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SAMMANFATTNING  
 

Nyckelord: Ungdomar, sömnvanor, elevhälsa, livskvalitet, personcentrerad vård 

 

Bakgrund: Många studier visar att sömnen och dess kvalitet och duration är försämrad hos många 

ungdomar. Bristande sömn kan leda till sämre skolresultat, psykisk ohälsa och nedsatta kognitiva 

förmågor. Skolsköterskan och eleven skapar en relation och kan genom samarbete och samtal genom 

en process nå en gemensam målsättning för att förbättra elevens sömnvanor. För att kunna ge 

personcentrerad vård och stöd gällande sömnvanor behöver kunskap finnas hos skolsköterskan om 

vilka orsaker som kan finnas till brister i ungdomars sömn. 

 

Syfte: Syftet med detta examensarbete var att sammanställa och analysera forskningsresultat om 

orsaker till brister i ungdomars sömnvanor samt att undersöka om skillnader i dessa orsaker finns 

gällande kön och åldrar. 

 

Metod: Studiens design var en litteraturöversikt. Sökningar utfördes i databaserna CINAHL, 

PsycINFO och PubMed samt genom en manuell sökning i referenslistor. I resultatet inkluderades 16 

artiklar som var av hög och medelhög kvalitet. Samtliga inkluderade artiklar var tvärsnittsstudier. 

Ungdomar mellan 10 – 19 år inkluderades i studien. 

 

Resultat: Orsaker till brister i ungdomars sömnvanor var multimedia användning, social media och 

internetanvändning, aktiviteter i dagliga livet och social utsatthet. Inga skillnader framkom i orsaker 

till brister i ungdomars sömn relaterat till kön och ålder. 

 

Slutsats: Det är viktigt att ungdomar har goda sömnvanor för att upprätthålla sin psykiska och 

fysiska hälsa samt för att klara av sin skolgång. Därför måste skolsköterskan ha kunskap om vilka 

bakomliggande orsaker som kan finnas till brister i ungdomars sömn. Genom personcentrerad vård, 

samtal om sömn och hjälp till självhjälp kan hälsosamma vanor upprättas och ge ungdomar möjlighet 

till en bra livskvalitet. Några säkra samband kan inte dras av resultatet i denna litteraturstudie på 

grund av de inkluderade studiernas design. Fortsatt forskning med andra typer av design behövs 

inom området för att klarlägga orsak och verkan till hur ungdomars sömn påverkas av olika 

levnadsvanor. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

Keywords: Adolescents, sleep habits, student health, quality of life, person-centred care 

 

Background: Many studies show that sleep and its quality and duration are impaired in many 

adolescents. Lack of sleep can lead to poor school results, mental ill health and impaired cognitive 

abilities. The school nurse and the student create a relationship and can through collaboration and 

conversation through a process reach a common goal to improve the student´s sleep habits. To be 

able to provide person-centered care and support regarding sleep habits the school nurse need 

knowledge about what causes may be deficiencies in adolescents’ sleep. 

 

Purpose: The aim of the study was to compile and analyse research results on causes of deficiencies 

in adolescents' sleep habits and to investigate whether differences in these causes exist between sexes 

and in different ages.  

 

Method: The study was designed as a literature review. We conducted a search through the 

databases CINAHL, PsycINFO and PubMed and a thorough manual search, which resulted in 16 

articles being included in the literature review. All included articles were cross-sectional studies. 

Adolescents between 10 - 19 years were included in the study. 

 

Result: Factors that have an impact on sleep and sleep habits for adolescents includes multimedia, 

social media and internet, activities of daily life and social vulnerability. No differences were found 

in causes of deficiencies in adolescents' sleep related to gender and age. 

 

Conclusion: It is important that adolescent have good sleep habits to maintain their mental and 

physical health and to cope with their schooling. Therefore, the school nurse must have knowledge 

of the underlying causes that may be lacking in adolescents sleep. Through person-centered care, a 

dialog and help to self-help, healthy habits can be established and give adolescents the opportunity 

for a good quality of life. Casual relations cannot be deduced from the results of this literature study 

because of the design of the included studies. Continued research with other types of design is 

needed in the field to clarify the cause and effect of how adolescents sleep is affected by different 

living habits. 
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BAKGRUND  

Sömn och hälsa 

World Health Organization (WHO, 2019) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysisk, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaron av sjukdom eller svaghet”. I WHO:s 

konstitution beskriver de även att ”bästa möjliga hälsa är en av de fundamentala rättigheter som 

tillkommer varje människa utan åtskillnad av ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska eller 

sociala förhållanden”. Buysse (2014) jämför WHO: s beskrivning av hälsa med sin definition av 

sömnhälsa. Han menar att sömnhälsa består av fem dimensioner; Sömnduration (sleep duration) - 

den totala mängden sömn under 24 timmar; Sömn kontinuitet och effektivitet (sleep 

continuity/efficiency) - lätthet att somna och somna om; Timing (timing) - när sömnen sker under 

dagens 24 timmar; Vakenhet/trötthet (alertness/sleepiness) - förmågan att hålla sig tillräckligt 

uppmärksam/vaken och slutligen; Tillfredsställande/kvalitet av sömn (satisfaction/quality) - 

subjektiv bedömning om sömnen är ”bra” eller ”dålig” (Buysse, 2014). 

 

De flesta människor sover mellan 20–40% av dygnets timmar (Hillman, 2012). 

Folkhälsomyndigheten (2017) beskriver att en evolutionär utveckling har skett i en naturlig miljö 

med en ungefärlig 12-timmars period av ljus följt av en 12-timmars period av mörker. Dagsljuset har 

hälsofrämjande effekter som skapar grundläggande förutsättningar för en god nattsömn genom att 

dygnsrytmen regleras naturligt av melatoninutsöndringen. Grundläggande biologiska funktioner som 

ämnesomsättning, hormonella funktioner, aktivitet och vila styrs av relativiteten mellan ljus och 

mörker under dygnet. Den naturliga exponeringen för dagsljus har dock minskat. En vuxen, 

arbetande människa i Europa beräknas tillbringa 80 - 90% av den vakna tiden inomhus 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Sömn är ett grundläggande behov för människan och en brist på 

denna har negativa effekter, både fysiska och psykiska. American Academy of Sleep Medicine and 

Sleep Research Society har sammanställt kategorier av områden som påverkas negativt vid brist på 

sömn; allmän hälsa, kardiovaskulär hälsa, metabolisk hälsa, mental hälsa, immunologisk hälsa, 

prestationsförmåga, cancer, smärta och dödlighet (Grandner, 2017). Även om sömnen är ett 

biologiskt grundläggande behov finns det många faktorer och stora individuella skillnader som 

påverkar hur och när en individ sover. Att sova är därför även en social aktivitet, starkt påverkad av 

omgivningen och underkastad personliga och socioekonomiska faktorer (Grandner, 2017).  
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Sömnens betydelse under ungdomsåren 

Sömnen förändras genom hela livet, särskilt under barndomen, ungdomsåren och ålderdomen då 

stora förändringar sker. Under tonåren genomgår ungdomar en drastisk utvecklingsperiod som är 

både kroppslig, psykisk och neurologisk (Colrain, 2011). I tonåren förändras dygnsrytmen då 

melatoninutsöndringen är förskjuten, vilket ger en senare tid för insomning på kvällen och ett senare 

uppvaknande på morgonen (Carskadon, Acebo, Richardsson, Tate & Seifer, 1997). Enligt en studie 

som undersökte europeiska ungdomars sömnvanor, skedde en tydlig förskjutning med två till tre 

timmar när de lade sig på kvällen och gick upp på morgonen under helgdagar jämfört med vardagar 

(Roenneberg et al., 2004). Under senare år har man sett att ungdomar har svårt att somna på kvällen, 

lägger sig senare och sover mindre än rekommenderat. Pojkar tenderar att lägga sig senare och sova 

ett färre antal timmar än rekommenderat, flickor rapporterar däremot större svårigheter vid 

insomnandet (Norell-Clarke & Hagquist, 2017). I Sverige är den rekommenderade mängden sömn 

för ungdomar nio timmar per natt (Läkemedelsverket, 2015) och i USA åtta till tio timmar per natt 

(National Sleep Foundation, 2016). Antal timmars sömn för ungdomar har minskat det senaste 

århundradet med i snitt en timme (Matricciani, Olds, & Petkov, 2012). I ett flertal studier 

framkommer att ungdomar inte sover tillräckligt, det vill säga inte når upp till de angivna 

rekommendationerna (Astill, Verhoeven, Vijzelaar & Van Someren, 2012; Calamaro, Thornton, 

Mason & Ratcliffe, 2009; Marco, Wolfson, Sparling & Azuaje, 2011).  

 

Fysiska och psykiska konsekvenser av bristande sömn hos ungdomar 

Ungdomar sover idag ett färre antal timmar per dygn och mer oregelbundet än tidigare, vilket är en 

riskfaktor för ohälsa och därmed ett samhällsproblem på lång sikt. Sömnbrist och oregelbundna 

sömnvanor har även ett samband med övervikt hos ungdomar. På lång sikt ökar risken för 

följdsjukdomar av övervikt, som exempelvis typ 2-diabetes och högt blodtryck (Bruce, Lunt, & 

McDonagh, 2017). Sömnens kvalitet och duration är därmed en viktig skyddsfaktor för ungdomar, 

inte bara gällande den mentala hälsan och skolprestationer, men även för att förebygga övervikt 

(Hillman, 2012). 

 

En minskad sömnduration kan ha stora konsekvenser för skolarbete, mental hälsa och kognitiva 

förmågor (Norell-Clarke & Hagquist, 2017). Sömnbrist och sömnstörningar har även ett signifikant 

samband med skolfrånvaro under tonåren enligt en nordisk studie (Hysing, Haugland, Stormark, Boe 

& Sivertsen, 2015). Fler studier från olika delar av världen visar alla på att ungdomars bristande 

sömnvanor leder till sämre skolresultat (Sivertsen, Harvey, Lundervold & Hysing, 2014; Titova et 
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al., 2015; Wernette & Emory, 2017). Ofta sammanfaller skolfrånvaro dessutom med ett naturligt 

ökat risktagande under denna period (Colrain, 2011). Detta risktagande kan innefatta alkohol, tobak, 

droger och oskyddat sex, vilket kan ge negativa konsekvenser både omedelbart men även på lång sikt 

(Hardin, McCarthy, Speck, & Crawford, 2018). Missbruk är kopplat till låg socioekonomisk 

tillhörighet. Låg socioekonomisk tillhörighet och misslyckad skolgång under uppväxten kan leda till 

sämre livsvillkor som vuxen, vilket ökar risken för ohälsa. Därför är det viktigt att minska risken för 

ohälsa och missbruk i framtiden genom arbete på flera plan. Skolsköterskan kan hjälpa till att främja 

utbildningsmässig framgång genom preventivt arbete (Gauffin, Vinnerljung, Fridell, Hesse & Hjern, 

2013). Clausson, Köhler och Berg (2008) undersökte med hjälp av skolsköterskors erfarenhet 

ungdomars hälsoproblem utifrån socioekonomisk bakgrund. Skolsköterskorna beskrev att stress var 

det vanligaste ordet som ungdomar använde sig av när de berättade om sina problem. Stressen kunde 

kopplas ihop med andra faktorer som påverkar ungdomars hälsa negativt, till exempel dåliga 

matvanor och sömnproblem. Sjuksköterskorna uppmärksammade även att den fysiska aktiviteten 

bland ungdomarna hade minskat. Detta visades även i en undersökning om barns och ungdomars 

rörelsemönster där man mätte ungdomars fysiska aktivitet objektivt med hjälp av aktivitetsmätare 

under en vecka (Folkhälsomyndigheten, 2019). Resultatet visade att barn och unga är fysisk inaktiva 

under större delen av dygnet och att detta ökar från 11 till 15 års ålder, där den inaktiva delen står för 

75% av den vakna tiden på dygnet. 

 

Folkhälsomyndighetens rapport om skolbarns hälsovanor är en internationell enkätundersökning som 

utförs i Sverige var fjärde år sedan 1985 - 86. Rapporten från 2017 – 2018 visar att många elever 

uppger psykosomatiska besvär så som att ha varit irriterad, på dåligt humör eller haft svårt att somna. 

Bland 13- och 15-åringar var fyra psykiska besvär vanligare bland flickor än bland pojkar (irritation, 

nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter). Dessa fyra psykiska besvär har ökat de senaste 30 

åren i åldrarna 13 - 15 år, och i gruppen 11 år för flickorna (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

Elevhälsa 

Skolan kräver att ungdomar kan prestera under skoltid och har som målsättning att varje elev ska 

uppnå sin bästa möjliga kapacitet (Socialstyrelsen, 2016). Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall det 

finnas en elevhälsa i skolan och den skall innefatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Detta innebär tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator samt specialpedagog vid behov. Skolsköterskans främsta uppgift inom elevhälsan är att 

stödja och främja elevens hälsa genom att använda sig av personcentrerad och evidensbaserad vård 
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(Lundquist, 2016). Skolsköterskans arbete utförs exempelvis via hälsosamtal där ungdomar kan få 

råd och stöttning kring sina levnadsvanor och information om hur de själva kan påverka sin hälsa och 

livskvalitet (Socialstyrelsen, 2016). Utöver det schemalagda hälsosamtalet är det många ungdomar 

som är i behov att prata med någon och vänder sig då till skolsköterskan, därför är det viktigt att 

skolsköterskan både finns tillgänglig och har förutsättningar att ge relevanta råd (Best, Oppewal & 

Travers, 2018; Claussen, Kölher & Berg, 2008; Golsäter, 2012). Enligt Jönsson, Maltestam, Tops 

och Garmy (2019) är det ett stort ansvar som åligger skolsköterskan. Skolsköterskor upplevde att det 

var utmanande att bemöta elever med psykiska hälsoproblem. Samtidigt menade skolsköterskorna att 

det gav dem stora möjligheter till personlig och professionell utveckling, och att det var ett 

meningsfullt och givande arbete att ta hand om de elever som behövde stöd (Jönsson et al., 2019). 

 

Utmattningskänsla och sömnighet är något många ungdomar upplever under skoldagen vilket kan 

göra det svårt att få ut det bästa möjliga av undervisningen. Skolsköterskan har i dessa fall en viktig 

uppgift i att identifiera dessa elever i samarbete med lärare och annan personal på skolan, och att 

genom samtal utforska orsaker och lösningar på problemet (McCabe, 2011). Sömnighet under 

skoldagen kopplas till ungdomars upplevda hälsorelaterade livskvalitet, ju mer sömnighet som 

upplevdes desto lägre var den hälsorelaterade livskvaliteten. Ett lägre skolresultat kunde även 

kopplas till hur mycket sömnighet ungdomarna upplevde under dagen. Sömndurationen visade sig 

även vara kopplad till den hälsorelaterade livskvaliteten men var dock endast signifikant för 15-

åringar (Gustavsson et el. 2016). Ytterligare en studie av Gustavsson, Laaksonen, Salantäre, 

Löyttyniemi och Aromaa (2019) belyser hur sömnighet dagtid är ett problem för ungdomar, och att 

problemet ökar markant från 10 till 15 års ålder, detta som en konsekvens av att sömndurationen 

förkortades kraftigt mellan dessa år. Fler besök hos skolsköterskan sker vid bristande sömnvanor hos 

ungdomar (Wernette & Emory, 2017). 

 

Personcentrerad vård 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening innebär personcentrerad vård att utgå ifrån individens 

upplevelse och tolkning av ohälsa, men även att individens unika perspektiv ses som likvärdigt 

sjuksköterskans professionella perspektiv, detta genom att respektera och bekräfta personens 

upplevelser och tankar kring vad hälsa betyder för just den enskilda individen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Vårdförbundet skrivet att personcentrerad vård är ett förhållningssätt 

som ska hjälpa människor att “identifiera förmågor, utveckla kunskap, kompetens och det 

självförtroende som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut om sin egen hälsa och vård” och 
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att detta perspektiv är tillämpbart “överallt och alltid” (Vårdförbundet, 2017). Den 1 januari 2020 blir 

barnkonventionen svensk lag. Detta innebär att barn och ungdomar ska ges möjlighet till delaktighet 

i sin vård och omsorg. De har rätt att få relevant information, att komma till tals och bli lyssnad på 

och de har rätt till inflytande utifrån ålder och mognad. Ungdomar har en utökad förmåga att 

observera och reflektera över andra människors beteenden och uttryck jämfört med yngre barn.  

 

Vid ett samtal med ungdomar är det viktigt att ha kunskap om den verklighet som ungdomar lever i. 

Ungdomar vill bli sedda som en hel individ och inte utifrån ett problem (Socialstyrelsen, 2018).  

Enligt Daley, Polifroni och Sandler (2019) är integritet och sekretess en viktig faktor för att 

ungdomar ska söka sig till elevhälsan. En känsla av trygghet och en pålitlig relation mellan 

ungdomar och skolsköterskan beskrivs som den viktigaste faktorn av ungdomar när de sökt upp 

skolsköterskan. Om relationen som uppstår mellan ungdomar och skolsköterskan är god och känns 

trygg skapas förutsättningar för att ungdomar ska känna förtroende och vilja berätta om sina problem 

(Socialstyrelsen, 2016).  

 

För att kunna hjälpa och stötta elever finns hälsosamtalet som ett verktyg för att ge elever ökad insikt 

och förståelse för sin situation, men det är nödvändigt att samtalet är personcentrerat (Golsäter, 2012) 

Genom personcentrerad vård där skolsköterskan identifierar problemet, stöder delaktighet genom att 

ungdomar får utnyttja sina egna resurser kan skolsköterskan bevara ungdomars integritet. 

Skolsköterskans undervisande roll har stor betydelse för att skapa en god relation med elever och 

särskilt i utsatta grupper med exempelvis sömnproblematik och oro (Danielsson, Harvey, 

MacDonald, Jansson-Fröjmark & Linton 2013). En respektfull dialog där jämlikhet och delaktighet 

finns i mötet skapar goda möjlighet till en trygg relation (Lundquist, 2016). Att arbeta med 

ungdomars inre motivation, få dem att vilja göra en förändring själv, inte för att andra vill, kan skapa 

framgångsrika lösningar som kommer från ungdomars egna idéer (Socialstyrelsen, 2018). 

Personcentrerad vård ligger till grund för att se ungdomars unika behov och det ger skolsköterskan 

de resurser som behövs för att uppnå ett önskat resultat (Lundquist, 2016). 

  

Teoretisk utgångspunkt 

Peplaus omvårdnadsteori Interpersonal Relations in Nursing (1952) är centrerad kring relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten och har som utgångspunkt att denna relation är grundläggande i 

omvårdnaden. Patienten och sjuksköterskan har enligt Peplau en gemensam upplevelse och ett utbyte 

i sin relation samt ett samarbete under patientens vårdtid. Samarbete poängteras för att nå patientens 
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målsättning och detta bör ske genom att sjuksköterskan arbetar med patienten i motsats till en 

envägskommunikation där sjuksköterskan enbart delar ut råd och instruktioner (Peplau, 1991). 

 

Peplau beskriver utvecklingen av relationen mellan sjuksköterskan och patienten genom sex olika 

roller som sjuksköterskan kan befinna sig i. Den första rollen är främlingsrollen i vilken 

sjuksköterskan och patienten är främlingar för varandra. I denna relation är det viktigt att 

sjuksköterskan är respektfull och artig med en fördomsfri och öppen attityd mot patienten och med 

utgångspunkt att patienten är emotionellt kapabel. I resursrollen beskriver Peplau hur sjuksköterskan 

främst ger praktiska råd och svar på patientens frågor och hur denna roll ofta tilldelas henne av 

patienten. Alltför många svar och råd kan dock hämma patientens egen bearbetning av sina problem. 

Läranderollen innebär en kombination av de tidigare nämnda rollerna och kan indelas i två 

kategorier; instruktionella och experimentella roller. Det traditionella sättet att lära ut innebär enligt 

Peplau att ge patienten information vilken patienten tar emot genom att acceptera sjuksköterskans 

auktoritet. En mer önskvärd metod, vilken sjuksköterskor oftast föredrar, är att patienten lär sig 

genom erfarenheter och upplevelser. Detta kräver dock en större grad av planering av tillfällen för 

lärande och att sjuksköterskan har en problemlösande attityd. Ledarrollen beskrivs av Peplau som 

olika sätt sjuksköterskan kan leda. En demokratisk ledarstil är att föredra över en auktoritär stil, där 

patienten ofta är osäker och har ett sämre självförtroende. Hur sjuksköterskan använder sin kunskap 

och ser nya möjligheter kan identifieras och utforskade beror enligt Peplau på hur sjuksköterskan ser 

sig själv och sin roll. Enligt Peplau hamnar sjuksköterskan oftare än de inser i surrogatrollen vilken 

innebär att patienten ser sjuksköterskan som någon annan, och ger henne en annan roll än hennes 

egen. Denna roll kan vara exempelvis en modersfigur, ett syskon eller någon annan person så som en 

tidigare lärare. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att se skillnader och likheter mellan människor 

genom att vara sig själv och genom att acceptera patienten fullt ut enligt Peplau. I den stödjande 

rollen hjälper sjuksköterskan patienten att förstå den aktuella situationen patienten befinner sig i så 

att en förståelse kan skapas för hur det hänger ihop med andra upplevelser i livet. Genom att 

sjuksköterskan aktivt lyssnar på patienten på ett sätt som inte är ledande eller moraliserande kan 

patienten gradvis upptäcka och förstå saker om sig själv. 

 

Peplaus omvårdnadsteori används ofta inom psykiatrin (Barker, 1999), men kan även appliceras på 

skolsköterskans möten med skolelever. Tillsammans med eleven arbetar skolsköterskan för att hitta 

lösningar på problem som påverkar elevens hälsa och skolarbete. Eleven och skolsköterskan skapar en 

relation, i vilken skolsköterskan måste ha en förståelse för elevens bakgrund och kultur för att kunna 

se eleven som en unik individ. Peplau beskriver fyra faser i en omvårdnadsprocess; orientering, 
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identifiering, användning samt upplösning (Peplau, 1991). Appliceras dessa i skolsköterskans arbete 

skulle de kunna tillämpas så som följer; I orienteringsfasen identifierar eleven sina problem och 

berättar om dem för skolsköterskan, det finns ofta många frågor som “Vad är det för fel på mig?” eller 

“Vad kommer hända med mig?” Det är viktigt att eleven får information och blir delaktig i processen 

och att skolsköterskan finns tillgänglig som en resurs för eleven. Identifieringsfasen innebär att eleven 

identifierat sig själv i problemet och har en större kontroll över sin situation. Många känslor kommer 

fram och det är skolsköterskans roll att finnas till hands så att eleven kan få uttrycka sina känslor till 

någon med förståelse och insyn i situationen. I användningsfasen har eleven förstått vilken hjälp hen 

kan få av skolsköterskan och får hjälp att gå mot självständighet. Detta är en utmanande fas för 

skolsköterskan som måste få eleven till att ta eget ansvar och backa undan samtidigt som hen ska finnas 

där och erbjuda sin hjälp. Den sista fasen, upplösningsfasen, överlappar med den tredje fasen och 

handlar om att eleverna blir helt självständiga och inte är i behov av skolsköterskans hjälp längre, 

eleverna kan ta eget ansvar och har tillräckligt mycket information och resurser med sig från tidigare 

faser att klara sig själva (Peplau, 1991).  

 

Problemformulering 

Bristande sömn kan leda till sämre skolresultat, psykisk ohälsa och nedsatta kognitiva förmågor hos 

ungdomar. Många ungdomar träffar skolsköterskan i samband med hälsosamtal eller vänder sig till 

skolsköterskan för att tala om hur de mår. För att kunna ge personcentrerad vård är det av vikt att 

skolsköterskan har kunskap om hur en god relation och samarbete kan skapas med eleven. Om 

skolsköterskan är omedveten till orsaker som kan ligga bakom ungdomars bristande sömnvanor och 

hur det kan skilja sig i åldersgrupper och mellan könen, finns en risk att skolsköterskan missar att 

identifiera en orsak till ett problem eller ger felriktade råd. Därför är det viktigt att ta reda på vilka 

orsaker som ger bristande sömnvanor hos ungdomar och om det skiljer sig beroende på ålder och 

kön.  

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att sammanställa och analysera forskningsresultat om orsaker till 

brister i ungdomars sömnvanor samt att undersöka om skillnader finns gällande kön och åldrar. 

 

Frågeställningar 

Vilka orsaker finns till brister i ungdomars sömn och sömnvanor? 
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Skiljer sig dessa orsaker åt beroende på kön? 

Skiljer sig dessa orsaker i olika åldrar? 

 

METOD 

Design 

För att sammanfatta och få en överblick av den befintliga forskning som finns inom området idag, 

har litteraturöversikt valts som metod. Syftet med den valda metoden är att sammanställa och 

analysera tidigare utförda empiriska studier för att på så sätt skapa ett underlag för evidensbaserad 

vård (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Sökstrategi 

Inklusionskriterier var studier som innehöll information som kunde ge svar på litteraturöversiktens 

syfte och frågeställningar. Enligt Rosén (2012) bör författarna till ett examensarbete avgränsa sig till 

antingen kvalitativa eller kvantitativa artiklar som svarar på forskningsfrågan. Kvantitativa studier 

kommer att ligga till grund i denna litteraturöversikt då författarna söker mätbara resultat som är 

konkreta och kan vara till gagn i evidensbaserad förebyggande hälsovård för ungdomar. Artiklarna 

skulle även vara publicerade och datainsamling skulle ha skett inom de senaste 10 åren. Bara 

originalartiklar med ett abstract inkluderades som fanns att tillgå i fulltext i Uppsala universitets 

databaser. Studierna i artiklarna skulle vara godkända av en etisk kommitté eller påvisa att man gjort 

etiska överväganden. Urvalspopulationen var ungdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) 

definierar ungdomar i åldrarna 10 – 19 år (WHO, 2019), därför valde författarna att inkludera artiklar 

vars studier var utförda på den åldersgruppen. Artiklarna exkluderas om de utgick ifrån någon 

sjukdom eller inte fanns att tillgå på svenska eller engelska.  

 

Vetenskapliga publikationer har eftersökts av båda författarna med hjälp av databaserna PubMed, 

CINAHL samt psycINFO under augusti och september månad år 2019. Dessa databaser har valts ut 

då de innehåller publikationer inom omvårdnad, folkhälsa och psykologi. I sökningarna ingick även 

studier publicerade i tidskrifter specifikt inriktade på omvårdnad (nursing journals). Sökorden har 

valts utifrån syftet enligt följande MeSH-termer: adolescents, sleep, sleep deprivation och gender. 

Även sökorden sleep disturbance samt sleep habits valdes ut för att få med alla relevanta studier. 

Dessa sökord har kombinerats i olika varianter för att få med så många relevanta studier som möjligt 
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(Forsberg & Wengström 2016). I sökningarna användes trunkering [*] samt boolesk sökstrategi som 

innebär ett AND mellan sökorden. I CINAHL och psycINFO användes de erbjudna valen “Find all 

my search terms”, “Linked full text”, “Abstract avaliable”, “English language” samt “Peer 

reviewed”, det sistnämna innebär att artikeln är granskad av experter inom det valda området inför 

publicering (Willman et al 2016). I PubMed användes de erbjudna valen “Text availibility - 

Abstract” och “Free full text”, “Language - English”, “Publication year – 10 years”. Sömnvanor 

definieras av författarna i denna litteraturstudie som ett begrepp vilket innebär vanor och beteenden 

gällande sömn så väl medvetna som omedvetna, av både fysisk och psykisk karaktär. 

 

Efter den första sökningen gjordes ett första urval genom att författarna läste artiklarnas titel och 

abstract översiktligt. Efter denna gallring granskades utvalda artiklars abstract mer noggrant av 

bägge författare. Artiklar som inte svarade på syftet samt dubbletter sållades bort. Vidare valdes 

artiklar utifrån att författarna läste alla studier i fulltext, artiklar som inte bedömdes vara relevanta 

utifrån inklusions- och exklusionskriterier sållades bort efter en gemensam diskussion (Friberg, 

2012). Slutligen blev 25 artiklar kvar för relevansbedömning. I detta steg exkluderades 14 artiklar då 

de hade en datasamling äldre än 10 år eller att år för datainsamling inte uppgavs. Slutresultatet blev 

då 11 artiklar. För att öka antalet artiklar i litteraturstudien utfördes en manuell sökning i 

referenslistorna i de 25 artiklar som tidigare valts ut för relevansbedömning. Efter sökningen 

inkluderades ytterligare fem artiklar. Utfallet av sökningarna i databaser redovisas i tabellform, se 

tabell 1. 

 

 Tabell 1. Databassökning i Cinahl, PsycINFO och PubMed och urval av artiklar. 

Databas Sökord alt. 

MeSh term 

Begränsningar Lästa 

titlar/abstract 

Granskade 

abstrakt 
Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar för 

granskning 

       
CINAHL  

Adolescen* and 

sleep and gender 

Abstract 

Peer reviewed 

Full-text  
English 

Publication year 
2009 - 2019 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 Adolescen* and 

sleep disturbance 
 

 

" 

4 3 0 0 

 Adolescen* and 

sleep habits 

 

 

" 
 

 

18 

 

2 

 

1 

 

1 

 Adolescen* and 

sleep habits and 

gender 

 

 
" 

 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 Adolescen* and 

sleep deprivation 

 

" 
12 8 0 0 



 

 

16 

 

 

 

PsycINFO Adolescen* and 

sleep 

disturbanceand 

gender 

Abstract 

Peer reviewed 
Full-text  

English 
Publication year 

2009 - 2019 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 Adolescen* and 

sleep habits 

 

 
" 

 

29 8 7 5 

 Adolescen* and 

sleep habits and 

gender 

 

" 
 

0 0 0 0 

 Adolescen* and 

sleep deprivation 

and gender 

 

" 
 

2 0 1 0 

       

PubMed 

 

Adolescen* and 
sleep and gender 

Abstract 
Full-text  

English 

Publication year 
2009 - 2019 

 

101 

 

21 

 

9 

 

3 

 

 

Adolescen* and 

sleep disturbance 
and sleep habits 

 

" 
 

14 3 2 1 

 

 

Adolescen* and 
Sleep habit* and 

gender 

 
" 

 

1 1 0 0 

 

 

Adolescen* and 
sleep deprivation 

and gender 

 
" 

 

3 3 0 0 

 

 

Adolescen* and 

sleep disturbance 

and gender 

 
" 

 

 

14 

 

5 

 

2 

 

0 

Manuell sökning  5 

Totalt 213  60  25 16 

 

Bearbetning och analys 

En systematisk granskning av den vetenskapliga kvalitén bör ske för bästa resultat. Det krävs ett 

kritiskt förhållningssätt för att kunna tolka och analysera artiklarna (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016). För att bedöma de utvalda artiklarnas grad av vetenskaplig kvalitet användes en 

mall för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier, se bilaga 1. Mallen är modifierad av författarna 

på så sätt att en fråga tagits bort då den inte ansågs relevant för litteraturstudiens syfte (patienter med 

t.ex. lungcancerdiagnos), vilket gav en maxpoäng på 45 istället för 47. Alla utvalda artiklar 

granskades med hjälp av granskningsmallen av författarna individuellt, varpå resultaten jämfördes 

och diskuterades. Bedömningen gav en poängsumma som räknas om till procent vilket sedan gav 

olika evidensgrader, grad I-III. Om studiens totala poängsumma var 80 - 100% gav det grad 1 (hög 

evidensgrad), 70 - 79% grad II (medelhög evidensgrad) och 60 - 69% grad III (låg evidensgrad) 

(Olsson & Sörensen, 2011). Studier med hög eller medelhög evidensgrad inkluderades i enlighet 

med Roséns (2012) rekommendationer. Författarna hade vissa skillnader i poäng, men hade ett 

likadant utfall i gradering och kunde konstatera att alla utvalda artiklar höll för granskningen samt 
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var av hög- eller medelhög kvalitet, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Evidensgradering av granskade artiklar. 

Utvalda artiklar till 

resultat 

Hög 80 - 100% Medel 70 – 79% Låg 60 – 69% 

16 artiklar 14 artiklar 2 artiklar 0 artiklar 

 

Resultatanalys 

Artiklarna lästes av båda författare vid ett flertal tillfällen och diskuterades gemensamt för att 

undvika misstolkningar. En översiktstabell utfördes för att få en överblick och en sammanfattning av 

artiklarna och dess resultat, samt för att ge en opartisk och konsekvent sammanställning av resultaten 

(Willman et al., 2016), se bilaga 2. Bilagan presenterar information om artiklarnas författare, 

publicerings år, land och syfte. Även artiklarnas design, urval, bortfall, resultat och evidensgrad finns 

presenterad. Enbart frågeställningar och resultat från de vetenskapliga artiklarna som svarade på 

litteraturöversiktens syfte redovisas i bilagan (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna granskade 

och värderade studierna vid upprepade tillfällen och vid en gemensam diskussion lyftes de teman ut 

som framträdde genom en innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Forskningsetiska överväganden 

I enighet med författarnas inklusionskriterier är de artiklar som valts ut godkända av en etisk 

kommitté eller innehåller ett etiskt resonemang. Ett exempel på detta är Helsingforsdeklarartionen, 

utarbetad av World Medical Association, vilken är en välkänd riktlinje med inriktning på den 

medicinska forskningen (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

 

Vid arbetet med denna litteraturstudie har författarna haft det forskningsetiska resonemanget i 

åtanke. Författarnas modersmål är inte engelska, vilket kan leda till feltolkningar och svårigheter att 

göra rättvisa bedömningar av studier. För att minimera risken för detta lästes texterna i artiklarna vid 

upprepade tillfällen av båda författarna som fortlöpande förde diskussioner kring hur ord och 

begrepp kan tolkas. Vidare förbinder sig författarna till denna litteraturstudie att vid analys av texter 

inneha ett så objektivt förhållningssätt som möjligt, att inte förvränga resultat eller plagiera text 

(Kjellström, 2017). 
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RESULTAT 

Totalt 16 studier inkluderades i resultatet, samtliga var tvärsnittsstudier. Urvalet i de flesta studierna 

gjordes i skolor och bestod av ungdomar i åldersspannet 10 - 19 år. Sex av artiklarna kom från Asien, 

fem från Nordamerika, en från Saudiarabien, en från Australien, en från Storbritannien, och två från 

Norden. Artiklarna i resultatet är publicerade mellan år 2009 och 2019, 14 av dessa är av hög och två 

av medelhög kvalitet. Översiktlig information om de ingående artiklarna finns i en översiktstabell 

(bilaga 2).  

 

Orsaker till brister i ungdomars sömn och sömnvanor 

Multimedia 

Flertalet studier undersökte sambandet mellan skärmtid och sömn hos ungdomar. De som använde 

mobiltelefon fem timmar per dag eller mer hade en kortare sömnduration (p<0.006) och fler 

sömnsvårigheter (p<0.023) jämfört med de som spenderade kortare tid med att använda 

mobiltelefonen (Tamura, Nishida, Tsuji & Sakakibara, 2017). En studie av Shimura et al. (2018) 

visar att ungdomar fick en högre poäng på PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) om de använde 

skärmar två timmar före sänggående (p<0.039) och/eller i sängen (p<0.001), vilket tyder på 

sömnstörningar.  

I en svensk studie utförd 2013 - 2015 undersöktes hur ungdomars sömnvanor påverkades av att ta 

emot och skicka sms kvälls- och nattetid. Resultatet visade att sms-aktiviteter kvälls- och nattetid 

varje vecka resulterade i ett senare sänggående (p< 0.001), en kortare tid i sängen (p<0.038) och en 

oregelbundenhet i sömnvanor mellan vardagar och helger (p<0.001) jämfört med de som sms:ade 

mer sällan. Resultatet visade att 35 % av ungdomarna sov mindre än åtta timmar per natt (Garmy & 

Ward, 2018). En studie utförd av Hysing et al. (2015) visade att det fanns en större sömnbrist och en 

förlängd sömnlatens i gruppen ungdomar som hade en skärmtid på fyra timmar eller mer efter skoltid 

jämfört med de som hade en kortare skärmtid (p<0.001). I ytterligare en studie om skärmtid och 

sömn var resultatet dock att skärmtid fem timmar eller mer gav en större sömnduration per dygn, åtta 

timmar eller mer (p<0.001) (Al‐Hazzaa, Musaiger, Abahussain, Al‐Sobayel, & Qahwaji, 2014).  

Arora, Broglia, Thomas och Taheri (2013) undersökte en rad olika elektroniska tekniker (tv, tv-spel, 

mobiltelefon, musik, dator för att studera samt internet för socialt bruk), användandet av dessa och 

sambandet med sömn. För de ungdomar som vanligtvis/alltid använde någon typ av teknologi var 
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sömndurationen kortare än för de som uppgav att de ibland/aldrig använde sig av detta (p<0.05). Ett 

större antal olika elektroniska apparater (”devices”) och dess inverkan på ungdomars sömn 

undersöktes i ytterligare en studie (Hysing et al., 2015). I denna undersökning framkom att de 

ungdomar som spenderade mycket tid (4 h +) med att använda elektronisk apparatur hade en ökad 

risk för en kortare sömnduration (p<0.001) och en ökad risk för sömnbrist (p<0.001) samt en 

försenad sömnlatens (p<0.001) än de ungdomar som hade färre antal timmars användning. I stort sett 

alla ungdomar i denna studie rapporterade att de använde ett eller flera elektroniska “devices” sista 

timmen före sänggåendet (över 90%).  

Owens, Dearth-Wesley, Herman, Oakes och Whitaker (2017) konstaterade i sin studie att ungdomar i 

gymnasiet som inte använde skärmar inför sänggående sov 12,2 minuter längre än de som använde 

skärmar (p<0.002) och de i högstadiet som inte använde skärmar inför sänggåendet sov 17,8 minuter 

längre än de som använde dem (p<0.001), detta under skolveckan. 

Sociala medier och internet 

Ungdomar som bedömdes använda sociala medier på ett problematiskt sätt, rapporterade mer 

sömnstörningar (p<0.001) vilket i sin tur var associerat med en upplevd sämre sömnkvalitet 

(p<0.001) jämfört med ungdomar som inte hade en problematisk användning av sociala medier 

(Vernon, Barber, & Modecki, 2015). I en annan studie av Arora et al. (2014) uppgav ungdomar som 

använde sociala medier “alltid” eller “ofta” att de hade även större svårigheter att varva ner (p<0.05), 

att somna på kvällen (p<0.05) och att de hade en högre frekvens av tidiga uppvaknanden under 

natten (p<0.05) än de ungdomar som uppgav att de använde sociala medier “ibland”. Yang et al. 

(2018) undersökte antalet ungdomars beroende av internet enligt kriterierna för PIU (Problematic 

Internet Use) i en urvalspopulation. Dessa (15,5%) hade en ökad risk för sömnstörningar jämfört 

med de som inte uppfyllde kriterierna för PIU (p<0.001) och av de totalt medverkande ungdomarna i 

studien uppfyllde 39,1 % kriterierna för sömnstörning (PSQI > 7). För att undersöka vilka samband 

som finns mellan sömn hos ungdomar och internetanvändning, samt om sömnen påverkas olika 

beroende på vad internet används till, utfördes en stor studie med 57 426 ungdomar i Korea. I denna 

studie framkom ett samband mellan en sömn kortare än nio timmar och en längre tids användning av 

internet (2 + h) för underhållning (p<0.001), detta samband var dock inte säkerställt vid användning 

av internet (2 + h) då det istället användes för att studera (Kim, Kim, Park, Kim & Choi, 2016). 
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Aktiviteter i dagliga livet  

Olika faktorer i det dagliga livet påverkar ungdomars sömnvanor. Ungdomars sömn påverkas 

beroende på vilken tid deras skoldag börjar (Boergers, Gable & Owens, 2014; Nahmod, Lee, Buxton, 

Chang & Hale, 2017; Owens, et al., 2017). Ungdomar som startade skolan efter klockan 8:30 på 

morgonen, gick och lade sig senare och steg upp senare än de som startade 7:00-7:29 och sov upp till 

46 minuter länge (Nahmod et al., 2017). Studier av Boergers et al. (2014) och Owens et al. (2017) 

visade att en senarelagd skolstart gav en betydande ökning av sömndurationen under skolnätter 

jämfört med tidigare termin samt att sömnighet på dagtid reducerades betydligt efter senarelagd 

skolstart jämfört med tidigare termin. Owens et al. (2017) undersöktes även tidigarelagd skolstart 

med 30 min och dess påverkan på sömndurationen, sömnighet under dagen och kvalitet av sömn. De 

ungdomar som börjat skolan tidigare än innan fick en minskad sömnduration (p<0.001). Efter en 

senarelagd skolstart var förekomsten av sömnighet på dagtid lägre än innan (p<0.01). Tvärtom var 

det dock för de med tidigarelagd skolstart, där ungdomarna upplevde högre grad av sömnighet på 

dagen (p<0.005). Frekvensen av tupplurar på skoldagar minskade efter en senarelagd skolstart 

jämfört med innan (p<0.001). Dock visades ingen skillnad av tupplurar på skoldagar för de med 

tidigarelagd skolstart jämfört med innan (Owens et al., 2017). 

Ungdomar med brister i kosten, dåliga frukostvanor, sent intag av koffein eller oregelbundna 

middagstider hade en negativ påverkan på deras sömn (Al-Hazzaa et al., 2013; Jin et al., 2016; 

Shimura et al., 2018). Vid intag av frukost färre än tre tillfällen per vecka jämfört med fem tillfällen 

per vecka, ökade risken för att inte uppnå tillräcklig nattsömn (p<0.01) (Al-Hazzaa et al., 2013). 

Ungdomar som åt middag vid oregelbundna tider hade högre poäng på Pediatric Daytime Sleepiness 

Scale (PDSS) än de som ätit inom två timmar innan läggdags (p<0.05) och mer än två timmar innan 

läggdags (p<0.01) vilket indikerar en ökad risk för sömnighet dagtid (Shimura et al., 2018). 

Ungdomar som alltid intog koffeinhaltiga drycker sent på kvällen hade högre poäng på PSQI jämfört 

med de som endast drack ibland eller inte alls (p<0.05) (Shimura et al., 2018). Insomnia Severity 

Index (ISI) användes för att se hur ungdomars intag av koffein påverkade sömnen. En undersökning 

av Jin et al. (2016) visade att ju mer koffein som ungdomar intog desto högre poäng på ISI fick de 

(p<0.015).  

Fysisk aktivitet var en faktor som påverkade ungdomars sömnvanor (Al-Hazza et al., 2014; Shimura 

et al., 2018). I en studie av Al-Hazzaa et al (2014) fanns ett samband mellan fysisk aktivitet och 

sömnduration. Fysisk aktivitet av låg eller medel grad hade ett samband med sömn mer än åtta 

timmar per natt, jämfört med fysisk aktivitet av hög grad, vilket i studien gav en kortare 

sömnduration än åtta timmar (p<0.05). Ungdomar som inte var med i någon aktivitet efter skolan 
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eller en aktivitet som inte var av fysisk karaktär hade högre PSQI poäng än de ungdomar som var 

med i en fritidsaktivitet som innebar fysisk aktivitet (p<0.014) (Shimura et al., 2018). 

Social utsatthet 

Diskriminering och oro för våld i samhället är orsaker till brister i ungdomars sömnvanor (Bagley et 

al., 2016; Li et al., 2017; Majeno et al., 2018). Våld i samhället är ett samlingsuttryck och inkluderar 

brott i grannskapet, hot om våld i samhället och hot om våld i skolan (Bagley et al., 2016). En studie 

visade att flickor oroar sig mer än pojkar för våld i samhället och de ungdomar som oroade sig för 

våld i samhället hade sämre sömnkvalitet generellt (p<0.001) (Bagley et al., 2016). Ungdomar som 

uppgett att de tillhörde en sexuell minoritet (p<0.001) uppgav en kortare sömnduration, sämre 

sömnkvalitet och en sämre sömneffektivitet än de som inte hade uppgivit heterosexualitet som 

läggning (Li et al. 2017). Majeno et al. (2018) visade att ungdomar som kände sig diskriminerade 

även kände en större ensamhet, jämfört med de som inte kände sig diskriminerade, vilket kunde 

kopplas till stress som i sin tur gav sömnstörningar så som kortare sömnduration och sämre 

sömnkvalitet (p<0.001). Ungdomar som kände sig diskriminerade pga. etnicitet (p<0.01) uppgav en 

kortare sömnduration, sämre sömnkvalitet och en sämre sömneffektivitet än de som inte kände sig 

diskriminerade (Majeno et al, 2018). 

 

Skillnader i orsaker till brister i ungdomars sömn relaterat till kön och ålder 

Få av de inkluderade studierna undersökte skillnader i orsaker till brister i ungdomars sömn relaterat 

till könstillhörighet. En orsak som dock framkom var att flickor uppgav en sämre sömnkvalitet 

(p<0.001) och fler vakenhetsperioder under natten (p<0.001) än pojkar, kopplat till våld i samhället 

(Bagley et al., 2016). Ingen skillnad fanns i tid för sänggående och sömnduration mellan flickor och 

pojkar i en studie (Boergers et al., 2014). Av ungdomarna som upplevde diskriminering hade pojkar 

en lägre sömnduration än flickor (p<0.01). Det var dock fler flickor som upplevde diskriminering (ej 

kopplat till etnicitet, p<0.05) och stress i högre grad än pojkar (p<0.001) (Majeno et al., 2017). Av de 

ungdomar som klassades ingå i gruppen med PIU (Problematic Internet Use) hade flickorna en 

större risk för sömnstörning än pojkarna (p <0.001) (Yang et al.,2018). Skillnader i koffeinintag i 

samband med insomnia fanns inte avseende kön (Jin et al., 2016). I ett par studier framkom 

skillnader relaterat till ålder, men endast på så sätt att antalet sömntimmar generellt minskade med 

stigande ålder (p<0.002) (Al-Hazzaa et al., 2013) samt p<0.01 (Boergers et al., 2014). 

 



 

 

22 

 

DISKUSSION 

I denna litteraturstudie har författarna undersökt orsaker till ungdomars bristande sömn. I studien 

framkom fyra teman med faktorer som påverkar ungdomars sömn; 1) multimedia, 2) sociala medier 

och internet, 3) allmän daglig livsföring och 4) social utsatthet. Endast ett fåtal av de inkluderade 

studierna hade resultat som kunde besvara de två sista frågeställningarna gällande kön och ålder då 

detta inte undersöktes specifikt.  

 

Resultatdiskussion 

Multimedia, internet och sociala medier 

Resultatet visar att ungdomars sömn påverkas negativt av aktiviteter via skärmar, framför allt under 

kvällstid och inför sänggående. Det blåaktiga ljus med kort våglängd som skärmar avger fördröjer 

melatoninutsöndringen ytterligare vilket ungdomar är extra känsliga för, då denna utsöndring redan 

är förskjuten (Carskadon et al., 1997; LeBourgeois et al., 2017). Vuxna tillbringar större delen av sin 

vakna tid inomhus, och har därmed en minskad naturlig exponering för dagsljus 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Detta kan troligtvis även appliceras på ungdomar som därmed inte 

får den naturliga regleringen av grundläggande biologiska funktioner som styr bland annat 

ämnesomsättning och hormonella funktioner (a.a.). I ett av resultaten i denna litteraturstudie 

framkom att de flesta ungdomar använde någon form av elektronisk apparatur inför sänggåendet och 

ytterligare ett resultat visade på svårigheter att varva ner och att somna vilket leder till en för kort 

nattsömn framför allt under skolveckan. Detta går i linje med ett flertal studier som visar att 

ungdomar inte sover tillräckligt, det vill säga inte når upp till rekommenderat antal timmars sömn per 

natt (Astill et al., 2012; Calamaro et al., 2009; Marco,et al., 2011). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) ökar ungdomars stillasittande med stigande ålder och flickor är 

överlag mer fysiskt inaktiva än pojkar. Detta kan vara sammanlänkat med en ökad skärmtid som i sin 

tur ger en sämre sömn vilket resulterar i en ond cirkel som kan vara svår att bryta utan stöd. Många 

elever rapporterar psykosomatiska besvär där sömnsvårigheter ingår, dessa psykiska besvär har ökat 

under senaste 30 åren (Folkhälsomyndigheten, 2019). Det kan höra ihop med att användningen av 

multimedia, internet och sociala medier ökar bland ungdomar och kan därmed vara en anledning till 

att sömnvanorna för ungdomar har ändrats över tid (Hale & Guan, 2015; LeBourgeois et al., 2017). 

I resultatet framkom även att användande av internet för underhållning gav en förkortad sömn, men 
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inte om samma tid spenderades på internet för att studera. Detta är ett intressant resultat som tyder på 

att olika typer av aktiviteter via skärm/digitala apparater kan ge olika konsekvenser för individen och 

är därför något att ta i beaktande och även vara nästa steg i forskningen om digitala plattformar och 

ungdomar. Det är dock troligtvis vanligare att ungdomar använder skärmtid för nöje, men är ändå 

något som skolsköterskan kan ha med sig i samtal med elever. 

Möjligheten finns även att ungdomar använder sig av internet och sociala medier som en distraktion 

vid upplevda sömnsvårigheter, som en copingstrategi vid svåra känslor, eller som ett sätt att må 

bättre psykiskt (Arora et al., 2014; Vernon et al., 2015; Yang., 2018). I en longitudinell studie som 

undersökte unga vuxna, media och sömnproblem drogs slutsatsen att media i sig inte gav 

sömnbesvär, utan att media tvärtom användes som tillflykt vid sömnbesvär (Tavernier & 

Willoughby, 2014).  

Skolsköterskan har en viktig roll i att fånga upp elever som är i riskzonen för att ha ohälsosamma 

vanor gällande skärmanvändning, exempelvis genom samtal (McCabe, 2011). För att kunna hjälpa 

och stötta elever finns hälsosamtalet som ett verktyg för att ge elever ökad insikt och förståelse för 

sin situation, men det är nödvändigt att samtalet är personcentrerat (Golsäter, 2012). Peplaus 

omvårdnadsteori har som utgångspunkt att relationen mellan sjuksköterskan och patienten är en 

grundläggande del i omvårdnaden. Genom att skapa ett samarbete och utbyte med varandra kan 

sjuksköterskan och patienten uppnå målet för patienten - hälsa. Då Peplaus teori appliceras på 

elevhälsan kan skolsköterskan vid samtal med eleven förstå sin egen roll och de olika faser hon och 

eleven tillsammans kommer att genomgå. Detta exempelvis under hälsosamtalet vilket kan liknas vid 

orienteringsfasen och i fortsatta uppföljande samtal då hon genom läranderollen i identifieringsfasen 

hjälper eleven att förstå hur olika levnadsvanor kan påverka livskvaliteten och den upplevda hälsan. 

Eller vid den stödjande rollen i användningsfasen då skolsköterskan kan stötta och hjälpa eleven till 

förändring (Peplau, 1991).  

Aktiviteter i dagligt liv och social utsatthet 

Ett par artiklar i denna litteraturstudie visade att aktiviteter i dagliga livet så som ungdomars frukost 

och måltidsvanor visade sig påverka sömnen. Wang et al. (2016) bekräftar detta samband i sin studie 

där studenter som hoppade över frukosten hade större risk för sämre sömnkvalitet än de som åt 

frukost. På lång sikt ökar risken för övervikt vid sömnbrist och oregelbunden sömn, vilket i sin tur 

ökar risken för kända följdsjukdomar (Bruce, Lunt & McDonagh, 2017). Intag av frukost har visat 

sig ha en positiv inverkan på sömn (Nakade, Takeuchi, Kurotani & Harada, 2009). En god 

sömnkvalitet och en tillräcklig duration är därför en viktig skyddsfaktor för ungdomar även när det 

https://www-jstage-jst-go-jp.ezproxy.its.uu.se/search/global/_search/-char/en?item=8&word=Hitomi+Takeuchi
https://www-jstage-jst-go-jp.ezproxy.its.uu.se/search/global/_search/-char/en?item=8&word=Mamiko+Kurotani
https://www-jstage-jst-go-jp.ezproxy.its.uu.se/search/global/_search/-char/en?item=8&word=Tetsuo+Harada
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gäller förebyggande av övervikt (Hillman, 2012). Skolan är en stor del av ungdomars vardag, och 

elevhälsan är en möjlighet för elever att fångas upp eller söka hjälp för problem som påverkas av 

aktiviteter i dagliga livet. Samhället har genom elevhälsan en god plattform för att nå ut till 

ungdomar och kan på så sätt arbeta preventivt för att exempelvis ge en grund för goda levnadsvanor. 

I hälsosamtalet ställs frågor om hur ungdomars mat- och sömnvanor ser ut, som en sammankopplad 

del (Socialstyrelsen, 2016). 

Vilken tid skolan börjar på morgonen visade sig i vår studie påverka ungdomars sömnvanor. I en 

annan studie av Owens, Belon och Moss (2010) ses även sambandet mellan senarelagd skolstart och 

bättre sömnvanor för ungdomar. Det finns potentiellt stora fördelar med att justera skolans starttider 

efter ålder, då ungdomars sömnbehov, dygnsrytm och utvecklingsstadier förändras under puberteten 

(a.a.). Om en tidig skolstart skapar sömnproblematik kan det också öka en risk för skolfrånvaro; 

sömnbrist och sömnstörningar har ett samband med detta enligt Hysing et al (2015). Ofta 

sammanfaller skolfrånvaro dessutom med ett naturligt ökat risktagande under denna period (Colrain, 

2011). Detta risktagande kan innefatta alkohol, tobak, droger och oskyddat sex, vilket kan ge 

negativa konsekvenser både omedelbart men även på lång sikt (Hardin, McCarthy, Speck, & 

Crawford, 2018). Skolsköterskan bör vara uppmärksam och inleda ett samtal med elever som har stor 

skolfrånvaro. Det viktigt att skolsköterskan både finns tillgänglig och har förutsättningar att ge stöd 

utefter elevernas behov (Best et al., 2018). 

I vår litteraturstudie visade ett par studier att intag av koffein, både mängd och om det intogs på 

kvällen, hade en negativ påverkan på sömnen hos ungdomar. En studie av Owens (2014) visar att 

koffeinanvändning hos ungdomar så tidigt som vid 12 års ålder ger störd sömn så som kortare 

sömnduration, längre insomningstid, längre väckningstid och ökad sömnighet under dagen. Denna 

sömnighet under dagtid kan kopplas till en lägre upplevd hälsorelaterad livskvalitet hos ungdomar 

(Gustavsson et al., 2016), Sömnighet dagtid är dessutom något som ökar markant från 10 till 15 års 

ålder (Gustavsson et al., 2019) vilket visar på vikten av att uppmärksamma ungdomar som lider av 

detta i skolan. Det finns många bakomliggande orsaker till varför ungdomar väljer att dricka 

koffeinhaltiga drycker. Owens (2014) beskriver att ungdomar rapporterat att de dricker 

koffeinhaltiga drycker för att motverka sömnighet, få en energikick och bättre humör. Flickor 

rapporterade att de drack det för att minska aptiten. Många ungdomar med högt koffeinintag 

rapporterade att det gjordes i samband med användning av medierelaterad elektronik. Frågor som 

består är om ungdomar använder koffein för att de känner sig trötta eller blir det trötta av att de 

dricker för mycket koffein som stör deras sömnvanor, det kan ses som en ond cirkel (a.a.). Genom att 

låta eleven uttrycka sin uppfattning om problemet kan skolsköterskan se om det finns luckor i 
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förståelse och kunskap, på så sätt kan eleven och skolsköterskan “ringa in” problemet tillsammans. 

Detta kan ses som att skolsköterskan tar rollen som resursperson för att på så sätt hjälpa eleven till en 

ökad kunskap och förståelse, i likhet med Peplaus (1991) beskrivning av sjuksköterskans roll som 

resursperson.  

 

En studie visade att ungdomar som inte hade någon aktivitet på fritiden hade en högre poäng på 

PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) än de som var aktiva efter skoltid, vilket skulle kunna tyda på 

att aktivitet har en positiv inverkan på sömn. Regelbunden fysisk aktivitet ger goda effekter på längre 

sikt, sömnkvaliteten och självkänslan förbättras samt depressionssymtom minskar (Fyss, 2017). I 

flertalet epidemiologiska studier har fysisk aktivitet visats vara sammankopplad med en god sömn 

genomgående, oavsett ålder och demografisk bakgrund hos de medverkande (Youngstedt & Kline, 

2006). I en av artiklarna i denna litteraturstudie gav dock låg eller medelnivå av fysisk aktivitet en 

längre sömnduration än en hög nivå av fysisk aktivitet. Författarna till den aktuella studien 

teoretiserar om att detta kan bero på att en kortare sömnduration ger en längre tids vakenhet, vilket i 

sin tur ger mer tid för fysisk aktivitet. Detta resultat står dock i kontrast med ett flertal studier som 

visar på motsatta resultat; att en hög grad av fysisk aktivitet hos ungdomar ger en längre 

sömnduration (Brand et al., 2010; Foti, Eaton, Lowry, & McKnight-Ely, 2011; Hitze et al., 2009). 

Känslan av att vara diskriminerad eller att ha oro över våld i samhället kan leda till en social utsatt 

position, därför innefattar kategorin social utsatthet de studier som undersökte ungdomar som var 

oroade av våld i samhället eller kände sig diskriminerade samt vilken påverkan detta hade för deras 

sömn. I linje med vår litteraturstudie beskriver Kliewer och Lepore (2015) i sin longitudinella studie 

hur våld i samhället påverkar ungdomars förmåga att prata om våld och hur det i sin tur bidrog till 

sömnproblem. Ungdomar som utsatts för våld eller bevittnat våld i samhället hade mer påträngande 

tankar om våld vilket gav sömnsvårigheter.  Ungdomar som känner oro för våld, eller för 

utanförskap vid diskriminering är en grupp som skolsköterskan bör fånga upp i ett tidigt stadie då det 

föreligger en risk för depression och sämre skolprestationer i framtiden.  

Misslyckad skolgång och låg socioekonomisk tillhörighet under uppväxten kan leda till sämre 

livsvillkor som vuxen, vilket ökar risken för ohälsa. Därför är det viktigt att minska risken för ohälsa 

och missbruk i framtiden genom arbete på flera plan (Gauffin et al., 2013). Danielsson och 

medarbetare (2013) menar att ungdomar med svår oro i kombination med sömnsvårigheter har en 

ökad risk för att få depression inom ett år. Genom att identifiera och förebygga sömnproblem och 

svår oro kan det på sikt minska långsiktigt ekonomiska, samhälleliga och emotionella kostnader för 

ungdomar i riskzonen (a.a.).  



 

 

26 

 

Skolsköterskans undervisande roll har stor betydelse för att skapa en god relation med elever och 

kanske särskilt i de mest utsatta grupperna. Danielsson et al., (2013) menar att genom att screena 

ungdomar för sömnproblem och svår oro kan drabbade ungdomar fångas upp och ges en intervention 

i tidigt skede. Vid en uppföljning av problem med sömnsvårigheter kan skolsköterskan med hjälp av 

regelbundna samtal skapa ett förtroende och en trygghet hos eleven. Den viktigaste faktorn för 

ungdomar som träffar skolsköterskan är en känsla av trygghet och en pålitlig relation. Om en god 

relation uppstår mellan ungdomar och skolsköterskan skapas förutsättningar för att ungdomar ska 

känna förtroende och vilja berätta om sina problem (Daley et al., 2019). Denna fas benämner Peplau 

som identifieringsfasen vilken i sin tur överlappar med användningsfasen. Eleverna kan få förståelse 

om sitt mående och blir mer förberedda inför olika problem som kan uppstå i livet genom den 

information och det stöd som skolsköterskan kan ge. På så sätt får eleverna verktyg för att kunna 

stärka sina egna resurser redan tidigt i livet. I den slutliga fasen; upplösningsfasen, har eleven 

förhoppningsvis en större insikt och kunskap om sina sömnbesvär, vad som orsakar dem och vilka 

åtgärder som kan leda till en förbättrad sömn. För att processen ska vara till nytta är det dock viktigt 

att informationen som ges är i linje med elevernas behov, erfarenheter och förväntningar (Peplau, 

1991). Skolsköterskan har en viktig uppgift i att skapa en trygg grund för samtal och att vara 

tillgänglig för skolelever då fler ungdomar söker kontakt vid bristande sömn (Wernette & Emory, 

2017). 

Skillnader i kön och ålder 

Ingen av de ingående studierna undersökte specifikt skillnader i orsaker till bristande sömn relaterat 

till kön, men ett par av studierna indikerar att flickor upplever en sämre sömn än pojkar och har en 

större risk för sömnstörningar vid internetberoende (Bagley et al., 2016; Yang et al.,2018). Detta 

samstämmer med Folkhälsomyndighetens rapport om skolbarns hälsovanor (2019), där flickor 

uppger upplevda sömnsvårigheter i större utsträckning än pojkar. I en studie av Norell-Clarke & 

Hagquist (2017) tenderade dock pojkarna att lägga sig senare och sova ett färre antal timmar medan 

flickorna hade större svårigheter vid insomnandet. Det är därmed svårt att dra några slutsatser om 

eventuella skillnader sömnvanor mellan pojkar och flickor då mer forskning på området behövs. 

Skillnader i orsaker till bristande ålder var inte undersökt i de inkluderade studierna, en anledning till 

detta kan vara att inga skillnader påvisades, varför detta inte fanns med som ett resultat. 
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Metoddiskussion 

Forskningsetiska överväganden har gjorts fortlöpande under arbetets gång, författarna har haft 

ingående diskussioner om de olika studierna och om hur ord och resultat bör tolkats. Detta för att 

undvika språkliga missuppfattningar och för en korrekt återgivning och tolkning av resultat. 

Författarna valde att endast inkludera kvantitativa artiklar i studien för få ett övergripande resultat 

och genom att sammanställa och analysera tidigare utförda empiriska studier skapa ett underlag för 

evidensbaserad vård. Samtliga studier var tvärsnittsstudier, varför inga kausala samband kan dras då 

detta kräver en experimentell design (Olsson & Sörensen, 2011). Detta är en nackdel vid tolkning av 

resultatet av denna litteraturstudie. Enkätstudier med frågor som sträcker sig bakåt i tiden kan 

dessutom ge minnesbias varför resultatet kan vara otillförlitligt (Malmquist, 2004). 

 

Artiklarna som inkluderades var gjorda det senaste decenniet (2009–2019), vilket innebär att den 

senaste forskningen inom området återfanns (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna valde även 

att den datainsamling som låg till grund för artiklarnas studie var inom samma tidskriterier, detta då 

vi uppmärksammade att ett antal av artiklarna vi granskat tidigt i processen hade datainsamlingar 

utförda för betydligt fler år sedan. Detta kan ha resulterat i att relevanta studier exkluderades trots att 

de kunde ha varit aktuella för studiens syfte. Artikelsökningarna genomfördes i PubMed, CINAHL 

och PsycINFO. De relevanta sökord som användes i artikelsökningen användes i ett flertal 

kombinationer samt valdes ut för att täcka så många adekvata artiklar som möjligt (Rosén, 2012). 

Sökorden var alla valda utifrån studiens syfte vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) styrker 

metoden. Sex sökord användes varav fyra var MeSH-termer. Artikelsökningen utfördes systematiskt 

i flera olika databaser vilket minskar risken för att relevanta artiklar har missats. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) kan en boolesk sökstrategi användas för att sammankoppla flera sökord, vilket 

författarna gjorde för att åstadkomma ett strategiskt sökande. Trunkering användes även på ett av 

sökorden för att ge mer styrka vid sökning. För att ytterligare bredda sökningen utfördes även en 

manuell sökning i referenslistor i utvalda artiklar efter fler möjliga studier att inkludera. För att få ett 

överskådligt perspektiv på litteratursökningen skapades en översiktstabell (tabell 1). Studier som ej 

hade tillgång till “full text” i Uppsala Universitets databaser exkluderades, vilket är en brist då det 

kan ha påverkat antal funna studier. Artiklarna granskades med hjälp av en granskningsmall för 

kvantitativa studier (Olsson & Sörensen, 2011) för att kunna bedöma de ingående studiernas kvalitet. 

Mallen gav en bra genomgång och jämförelse mellan artiklarna, men var till viss del svårtolkad 

varför resultatet kan ha blivit baserat på författarnas subjektiva förståelse av de ingående 

frågorna/rubrikerna och därmed felaktigt poängsatt i vissa fall. Samtliga medverkande studier hade 
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dock ett resultat långt över 60%, varför risken att studier med en för låg kvalitet kommit med i 

litteraturstudien bedöms osannolik av författarna. 

 

Ett flertal olika mätinstrument användes i de inkluderade artiklarna, så som olika typer av skalor i 

enkätundersökningarna. Aktigrafi är ett tekniskt instrument vilket bärs som ett armbandsur och som 

estimerar sömn via algoritmer (Ambulatory Monitoring Inc.). Detta användes i två av studierna för 

att mäta sömn objektivt under sju respektive åtta nätter, vilket är tillräckligt för att ge tillförlitliga 

data (Acebo et al., 1999). Som författare till denna litteraturstudie anser vi att framtida studier inom 

området bör vara av longitudinell design samt med aktigrafi som mätinstrument som standard, då 

detta kan ge ett mer tillförlitligt resultat och därmed ge säkrare slutsatser. Under arbetets gång har en 

mängd intressanta studier påträffats vilka tyvärr inte höll för granskningen. Dessa innehöll ytterligare 

möjliga orsaker till brister i sömn hos ungdomar så som socioekonomisk tillhörighet, 

familjesituation, mobbing och personlighetsdrag som att vara kvälls- eller morgonmänniska. 

 

Slutsats  

I denna litteraturstudie undersöktes orsaker till brister i ungdomars sömn samt eventuella skillnader i 

dessa orsaker beroende av kön eller ålder. Resultatet visar att brister i ungdomars sömn kan 

uppkomma vid användande av multimedia, sociala medier och internet, inom aktiviteter i dagliga 

livet och vid social utsatthet. Några slutsatser avseende skillnader i dessa orsaker beroende på kön 

och ålder kan dock inte dras i denna litteraturstudie då svar på dessa frågor inte framkom i resultatet. 

Om skolsköterskor får en fördjupad kunskap i vilka bakomliggande orsaker det kan finnas till brister 

i ungdomars sömn skapas en möjlighet för skolsköterskan och eleven att genom samarbete och 

samtal nå en gemensam målsättning för att förbättra elevens sömnvanor. Genom personcentrerad 

vård kan hälsosamma vanor upprättas och ge ungdomar möjlighet till goda förutsättningar att 

upprätthålla en god hälsa i framtiden. 
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Bilaga 2. Översiktstabell resultat 
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mellan egenrapporterad 

sömnmängd och fysisk 
aktivitet, stillasittande 

beteende och kostvanor hos 

Saudiarabiska ungdomar. 

Tvärsnittsstudie 

Enkät  

Randomiserat 
urval av skolor 

N = 2868 

(ej angivet) 

Ålder 15 - 19 
år 

Specifik 

grupp r.t. 
kulturella 

genusskillnad

er 
 

Oddsen att få en tillräcklig sömn, 8 h 

eller mer var högre med skärmtid >5 

h/dag sömn jämfört med de som hade 
lägre skärmtid än 5 timmar (p= 0,001). 

Intag av frukost <3 dagar/vecka sänkte 

oddsen att få en tillräcklig sömnmängd 
med en faktor av 0,795 jämfört med de 

som åt frukost 5 dagar i veckan (p 

<0,010) 

Grad I 

 

Arora, T. et. al. 

2014 

Storbritannien  

Inverkan av specifik teknologi 

vid sänggående på ett flertal 

sömnparametrar. 

Tvärsnittsstudie 

Enkät 

Randomiserat 
urval av skolor 

N = 959 

(23%) 

Ålder 10 - 13 
år 

Frekvent (oftast/alltid) användning av 

alla typer av teknologier gav ett 

samband med antal timmars sömn under 
vardagar i jämförelse med de som sällan 

eller aldrig använde teknologi (p <0 

.05). Användande av sociala medier gav 
i snitt en timme mindre sömn/natt 

jämfört med de som ej använde sociala 
medier (p <0,001). 

 

Grad I 

Bagley, J. E. et. 

al.  

2016 

USA 

Undersöka eventuella 

samband mellan oro för våld i 
samhället och objektiva samt 

subjektiva sömnparametrar 

hos ungdomar. 

Tvärsnittsstudie  

Enkät 
Utvalda skolor 

Aktigrafimätning 

under 7 nätter. 

N = 252 

(23%) 
Ålder 

medelvärde 

15,8 år 

Oro för våld i samhället gav en sämre 

sömnkvalitet (p <0.01), flera längre 
vakenhetsperioder nattetid (p <0.001) 

och fler problem med uppvaknanden 

under natten(p<0.001) än de som inte 
oroade sig. Flickor var särskilt känsliga 

för detta enligt den objektiva 

sömnregisteringen jämfört med pojkar 
(p <0.001) 

 

Grad I 

Boergers, J. 

Gable J. C. & 

Owens, J. 

2014 

USA 

Undersökte sambandet mellan 
en förskjuten skolstart på 25 

min under en termin för 

ungdomar på en internatskola 

och sömnvanor under skoltid, 

sömnvanor på fritiden samt 

sömnvanor efter återgång till 
tidigare skolstart efter ännu en 

termins tid. 

Tvärsnittsstudie 
Enkäter 

Endast en 

internatskola 

N = 197 
(81%) 

Ålder  

Medelvärde 

15,6 år 

Förskjutningen av skolstarten var 
förknippad med en betydande (29 min) 

ökning av sömndurationen på skolnätter 

(p<0.001) jämfört med tidigare termin. 

Andelen elever som fick åtta eller fler 

timmars sömn på en skolkväll ökade till 

mer än dubbelt, från 18% till 44%. 
Studenter i 9:e klass (p<0.05) och 10:e 

klass (p<0.01) och de med lägre 

sömnduration (p<0.01) var mer benägna 
att rapportera förbättringar i sömn 

varaktighet efter schemat ändring. 

Sömnighet på dagtid, reducerades 
betydligt efter förskjutningen av 

skolstarten jämfört med tidigare termin 

(p<0.001). Sömndurationen återgick till 
baslinjenivåer när den ursprungliga 

(tidigare) skolstarttid återställdes. 

 

Grad I 

Garmy, P. & 

Ward, T. 

2018 

Sverige 

Sömnvanor och samband med 

sms-aktivitet nattetid 

Tvärsnittsstudie  

Web-baserad enkät 

Utvalda skolor 

N = 278 

(42%) 

Ålder 15 - 17 
år 

Att skicka eller ta emot sms nattetid 

varje vecka gav ett senare sänggående 

(p<0,001), en kortare tid i sängen (p= 
0,038) och oregelbundna sömnvanor 

(p<0,001) jämfört med de som smsade 

nattetid mer sällan än varje vecka. 

Grad I 

 

Hysing et al. 

2015 

Norge 

Undersöka samband mellan 
skärmtid dagtid såväl som 

kvällstid vid sänggåendet i 

relation till sömn. 

Tvärsnittstudie 
Web-baserad enkät 

Under skoltid 

N= 9875 
(51%) 

Ålder m 17 år 

Användning av elektronisk apparatur 
mer än 4 h, gav en ökad risk för kortare 

sömn (p<0,001), sömnbrist (p<0,001) 

samt en försenad sömnlatens (p<0,001) 
än de som hade färre antal timmars 

användning. 

Grad I 

Jin et al. 2016 

Korea 

Samband mellan koffeinintag 
och flera olika effekter hos 

ungdomar. 

 

Tvärsnittstudie 
Enkät 

N = 234 
(4%) 

Ålder m 16 år 

Ett högre intag av koffein gav en högre 
poäng på ISI (insomnia severity scale) 

jämfört med de som hade ett lågt intag 

av koffein eller inget alls (p<0.005, P 
för trend <0.001) 

Grad I 
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Kim et. Al 2018 

Korea 

Undersöka de olika 
sambanden mellan sömntid 

och tider för 

internetanvändning i enlighet 
med vilket ändamål 

internetanvändningen görs för 

studier eller för fritid. 
 

Tvärsnittsstudie 
Enkät 

N = 57 426 
(18%) 

Ålder 12 – 15 

år 

 En längre tids användning av internet 
(2 +h) för underhållning gav en 

sömduration kortare än 9 timmar och 

(p<0,001), detta samband fanns inte vid 
användning av internet (2+h) för 

studier. 

Grad I 

Li, P. et. al. 

2017 

Kina 

Samband mellan sexuell 

minoritet och sömnkvalitet 

Tvärsnittsstudie 

Enkät 

Randomiserat 
urval av skolor 

N = 123 459 

(23%) 

Ålder 13 - 18 
år 

De ungdomar som rapporterade att de 

tillhörde en sexuell minoritet sov färre 

antal timmar per natt och upplevde en 
sämre sömnkvalitet än de ungdomar 

som uppgav heterosexualitet som 

läggning (p<0.001). Mobbing/utsatthet i 
skolan var indirekt en sammanlänkande 

faktor mellan sexuell minoritet och 

sämre sömnkvalitet jämfört med icke 
utsatta (p<0.007). 

 

Grad I 

 

Majeno, A. et. 

al. 

2017 

USA 

Samband mellan 
diskriminering och 

ungdomars sömn; duration, 

regelbundenhet och kvalitet 
och om stress var en 

sammanlänkande faktor. 

Tvärsnittsstudie 
Enkät 

Utvalda skolor 

Aktigrafimätning 
under 8 nätter 

N = 316 
(ej angivet) 

Ålder 

medelvärde 
16,4 år) 

Etnisk diskriminering var relaterat till 
en kortare sömnduration jämfört med de 

som ej upplevde diskriminering 

(p<0.01) och både etnisk (p<0.05) och 
icke-etnisk diskriminering (p<0.001) 

var associerat med en sämre 

sömnkvalitet jämfört med de som ej 
upplevde diskriminering. 

 

Grad II 

Nahmod, G. N. 

et. al. 

2017 

USA 

Undersöka sambanden mellan 

skolstart i gymnasiet och 

sänggåendet, väckningstiden 

och tiden i sängen bland 

ungdomar. 

 

Tvärsnittsstudie 
Enkät 

Statistisk dagbok i 

7 dagar. 
Randomiserat 

urval av elever ur 

en tidigare studie 
 

N = 413 
(59 %) 

Ålder 14 – 17 

år 
 

Tonåringar med de tidigaste starttiderna 

för gymnasiet (kl. 07.00–07.29) fick 46 

minuter mindre tid i sängen i 

genomsnitt jämfört med tonåringar med 

starttid på gymnasiet klockan 08:30 

eller senare. Tonåringar uppvisade ett 

dosresponsförhållande mellan tidigare 

skolstarter och kortare tid i sängen, 

främst på grund av tidigare 

väckningstider. Starttiderna efter 08:30 

var förknippade med ökad tid i sängen, 

och förlängde morgonsömnen med 27–

57 minuter jämfört med tonåringar med 

tidigare skolstarter. 

 

Grad I 

Owens, J., 

Dearth-Wesley, 

T., Herman, N. 

A., Oakes, J. M. 

& Whitaker, C. 

R.  

2017 

USA 

Undersökte sambanden 

mellan en förskjuten skolstart 

med 50 min för ungdomar i 

gymnasiet och en tidigarelagd 

skolstart med 30 min för 

ungdomar i högstadiet och 

dess påverkan på 

sömnduration, sömnighet på 

dagtid, tupplurar på skoldagar 

och kvalitet på sömn. 

Quasi-exprimentell 

tvärsnittsstudie 
Enkäter 

Utvalda skolor 

 

N = 3197 

(2017 före 
intervention, 

1180 efter 

intervention) 
(94% före 

intervention . 

97% efter 
intervention) 

Ålder 12-18 

 

Vid en förskjutning av skolstarten sov 

ungdomarna 30,1 min längre än vid 
tidigare skolstart (p<0.001). De 

ungdomar som börjat 30 min tidigare 

fick en minskad sömnduration med 
14,8min (p<0.001). Efter framskjutning 

av skolstarten var förekomsten av 

sömnighet på dagtid lägre än innan 
(p<0,01). Tvärtom för de med 

tidigarelagd skolstart där ungdomarna 

upplevde högre grad av sömnighet på 
dagen (p<0.005). Ungdomarna som fått 

sin skolstart tidigarelagd uppgav mer 
missnöje med sin sömn jämför med 

innan ändringen av skolstart (p<0.005) 

Frekvensen av tupplurar på skoldagar 
minskade efter förskjutningen av 

skolstarten jämfört med innan (p<0.001) 

Dock visades ingen skillnad av 

tupplurar på skoldagar för de med 

tidigarelagd skolstart jämfört med 

innan. 
 

 

Grad I 

Shimura, A. et. 

al. 

2018 

Japan 

Syftet med denna studie var 

att undersöka vilken effekt 

olika livsstilsvanor har på 

sömnproblem hos 

gymnasieelever. 

Tvärsnittsstudie 

Enkät 
Endast 1 skola 

N = 294 

(14 %) 
Ålder 15 – 17 

år 

Endast en 
skola i Japan, 

begränsad 

Elektroniska skärmar i sängen 

(p<0.002), koffeinintag på natten 

(p<0.039)  och vakna före gryningen var 

signifikant förknippade med 

sömnstörningar jämfört med de som ej 

hade skärmar i sängen eller ej intog 

Grad I 
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generalisering 
av resultat. 

koffein eller vaknade efter gryningen. 

Oregelbunden tidpunkt för middag 

jämfört med de som hade mer 

regelbundna tider för middag (p<0.013) 

och skärmtid inom 2 timmar före 

sänggåendet eller i sängen var 

signifikant förknippad med överdriven 

sömnighet under dagtid jämför med de 

som ej hade skärmtid inom 2 timmar 

före sänggåendet eller använde skärm i 

sängen (p < 0.004).  

Tamura, H. et. 

al. 

2017 

Japan 

Undersöka sambanden mellan 

överanvändning av 

mobiltelefoner och 

sömnlöshet och depression 

hos japanska gymnasieelever. 

Tvärsnittsstudie 

Enkät 
Endast 1 skola 

N = 295 

(17 %) 
Ålder 15 – 19 

år 

Endast en 
skola i Japan, 

begränsad 

generalisering 
av resultat. 

 

Övergripande användning av 

mobiltelefoner på >5 h/dag 

förknippades med kortare sömnduration 

(p<0.006) och sömnsvårigheter (p 

<0.023) jämfört med de som spenderade 

mindre tid med användning av 

mobiltelefoner. 

Grad I 

Vernon, L. et. 

al. 

2015 

Australien 

Den aktuella studien 

undersöker sambandet mellan 

ungdomars behov av 

tillräckligt, oavbruten sömn 

och tillräcklig sömnkvalitet 

för att navigera både skolan 

framgångsrikt och deras 

användning av sociala medier 

och teknologi i sovrummet. 

 

Tvärsnittsstudie 

Enkät 

32 utvalda skolor 

N = 1,886 

(ej angivet) 

Ålder 12 – 18 

år 

Problematiskt internetanvändande av 

sociala medier ökade betydligt risken 

för upplevda sömnstörningar (p<0,001) 

vilket i sin tur var associerat med en 

upplevd sämre sömnkvalitet (p<0,001) 

jämfört med de som inte använde 

sociala medier i samma utsträckning. 

 

Grad II 

Yang, J. et. al.  

2018 

Kina 

 

Denna studie genomfördes för 

att uppskatta prevalensen av 

problematisk 

internetanvändning (PIU) och 

sömnstörningar bland 

kinesiska ungdomar, för att 

testa sambandet mellan PIU 

och sömnstörningar och att 

undersöka om kön på 

ungdomarna hade betydelse. 

 

Tvärsnittsstudie 

Enkät 
Randomiserat av 

skolor i samt 

randomiserat urval 
av 2 klasser i 

vardera årskull 7 – 

9. 

N = 4750  

(4 %) 
Ålder 12 - 15 

år 

 

15,5 % av ungdomarna i studien 

uppfyllde kriterierna för PIU. Dessa 

hade en högre risk för sömnstörningar 

än de ungdomar med som ej hade PIU 

(p<0.001). Sambandet mellan PIU och 

sömnstörning var större hos flickor än 

pojkar (p<0.05). 

 

Grad I 

 


