppen. Detta kan ha en stor påverkan på 
resultatet och kan ses som att det blir oväsentligt att skilja på skillnaden mellan sömnmängd 
och sömnkvalitet. Författarna ser i efterhand att frågorna skulle kunna omformuleras eller 
eventuellt formuleras om till en gemensam fråga.  Kristensson (2014) beskriver att det är 
väsentligt att spela in intervjun då den ska ligga till grund för analys av materialet. Därav 
spelades intervjuerna in på två enheter (mobil & dator) för att säkerställa att ljudkvalitén blev 
bra. Detta ses i efterhand som bra då det fanns en tydlig skillnad på ljudkvalitén på de olika 
enheterna och därav minskade risken för att missförstå det deltagarna sa vid transkriberingen.  
 
För att stärka examensarbetet trovärdigt har deltagarnas egna upplevelser redovisats i 
resultatet och utan anknytning till författarnas förförståelse. De begrepp som användes för att 
bedöma examensarbetets trovärdigt var giltighet, tillförlitlighet, verifierbarhet och 
överförbarhet. För att stärka giltigheten beskrivs det tydligt hur urvalet gått till samt att under 
intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 3) genom att deltagarna fick samma typ av 
frågor. Detta användes för att hålla fokus på det som skulle undersökas. Intervjuguiden 
användes även för att författarna var ovana att hålla i intervjuer. När alla intervjuer sedan var 
genomförda beskrivs det tydligt hur analysarbetet gått till och i resultatet användes citat för att 
ytterligare stärka giltigheten. 
 
För att öka tillförlitligheten användes ett varierat urval genom att både kvinnor och män 
intervjuades. Att det var två författare som utförde studien innebar även större möjligheter att 
fånga upp flera tolkningar och variationer under forskningsprocessen. Genom att författarna 
gemensamt genomfört vissa delar i analysen ökar det tillförlitligheten i resultatet. För att öka 
verifierbarheten och tillförlitligheten läste författarna igenom intervjuerna var för sig men 
diskuterade sedan för att få ett gemensamt intryck och sammanhang av materialet. Koderna 
som togs fram fungerade som underkategorierna som sedan kombinerades för att bilda 
kategorier. Valet av att använda koderna som underkategorier gjordes då författarna upplevde 
det som att koderna tydligt beskrev deltagarnas upplevelse. Kategorierna sammanställdes 
slutligen i ett övergripande tema. Temat belyser syftet med studien som var att beskriva 
gymnasieungdomars upplevelse om hur sömnvanor relaterat till aktiviteter i skolan. För att 
stärka överförbarheten har författarna beskrivit urvalet, datainsamlingen och analysprocessen 
på ett tydligt och noggrant sätt. Författarna är nöjda med val av metod och urvalsprocess och 
anser att de fått tillräckligt med information för att resultatet ska belysa syftet och öppna upp 
för diskussion. Det är sedan läsaren som avgör om resultatet kan överföras i liknande studie 
eller kontext (Kristensson, 2014; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) 
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva gymnasieungdomars upplevelse av sömnvanor relaterat till 
aktiviteter i skolan.  Detta kan beskrivas genom kategorierna oregelbunden sömn, sömnen styr 
energinivån under dagen, Sömnens betydelse för engagemanget i skolan, Sömnens betydelse 
för prestationer i skolan samt Höga krav och tidsbrist påverkar sömnen. 
 
Det framkom tydligt i resultatet att deltagarna uppgav sig ha varierande dygnsrytm beroende 
på vilken dag det var. Det som märktes var att deltagarna ofta hade en varierande dygnsrytm 
på vardagarna. Dygnsrytm innebär att sömnen, vilan och de aktiviteter individen gör under 
dagen följer ett regelbundet mönster (Hillman,2012). Deltagarna hade även varierande 
sömnvanor och på grund av detta fick de minskad sömnmängd vilket påverkade energinivån, 
engagemanget och prestationerna i skolan. Författarna uppfattar resultatet som att 
ungdomarna får för lite mängd sömn och sover för få timmar per natt och kan därför ha 
sömnbrist. Tidigare studier har visat att sömnbrist kan vara en orsak till att ungdomar 
upplever sig trötta på lektioner vilket i sin tur har påverkat prestationerna i skolan 
(Matricciani, Olds & Petkov, 2012; Medic, Wille & Hemels, 2017; Wallskär, 2008).   
 
I resultatet framkom det tydligt att målgruppen upplevde att deras sömn hade en stor påverkan 
på deras prestationsförmåga.  Deltagarna beskrev det som att deras förmåga till att vara aktiva 
under lektionerna och kvaliteten på deras arbeten påverkades i stort av deras sömn. Punamäki, 
Wallenius, Nygård, Saarni och Rimpelä (2007) beskriver att en dålig sömn eller minskad 
sömnmängd är förknippat med negativa hälso- och utvecklingsresultat och en försämring av 
kognitiva prestationer. Tidigare studier har även visat att sömn är väsentligt för 
aktivitetsutförandet där sömnbrist och sömnstörningar kan påverka individens energi, 
uppmärksamhet, prestationer, kroppsfunktioner samt att kunna delta och utföra dagliga 
aktiviteter (Fung, Wiseman-Hakes, Stergiou-Kita, Nguyen & Colantonio, 2013). Författarna 
ser det som att deltagarnas vilja och förmåga till att utföra aktiviteter i skolan försämras av 
minskad sömn. Lee och Kielhofner (2017b) beskriver att en viktig del i viljekraft är 
individens känsla av effektivitet som syftar till att individen på ett framgångsrikt sätt ska 
kunna använda sin personliga kapacitet för att uppnå det resultat de vill i livet. Individer som 
upplevde sig kapabla och effektiva tog till vara på tillfällena för att förbättra sina prestationer 
och framhävde sin strävan att uppnå sina mål. Individer som upplevde sig inkapabla saknade 
tro på sin förmåga, undvek de tillfällen som erbjöds och saknade uthållighet. Ungdomars 
prestationer kan kopplas till utförandekapacitet vilket är något som Taylor, Pan och 
Kielhofner (2017)  belyser är en väsentlig del och en förutsättning för att utföra olika 
aktiviteter. Det är även viktigt att ungdomar är delaktiga i de aktiviteter de utför för att 
prestationerna ska bli så bra som möjligt. När deltagarna sovit bra upplevde de en mer positiv 
effekt på deras prestationsförmåga och sin delaktighet under lektionerna. Detta kan man 
koppla till Green (2008) som beskriver att sömn och aktiviteter går ihop i ett dagligt mönster, 
där vakna aktiviteter påverkar sömnen och sömnen påverkar individens utförande av dagliga 
aktiviteter. Det går att se det som att ungdomarna försämrar sin drivkraft då deras prestationer 
i skolan försämras. Peny-Dahlstrand (2016) beskriver att ungdomars drivkraft till att utföra 
aktiviteter är utifrån tre värden, konkret värde, självbelönande och/eller ett 
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sociosymbolisktvärde. Det konkreta värdet ses som produkten och resultatet av aktiviteten 
som i sin tur leder till en ökad kapacitet och en ny färdighet. Det självbelönande värdet är 
aktiviteter som ger lust och njutning till den enskilda individen. 
 
I resultat framkom det att deltagarna kände press över sina prestationer då skolan och 
omgivningen ställde många krav samt att de själva hade höga krav. Detta i sin tur kunde 
resultera i en minskad sömn och ökad stresskänsla. Danielsson et al (2012) beskriver att stress 
kan bero på att individen upplever en obalans mellan de ställda krav som finns och saknar 
förmågan att kunna hantera dessa, vilket kan ge besvär som sömnbrist. Krav från 
omgivningen och att ungdomar har krav på sig själva genom att de vill prestera i skolan och få 
goda studieresultat kan skapa en oro hos individen som i sin tur påverkar utförandekapaciteten 
av en aktivitet (Bartel, Gradisar & Williamson, 2015; Wallskär, 2008).   I en studie av 
Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström och Fjellman-Wiklund (2012) visar att 
ungdomar i Sverige upplever höga krav från skolan och det finns indikatorer på att det leder 
till allvarliga stressrelaterade störningar såsom smärta, sömnproblem, ångest och andra 
stressrelaterade problem.  Författarna ser därför det som motiverat att det är av vikt att försöka 
ha en balans mellan olika aktiviteter för att undvika ökad stresskänsla.  
  
I resultatet framkommer det att deltagarnas sömn hade en stor påverkan hur delaktiga de var 
med sina klasskompisar. Det kunde exempelvis handla om hur villiga de var till att samarbeta 
och ta kontakt med sina klasskompisar. Författarna ser detta på samma sätt som sömn 
påverkar prestationerna i skolan.  En dålig sömn har en negativ påverkan genom en lägre 
energinivå, försämrad uppmärksamhet och kroppsfunktioner som försämrar förutsättningarna 
för att kunna delta och utföra dagliga aktiviteter (Punamäki, Wallenius, Nygård, Saarni, & 
Rimpelä, 2007; Fung, Wiseman-Hakes, Stergiou-Kita, Nguyen & Colantonio, 2013). Att 
individens förmåga till att vara delaktig och aktiv försämras kan kopplas till viljekraft 
begreppet där individen behöver en känsla av effektivitet för att vara motiverade till att utföra 
aktiviteter (Lee & Kielhofner, 2017b).   
 
Trots att deltagarna inte såg sig motiverade till att vara delaktiga med sina klasskompisar i 
skolan vid en dålig sömn måste deltagarna sett en stor mening, glädje och samhörighet med 
att utföra aktiviteter tillsammans med sina klasskompisar. Lee och Kielhofner (2017b) ser 
glädje som ett viktigt begrepp inom viljekraft. En viktig komponent för att glädje ska kunna 
uppnås är att uppleva samhörighet med andra vilket kan stärka viljan till att utföra olika 
aktiviteter. Det går att se det som att ungdomarna vill vara delaktiga med sina kompisar och 
känner att de har hittat en roll där de känner sig trygga i skolan och det är det som får 
deltagarna att vilja gå till skolan och vara delaktiga med sina klasskompisar. Det 
sociosymboliska värdet kan verka på ett personligt, kulturellt och eller universellt plan och är 
kommunikativt och identitetsskapande är en central roll för att individen ska vilja utföra 
aktiviteter (Peny-Dahlstrand, 2016) 
 
Resultatet visade på att deltagarna uppgav sig ha varierad energinivå under dagen då sömnen 
var dålig och att det hade en stor påverkan på hur aktiva och delaktiga de var under lektionen. 
De såg sig som mindre produktiva och mindre engagerade i skolarbetet under början och i 
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slutet av skoldagen då de inte hade någon energi. En anledning till detta kan vara att 
målgruppen har en dygnsrytmstörning. Dygnsrytmstörning beror framför allt på att individer 
somnar sent och som sin tur leder till svårigheter att stiga upp på morgonen. Trötthetskänsla 
och en känsla av energilöshet är vanligt vid dygnsrytmstörning (Smedje, 2010). Att deltagarna 
upplevde trötthetskänsla och låg energinivå kan vara en orsak till sömnbrist och stress vilket 
Hillman (2012) styrker, detta kan exempelvis visas genom att ungdomar har svårighet att 
varva ner och svårigheter att somna på kvällarna.  
 
 
Det går att se det som att ungdomarnas oregelbundna sovrutiner och dåliga sömn rubbar deras 
rutiner under dagen. Människans kropp är utformad att gå efter regelbundna vanor och rutiner. 
När vardagsrutinerna förändras kommer individens kropp göra motstånd. När exempelvis 
sömnrytmen rubbas genom varierande sömnrutiner kan det vara lätt att förvirring uppstår och 
vardagsrutinerna rubbas (Lee & Kielhofner, 2017a).  
 
Resultatet visar på att deltagarna inte uppnår ett samspel mellan de tre komponeterna 
viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Följderna av att komponenterna inte 
samverkar med varandra blir en ohållbar livssituation (Taylor & Kielhofner, 2017). 
Deltagarna uppgav att sömnen påverkade de tre komponenterna på ett negativt sätt. De 
oregelbundna sömnrutinerna kunde göra att deras sömn inte blev tillräckligt bra och följderna 
blev att de inte var lika motiverade i skolan och prestationerna påverkades negativt. Detta kan 
ses som att målgruppen inte uppnår aktivitetsbalans. Det går dock inte att konstatera då 
aktivitetsbalans bygger på individens subjektiva upplevelse och erfarenheter samt att det är 
väsentligt att ha en balans mellan arbete/produktiva aktiviteter, lek/fritid och vila/sömn för att 
uppnå aktivitetsbalans (Jonsson, Håkansson & Wagman, 2012; Wagman, Håkansson & 
Björklund, 2012). Något som är viktigt för aktivitetsbalans är att inte glömma bort vikten av 
rätt mängd sömn (Wagman, Håkansson & Jonsson, 2014). 

Förslag på kommande studier 
Kunskap om hur kvalitéten och mängden sömn påverkar skolan ur ett arbetsterapeutiskt 
synsätt är begränsad och fortsatt forskning om hur gymnasieungdomars upplevelse av 
sömnvanor påverkar prestationer i skolan behövs. I detta examensarbete användes en 
kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. För att tydligare få en förståelse över hur 
gymnasieungdomars sömnvanor påverkar aktiviteter i skolan är förslag för vidare forskning 
att göra en ny kvalitativ studie med tydligare intervjufrågor som tydligt särskiljer begreppen 
sömnmängd och sömnkvalitet, samt att öka antalet deltagare för att få en större bredd. En 
sådan studie skulle kunna öppna för bättre förståelse kring hur mängden respektive kvaliteten 
på sömnen påverkar aktiviteter i skolan. Förslag på ytterligare studier är att göra en kvantitativ 
enkätundersökning i en större skala, för att jämföra elever på skolor med olika inriktningar då 
författarna såg stora skillnader mellan deltagarna från de olika skolorna. Författarna ser även 
att det finns ett behov av att genomföra vidare forskning inom olika strategier för att ändra 
målgruppens beteendemönster och studera hur det påverkar och på så sätt främja målgruppens 
aktivitetsbalans. Ytterligare forskning skulle vara att genomföra en interventionsstudie för att 
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studera olika interventioner och hur de kan implementeras i skolan för att främja målgruppens 
aktivitetsbalans både i och utanför skolan. 

Betydelse för arbetsterapi 
Resultatet av examensarbetet visar på att gymnasieungdomars sömnvanor har en stor 
påverkan på aktiviteter i skolan. Målgruppen lever i en vardag som är stressig och fylld med 
krav från sig själva, från skolan och omgivningen. Målgruppen har svårt att hinna med allt 
som de vill under en dag, vilket leder till att de får prioritera bort saker som de anser är viktiga 
för dem.  Examensarbetets författare ser ett behov av arbetsterapi inom skolan. Sömn är 
väsentligt för att uppnå god hälsa och en förutsättning för att kunna delta i dagliga aktiviteter 
(Christiansen & Townsend, 2010). Författarna ser det som motiverat att som arbetsterapeut 
arbeta med att se över ungdomars sömnvanor och rutiner för att kunna delta i aktiviteter och 
för att uppnå en balans i vardagen. Det kan även vara väsentligt för en arbetsterapeut att 
arbeta med att ge tips och råd vid stress och ökad trötthetskänsla. Fung, Wiseman-Hakes, 
Stergiou-Kita, Nguyen och Colantonio (2013)  menar att en arbetsterapeut kan  arbeta med att 
utforma strategier tillsammans med ungdomar som upplever att de inte sover tillräckligt, 
vilket i sin tur påverkar välmåendet. Arbetsterapins mål är att utifrån varje enskild person 
utforma strategier som får vardagen att fungera och att livet ska kännas meningsfullt (Sveriges 
Arbetsterapeuter, 2018). Att arbeta med målgruppen i deras miljö kan öppna upp möjligheten 
för att kunna hjälpa fler som är i behov av förändringar i vardagen inom målgruppen. 
Resultatet av detta examensarbete kan öppna upp för diskussion, öka medvetenhet och 
förståelsen kring målgruppen. Det kan öka förståelsen kring hur ungdomar upplever sin 
vardag och hur deras sömn kan påverka aktiviteter i skolan. Skolan är den verksamhet där en 
arbetsterapeut kan underlätta delaktigheten och förespråka för att främja ungdomars hälsa, 
välmående och utveckling (Munkholm, 2016). Genom att tillämpa arbetsterapi inom skolan 
kan en arbetsterapeut hjälpa elever som upplever svårigheter med balans i vardagen med att få 
tillräckligt med sömn och på så sätt främja välbefinnandet och aktivitetsbalansen. Då det 
fanns en medvetenhet om sömnens betydelse på en av skolorna ser författarna det som 
väsentligt att som arbetsterapeut arbeta på samhällsnivå och få ett större helhetsperspektiv 
inom ämnet och vilka följder det får på målgruppen. En arbetsterapeut skulle kunna arbeta 
förebyggande genom att till exempel föreläsa eller ha workshops om ämnet med målgruppen. 
Eftersom en arbetsterapeut även har väldigt stor kunskap om aktiviteter skulle de kunna arbeta 
med hur sömnvanor kan förbättras och komma med rekommendationer för att öka individens 
möjligheter till att delta i aktiviteter (American Occupational Therapy Association, 2012). 
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Slutsatser 

Sammanfattningsvis upplever sig gymnasieungdomar ha en vardag med oregelbundna 
sömnrutiner. Målgruppen var styrd av skolan med oregelbundna tider för när de skulle stiga 
upp på morgonen. Sömnen försköts då målgruppen tittade på någon typ av skärm innan de 
skulle sova. Målgruppen hade höga krav på sig själva, krav från skolan och omgivningen. 
Känslan av de höga kraven följde med deltagarna hem, vilket ledde till svårigheter i att sova. 
Sömnen hade en påverkan på hur motiverade deltagarna var till att utföra skoluppgifter samt 
kvaliteten på skolarbetena.  
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Bilaga 1  

Förfrågan till Gymnasierektor om genomförande av kvalitativ studie 

Hej! 

Vi är två studerande som läser sista terminen på arbetsterapeutprogrammet på Jönköping 
University. Vi håller nu på med vårt examensarbete där vårt syfte med studien är att 
undersöka hur gymnasieungdomar upplever deras sömn i relation till aktivitet i skolan för att 
öka vår förståelse inom detta område.  
 
Datainsamlingen kommer ske genom intervjuer på elever som går på gymnasiet som är 
mellan 15 och 18 år. Vi har tänkt intervjua sex elever. Intervjuerna kommer ta mellan 30-45 
minuter och kommer ske i ett enskilt rum på skolan.  
 
Författarna kommer ta hänsyn till de etiska principerna att deltagandet är frivilligt och att 
informationen inte kommer kunna skada eller härledas till eleverna. Det kommer delas ut 
informationsbrev om studiens syfte samt information om deltagarens rättigheter och om 
konfidentialiteten. Denna information kommer även ges muntligt för samtliga elever.  
All data kommer att hanteras på ett säkert sätt att ingen av deltagaren kommer komma till 
skada eller att information ska härleda till denne. Allt material kommer att förvaras på ett 
säkert sätt och kommer endast användas till examensarbetet. Du som utbildningschef kommer 
såsom eleverna att få ta del av resultatet från arbetet när det är färdigställt om så önskas. 

Vid mer funderingar och behov av mer information angående studien är ni välkommen att 
kontakta någon av oss Christoffer, Matildha eller vår handledare Inger Ahlstrand.  

Med vänliga hälsningar  
Christoffer Gustavsson & Matildha Svensson 
 
Ansvarig för studien är  
Christoffer Gustavsson 
Tel: 073-xxxxxxx 
Mail: Guch16cg@student.ju.se 
 
Matildha Svensson 
Tel: 072-xxxxxxx 
Mail: Svma16ms@student.ju.se 
 
Handledare 
Inger Ahlstrand 
Universitetslektor 
Mail: Inger.Ahlstrand@ju.se 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2  
Förfrågan om deltagande i studie. 
 
Hej där, ja du som är gymnasieelev! 
 
Vi är två studerande som läser sista terminen på arbetsterapeutprogrammet på Högskolan i 
Jönköping och håller på och skriver ett examensarbete om hur gymnasieelever upplever sina 
sömnvanor i relation till aktiviteter i skolan och hoppas att du vill delta. 
 
Som en del i examensarbetet ingår det en intervju. Intervjun kommer ta cirka 30-45 minuter 
och ske under ett tillfälle. Ditt deltagande är helt frivilligt och du väljer själv om du vill delta. 
Du får när som helst avbryta och du behöver inte ge någon motivering och det kommer inte 
bli några konsekvenser för dig.  
 
Vi försäkrar dig om att känsliga uppgifter inte kommer presenteras eller kunna kopplas till 
dig. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Konfidentiellt innebär att du som 
deltagare är garanterad att dina uppgifter inte sprids till obehöriga samt att materialet kommer 
att förvaras inlåst och utan insyn från obehöriga. Materialet kommer att avidentifieras vilket 
innebär att ditt material inte kan kopplas till dig som individ. 
 
 

Med vänliga hälsningar 
Christoffer Gustavsson & Matildha Svensson 
 
Christoffer Gustavsson 
Tel:073-xxxxxxx 
Mail: Guch16cg@student.ju.se 
 
Matildha Svensson 
Tel:072-xxxxxxx 
Mail: Svma16ms@student.ju.se 
 
Handledare 
Inger Ahlstrand 
Universitetslektor 
Mail: Inger.Ahlstrand@ju.se 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3  

Intervjuguide.  

Start: Börja med att presentera dig själv och förklara syftet för deltagaren samt användningen av 
inspelningen. Fråga om deltagaren har några frågor innan ni börjar. Börja sedan med en inledande 
fråga. 
 
Inledande fråga 
Skulle du vilja berätta för oss/mig hur en dag ser ut för dig? 
Sömn 
Vad tänker du på om jag säger sömn relaterat till hälsa? 
Hur många timmar sover du ungefär/natt? 
Hur upplever du att din sömn är? 
Hur upplever du att din sömn påverkar dig i skolan? 
 
Motivation 
Hur påverkar din sömn din motivation till att utföra skolarbeten? 
Hur påverkar din sömn din motivation till att utföra skolarbete utanför skoltid? 
De gånger du känner dig trött på morgonen vad får dig då att gå till skolan? 
 
Vanor  
Beskriv dina rutiner (vad du gör) innan du somnar ? 
Hur påverkar mängden sömn du får dina rutiner i skolan? 
Hur ser dina sovrutiner ut på vardagarna ut i förhållande till helgerna? 
 
Utförande 
Hur upplever du kvalitéten på din sömn (Hur bra du sover) påverkar dina prestationer i skolan? 
Hur upplever du att din sömnmängd påverkar dina prestationer i skolan? 
Hur upplever du att hur du sovit påverkar dig när du är i skolan? 
Hur upplever du att för lite sömn påverkar dig i övrigt under dagen? 
Upplever du att du hinner med allt skolarbete som ska göras? 
Hinner du med att göra allt du vill göra under en dag?  
 
Följdfrågor 
Hur kommer det sig? 
Varför tror du det blir så/är så? 
Skulle du kunna utveckla det lite mer? 
 
Tolkningsfrågor 
Förstår jag dig rätt om jag säger att…? 
Så du menar att …? 
 
Avslut: Avsluta med att säga att du har tagit upp de delar du vill fråga deltagaren om. Fråga 
deltagaren om hen vill säga något innan ni avslutar intervju. Tacka sedan för deltagandet och fråga om 
det är okej att återkomma vid ytterligare frågor. 
 
 



 

 
 

Bilaga 4 
Informationsbrev till deltagaren  
Du får denna information för du har tackat ja till att delta i studien. Nedan kommer du få mer 
information om vad det innebär att delta i studien. 
 
Vad är det för studie och varför vill ni att jag ska delta? 
Vår tanke med studien är att beskriva gymnasieungdomars upplevelse av sömnvanorna 
relaterat till aktiviteter i skolan. Det finns inte mycket studerat kring detta område och därav 
vill vi öka vår förståelse kring detta inför vår kommande yrkesroll som arbetsterapeut. Ditt 
deltagande är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta utan att ge oss författare 
någon förklaring och det kommer inte kunna påverka dig negativt. 
 
Hur går studien till? 
Studien kommer att genomföras genom intervjuer som kommer ta cirka 30-45 minuter. Där 
frågor om sömn och aktiviteter i skolan kommer att frågas och du kommer kunna berätta fritt 
om dina tankar kring ämnet. Intervjun kommer att ske under ett enda tillfälle och planeras att 
göras i början av april. Intervjun kommer att spelas in via författarnas mobiltelefon och 
kommer direkt efter intervjun föras över på ett USB minne för att kunna analysera resultatet 
samt förvara materialet på ett säkert sätt. Allt material kommer endast att användas i studien 
och kommer efter analysen att raderas.  
 
Vad händer med mina uppgifter 
Allt material och uppgifter vi får av dig kommer att behandlas konfidentiellt. Konfidentiellt 
innebär att du som deltagare är garanterad att dina uppgifter inte sprids till obehöriga samt att 
materialet kommer att förvaras inlåst och utan insyn från obehöriga. Materialet kommer att 
avidentifieras vilket innebär att ditt material inte kan kopplas till dig som individ. 
 
Om du vill få del av resultatet är du välkommen att kontakta någon av oss författare, 
Christoffer eller Matildha via mail eller telefon. Resultatet kommer endast att användas i 
arbetet och ingen annanstans. Vi räknar med att resultatet är klart i mitten av juni.  
 
Med vänliga hälsningar 
Christoffer Gustavsson & Matildha Svensson 
 
Christoffer Gustavsson                                            Matildha Svensson 
Tel: 073-xxxxxxx                                                    Tel: 072-xxxxxxx 
Mail: Guch16cg@student.ju.se                               Mail: Svma16ms@student.ju.se 
 
Handledare 
Inger Ahlstrand 
Universitetslektor 
Mail: Inger.Ahlstrand@ju.se 

 



 

 
 

Bilaga 5  
Samtyckesblankett 
 
Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 
frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen som getts ut. 

• Jag samtycker till att delta i studien “Gymnasieungdomars upplevelse av sömn 
relaterat till aktiviteter i skolan”  

• Jag samtycker till ljudinspelning under intervjun. 
• Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

informationsbrevet. 

 

  

Plats och datum Underskrift 

  

  

  

  
 
Mottagit samtycke: 
Christoffer Gustavsson                                             Matildha Svensson 
Tel: 073-xxxxxxx                                                     Tel: 072-xxxxxxx 
Mail: guch16cg@student.ju.se                                Mail: svma16ms@student.ju.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


