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Sammanfattning 
 

Sömnproblem är vanligt förekommande bland ungdomar och det 
finns samband mellan sömnproblem och psykisk ohälsa. Syftet med 
denna tvärsnittsstudie är att genom självrapporter kartlägga 
sömnmönster, sömnproblem och eventuell koppling till psykisk 
ohälsa för ungdomar i årskurs 7 och 8 i Sverige (N = 2768). 
Resultaten visar att det finns stora skillnader i sömnvanor mellan 
vardags- och helgnätter. 43 % av ungdomarna får för lite sömn, 
vilket associeras med ökad förekomst av depressiva symtom och oro, 
samt lägre självkänsla. 7 % lider av insomni enligt DSM-IV, vilket 
associeras med högre förekomst av ångeststörning. Resultaten 
indikerar att olika typer av sömnproblem har olika implikationer, 
vilket bör tas i beaktande vid utvecklande av interventioner.  
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Abstract 
 

Sleep disturbances are common among adolescents and there is a 
connection between sleep problems and poor mental health. The aim 
of this cross-sectional study is to identify sleep patterns, sleep 
problems and possible association with poor mental health for 
adolescents in grades 7 and 8 in Sweden (N = 2768). The results 
show large differences in sleep habits between weekday and weekend 
nights. 43% of adolescents have a too short total sleeptime, which is 
associated with increased prevalence of depressive symptoms, worry 
and lower self-esteem. 7% suffer from insomnia according to DSM-
IV, which is associated with higher incidence of anxiety disorder. 
The results indicate that different types of sleep disturbances have 
different implications, which should be considered when developing 
interventions. 
 
Keywords: Adolescents, sleep-patterns, sleep disturbances, poor 
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Sömnmönster, sömnproblem och psykisk ohälsa i de yngre tonåren 

Sömnen upptar en stor del av våra liv och är essentiell för vår överlevnad. Sömnen 

fungerar restorativt och många aktiva biologiska processer äger rum under sömnen. 

Sömndeprivation kan få allvarliga negativa konsekvenser för vår fysiska och psykiska 

hälsa (Colrain & Baker, 2011; Wolfson & Montgomery-Downs, 2013). Eftersom 

sömnen genomgår stora förändringar under tonårstiden ökar risken för att utveckla 

sömnproblem (Carskadon, 2002). Föreställningar, åsikter och råd om barns och 

ungdomars sömn är många men vilar sällan på vetenskaplig grund (Matricciani, Olds, 

Blunden, Rigney & Williams, 2012). Forskning om vuxna individers sömn är 

omfattande, medan antalet studier om ungdomars sömn är begränsat och handlar 

framför allt om äldre ungdomar (Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011). Man har funnit 

att många ungdomar får mindre sömn än de behöver och att sömnproblem och 

oregelbundna sömnmönster är vanligt förekommande (Bartel, Gradisar & 

Williamson, 2014; Carskadon, 2011; Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011; Short, 

Gradisar, Lack, Wright & Dohnt, 2013b). Man har även funnit samband mellan 

sömnproblem och symtom på psykisk ohälsa (Fredriksen, Rhodes, Reddy & Way, 

2004; Shochat, Cohen-Zion & Tzischinsky, 2014). Dessa samband är för det mesta 

bidirektionella, men det finns även studier som tyder på ett kausalt samband där 

sömnproblem kan vara en riskfaktor för flera typer av psykisk ohälsa (Fredriksen et 

al., 2004; Lovato & Gradisar, 2014; Roberts, Roberts & Chen, 2002). De svenska 

studier som finns inom fältet använder sig av oprecisa mått och definitioner av 

sömnrelaterade variabler och sömnproblem, vilket sannolikt innebär ett hot mot 

validiteten och gör dem mindre reliabla (Condén, Ekselius & Aslund, 2013; Garmy, 

Nyberg, & Jakobsson, 2012; Ortega et al., 2011; Titova et al., 2014). Det behövs 

studier som på ett tillförlitligt sätt mäter sömnrelaterade variabler och sömnproblem 
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hos ungdomar i Sverige, för att beskriva sömnen för denna population samt 

möjliggöra jämförelser med internationell forskning. Sambanden mellan 

sömnproblem och psykisk ohälsa indikerar att man skulle kunna förebygga 

utvecklandet av psykisk ohälsa samt minska svårighetsgraden av etablerad psykisk 

ohälsa genom preventiva insatser och interventioner riktade mot sömnproblem. Det 

övergripande syftet med denna studie är att kartlägga ungdomars sömnmönster och 

sömnproblem och att identifiera eventuella samband med psykisk ohälsa, som ett led i 

utvecklandet av sådana insatser.  

Sömnförändringar i tonåren 

Tonåren är en tid av kroppsliga och sociala förändringar och även sömnen förändras 

under denna period. De flesta ungdomar förändrar sitt sömnmönster på så sätt att de 

går till sängs allt senare på kvällen och sover allt färre timmar (Carskadon, 2011; 

Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011). Man ser också stora skillnader för total sovtid 

(TST) och timing av sömn mellan vardag och helg, med längre TST och senare timing 

av sömnen under helgen (Olds, Blunden, Petkov & Forchino, 2010). Sömnen styrs av 

biologiska system och beteenden, varför både biologiska och psykosociala, 

beteendemässiga faktorer, bidrar till dessa förändringar (Carskadon, 1990; Colrain & 

Baker, 2011; Crowley, Acebo	  & Carskadon, 2007; Dahl & Lewin, 2002; Gradisar, 

Gardner & Dohnt, 2011; Hagenauer, Perryman, Lee, & Carskadon, 2009; Hagenauer 

& Lee, 2013). 

Sömnbehov 

I denna studie definieras total sovtid (TST) som den tid man sover under natten. 

Tonåringar som får sova ostörda, sover i genomsnitt 9,2 timmar oavsett 

utvecklingsstatus (Wolfson & Carskadon, 1998). Normativ data från amerikanska 

studier visar till exempel att 13-åringar sover i genomsnitt 8,5 timmar, medan 18-
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åringar sover i genomsnitt 7,3 timmar per natt (Maslowsky & Ozer, 2013). Denna 

diskrepans mellan sömnbehov och TST syns i studier från hela världen (Gradisar, 

Gardner & Dohnt, 2011). Man har de senaste decennierna sett en trend av minskad 

TST hos ungdomar. Ungdomar sover idag cirka 30 minuter mindre per vardagsnatt än 

för tjugo år sedan (Dollman, Ridley, Olds & Lowe, 2007). Inget tyder på att 

sömnbehovet minskar under tonårstiden utan det håller sig relativt konstant 

(Carskadon, 2011). Behovet av sömn ökar dock tillfälligt under puberteten då 

utvecklingen sker snabbt. Under denna tid sker bland annat ett tillväxtsprång, och 

hormoner relaterade till tillväxt bildas under sömn (Hillman, 2012). Då puberteten är 

till ända minskar sömnbehovet något (Carskadon, 2011). 

Tidpunkt för sömn 

Samtidigt med pubertetens start sker en senareläggning av tidpunkten för sömn 

(Carskadon, Vieira, & Acebo, 1993). Studier visar att detta mönster förekommer hos 

tonåringar över hela världen, både i naturliga förhållanden och i 

laboratorieexperiment (Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011; Hagenauer et al., 2009; 

Olds et al., 2010). Hos flickor, som i genomsnitt påbörjar den pubertala utvecklingen 

ca ett år tidigare än pojkar, infaller även denna förskjutning tidigare (Hagenauer et al., 

2009). De sociala förändringar som tonåringen stöter på, såsom högre grad av eget 

ansvar för skolarbete och läxor, extrajobb och andra sociala möjligheter, bidrar också 

till denna förskjutning, men de kan inte ensamma förklara fenomenet (Crowley, 

Acebo & Carskadon, 2007; Hagenauer et al., 2009; Malone, 2011). Vilken tid på 

dygnet sömnen infaller styrs främst av den biokemiska dygnsrytmen (circadian 

rhythm) (Crowley, Acebo & Carskadon, 2007; Dahl & Lewin, 2002; Hagenauer et al., 

2009; Hagenauer & Lee, 2013). Denna dygnsrytm påverkar även andra viktiga 

funktioner i kroppen, såsom ämnesomsättning, tillväxt och kroppstemperatur, och har 
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en längd på ca 24 timmar (Crowley, Acebo & Carskadon, 2007; Dahl & Lewin, 

2002). Timing för sömn och vakenhet styrs via hormonet melatonin, som utsöndras av 

tallkottkörteln och påverkas av ljusexponering. Studier har visat att 

melatonininsöndringen, som verkar sövande, sker tidigare hos mindre pubertalt 

utvecklade tonåringar än hos mer pubertalt utvecklade tonåringar (Crowley, Acebo & 

Carskadon, 2007). 

Förutom förändringar i den biokemiska dygnsrytmen sker under tonåren även 

förändringar i andra system som påverkar sömnen. Sömnskuld, eller sömntryck, styr 

sömnens längd och inverkar på sömnens uppbyggnad (Crowley, Acebo & Carskadon, 

2007; Millman, 2005). Ju längre individen är vaken desto större sömnskuld byggs upp 

och sömnigheten ökar. Sömnskulden verkar byggas upp allt långsammare ju äldre 

tonåringen blir, vilket innebär att det tar längre tid för dem att bli trötta (Colrain & 

Baker, 2011).  Konsekvensen blir en förskjutning av sömnen till att infalla senare 

(Malone, 2011). En annan konsekvens av en större sömnskuld är att andelen 

djupsömn ökar i förhållande till andelen lättare sömn (Crowley, Acebo & Carskadon, 

2007). Nattsömnen är uppbyggd av 90-minuterscykler som omfattar olika stadier av 

lättare och djupare sömn. Forskning tyder på att den totala andelen djupsömn minskar 

under tonårstiden (Crowley, Acebo & Carskadon, 2007). I vissa studier anses denna 

förskjutning av sömnen vara ett sömnproblem (Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011). 

Delayed Sleep Phase Disorder (DSPD), en diagnos enligt DSM-IV, innebär en 

förskjutning av sömnen till tider som inte möter omgivningens krav samt som är 

mycket svår att reversera (American Psychiatric Association, 2000). Med tanke på 

den biologiska bas som finns för denna förskjutning av sömnen för ungdomar i 

framförallt puberteten, råder oenighet om diagnosticering av DSPD hos ungdomar 

(Colrain & Baker, 2011; Crowley, Acebo & Carskadon, 2007; Gradisar, Gardner & 
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Dohnt, 2011). Trots att sömnskulden byggs upp långsammare under tonårstiden, ökar 

sömnigheten hos ungdomar ju äldre de blir. Man har i studier sett denna ökning även 

hos ungdomar som i övrigt får tillfredsställande sömnmängd (Carskadon, 1990; Dahl 

& Lewin, 2002). Förklaringar till detta fenomen saknas, men hypoteser finns kring 

dels ett ökande sömnbehov samt om utvecklingsrelaterade förändringar i hjärnans 

dagtidsaktivitet (Carskadon, 1990).  

Den biokemiska dygnsrytmen och regleringen av sömnskuld verkar fungera 

oberoende av varandra men interagerar, tillsammans med beteendefaktorer, för att 

styra individens sömn och vakenhet (Carskadon, 1990; Carskadon et al., 2002; 

Colrain & Baker, 2011; Crowley, Acebo & Carskadon, 2007; Dahl & Lewin, 2002; 

Hagenauer & Lee, 2013).  

Beteendeförändringar 

På ett socialt plan innebär tonårstiden bland annat ett ökande krav på eget ansvar. Det 

blir över tid till exempel allt vanligare att tonåringen själv bestämmer när hen ska gå 

till sängs. Studier visar ett samband mellan föräldraansvar över läggtid och bättre 

sömnkvalitet, längre total sovtid samt bättre fungerande under dagen (Short et al., 

2011). Det är också vanligt att ungdomar lägger sig senare och sover längre på helger 

än vardagar (Dahl & Lewin, 2002). Den biokemiska dygnsrytmen anpassar sig 

långsamt till förändringar, och lättare till senareläggningar än tidigareläggningar av 

sömnen (Dahl & Lewin, 2002). Detta innebär att denna skillnad i timing av sömnen 

mellan vardag och helg ytterligare bidrar till en förskjutning av sömnen som dessutom 

är svår att förändra (Dahl & Lewin, 2002). De senaste decennierna har det blivit 

vanligare att ungdomar går till sängs allt senare (Matricciani, Olds & Petkov, 2012). 

Det finns många miljöfaktorer i dagens samhälle som kan bidra till detta. De senaste 

åren har till exempel tillgången till sociala kontakter på internet ökat via surfplattor 
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och smarta telefoner, vilka gjort användandet av internet både billigare och mer 

bekvämt (Lemola, Perkinson-Gloor, Brand, Dewald-Kaufmann & Grob, 2014). 90 % 

av svenskar mellan 15 och 24 år uppger att de äger en smart telefon 

(Ungdomsbarometern, 2013). Användande av elektronisk media efter läggtid kan 

tänkas påverka ungdomar på flera sätt: Den kan konkurrera med sömnen och förskjuta 

lägg- och/eller insomningstiden, öka mental, emotionell eller fysisk arousal, störa den 

biokemiska dygnrytmen via skärmljus eller elektromagnetisk strålning, eller väcka 

ungdomarna efter insomning (Bartel, Gradisar & Willamson, 2014; Cain & Gradisar, 

2010; Lemola et al., 2014). Studier som undersökt hur användning av elektronisk 

media påverkar ungdomars sömn har kommit fram till skilda resultat (Bartel, Gradisar 

& Willamson, 2014; Lemola et al., 2014; Munezawa et al., 2011), men det verkar som 

att användning av elektronisk media efter läggtid kan associeras med kortare TST, 

senare läggtid, mer sömnsvårigheter och högre grad av depression hos ungdomar 

(Cain & Gradisar, 2010; Lemola et al., 2014). Diskussioner förs kring huruvida 

skärmljus eller elektromagnetisk strålning från elektronisk media påverkar den 

biokemiska dygnsrytmen, men forskning har hittills gett tvetydiga resultat (El-Sheikh, 

2011; Lemola et al., 2014). De flesta studier av hur användande av elektronisk media 

påverkar ungdomars sömn är gjorda 2010 och tidigare. Det finns därför få studier som 

undersöker effekterna av användandet av smarta telefoner och surfplattor på 

ungdomars sömn.  

Sömnproblem i tonåren 

Sömnproblem definieras på många olika sätt i litteraturen. Ett mått på sömnproblem 

som många studier har undersökt är för kort total sovtid (TST). En vanligt 

förekommande kategorisering av TST för ungdomar är uppdelning i optimal TST (> 9 

timmar), borderline TST (8-9 timmar) och otillräcklig TST (< 8 timmar) (Eaton et al., 
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2010; Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011; Short et al., 2013b). Studier har visat att 

ungdomar som sover optimalt är mer välfungerande än ungdomar med borderline 

eller otillräcklig TST (Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011; Short et al., 2013b). 

Otillräcklig TST, alltså mindre än 8 timmar, har samband med sämre fungerande och 

högre förekomst av psykisk ohälsa (Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011; Short et al., 

2013b). En metaanalys av sömnstudier världen över gällande ungdomar mellan 11 

och 18 år har kunnat visa att ungefär hälften av alla ungdomar sover optimalt, ungefär 

en tredjedel sover mellan 8-9 timmar, borderline, och en femtedel sover mindre än 8 

timmar, otillräckligt (Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011). Generellt kan man säga att 

de som sover optimalt framför allt är ungdomar under 15 år, medan de som ligger 

inom borderlinespannet är äldre än 15 år (Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011). Svenska 

studier som finns inom fältet använder sig av andra mått och definitioner av TST, 

vilket innebär svårigheter vid jämförelse (Condén, Ekselius & Aslund, 2013; Garmy, 

Nyberg, & Jakobsson, 2012; Ortega et al., 2011; Titova et al., 2014).  

Andra sömnproblem som förekommer i litteraturen är insomni enligt DSM-IV 

och dess enskilda kriterier, exempelvis insomningssvårigheter och uppvaknande efter 

insomning (American Psychiatric Association, 2000; Chung & Cheung, 2008; Chung, 

Kan & Yeung, 2011; Fredriksen et al., 2004; Hysing, Pallesen, Stormark, Lundervold 

& Sivertsen, 2013; Roberts & Duong, 2013). Diagnoskriterierna för insomni enligt 

DSM-IV är svårigheter att somna eller bibehålla sömnen, alternativt icke restorativ 

sömn. Sömnproblemen orsakar funktionsnedsättning i ett flertal livsområden 

(American Psychiatric Association, 2000). Prevalensen av insomni enligt DSM-IV 

uppskattas till mellan 10-30 % bland ungdomar (Chung, Kan & Yeung, 2011). Det 

finns också studier som rapporterar mycket lägre förekomst, till exempel 2,2 % 

(Roberts, Roberts & Chen, 2002) eller 4 % (Ohayon, Roberts, Zulley, Smirne & 
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Priest, 2000). Siffrorna är svåra att jämföra eftersom mätmetoderna skiljer sig åt 

mellan studierna (Bartel, Gradisar & Willamson, 2014; Gradisar, Gardner & Dohnt, 

2011; Roberts, Roberts & Chen, 2002). De flesta studier som undersöker insomni 

bland ungdomar handlar om äldre ungdomar, vilket gör det svårt att dra slutsatser för 

en yngre population.  

För insomningssvårigheter används i denna studie två olika mått: DIS och 

SOL. DIS är en förkortning av det engelska uttryck “Difficulties Initiating Sleep” och 

står för självuppskattade insomningssvårigheter. SOL är en förkortning av det 

engelska utrycket “Sleep Onset Latency” som betyder insomningslatens. SOL > 30 

minuter klassas som sömnproblem. En metaanalys har funnit att 7 - 36  % av 

ungdomarna uppger DIS och att 20 - 26 % har en SOL > 30 minuter (Gradisar, 

Gardner & Dohnt, 2011). För uppvaknande efter insomning används i denna studie 

det engelska uttryck “Wake After Sleep Onset” som förkortas WASO i fortsättningen, 

i enlighet med referenslitteraturen. Det förekommer sällan data om WASO, men i en 

studie bland ungdomar i Hong Kong uppger 7 % av ungdomarna mellan 12 - 19 år att 

de vaknar flera gånger per natt (Chung & Cheung, 2008).  

 Förekomsten av sömnproblem ökar ju äldre ungdomarna är och flickor 

drabbas i högre utsträckning än pojkar (Chung & Cheung, 2008; Eaton et al., 2010). 

I denna studie definieras sömnproblem med fem olika mått: Total sovtid (TST) < 8 

timmar, insomningslatens (SOL) > 30 minuter, insomni enligt DSM-IV, samt två av 

dess enskilda kriterier självuppskattade insomningssvårigheter (DIS), och problem 

med uppvaknande efter insomning (WASO). 

Sömnproblem och psykisk ohälsa 

Samband mellan sömnproblem och psykisk ohälsa har sedan länge konstaterats i 

studier av en vuxen population (Edinger & Carney, 2008). Sömnproblem är en 
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riskfaktor för utvecklandet av depression, ångest och missbruk, även efter att man har 

kontrollerat för en rad andra riskfaktorer (Edinger & Carney, 2008). Sömnproblem 

ingår som ett diagnoskriterium för olika typer av psykisk ohälsa, bland annat för 

depression och ångest (American Psychiatric Association, 2000). Vilken roll 

sömnproblem spelar för ungdomars psykiska hälsa har dock hittills ägnats lite 

uppmärksamhet i forskningen (Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011). Experimentella 

studier och studier baserade på enkätdata visar samband mellan sömnproblem och 

olika symtom på psykisk ohälsa (Chung & Cheung, 2008; Dahl & Lewin, 2002; 

Gregory & Sadeh, 2012; Fredriksen et al., 2004; Moore et al., 2009; Roberts, Roberts 

& Duong, 2009; Roberts & Duong, 2013; Sarchiapone et al., 2014; Short et al., 

2013a; Short et al., 2013b Talbot et al., 2010; Wolfson & Carskadon, 1998). Dessa 

samband är starkast gällande depression (Shochat, Cohen-Zion & Tzischinsky, 2014), 

men även förekomsten av ångest, låg självkänsla och olika kognitiva svårigheter är 

högre bland ungdomar med sömnproblem, jämfört med de som inte har sömnproblem 

(Fredriksen et al., 2004; Roberts, Roberts & Chen, 2002; Shochat, Cohen-Zion & 

Tzischinsky, 2014). Samsjukligheten mellan depression och sömnproblem är hög, och 

73 % av ungdomar med depression har också någon form av sömnstörning (Liu et al., 

2007). Det finns studier som tyder på ett kausalt samband, där för lite sömn eller 

sömnproblem predicerar ökad förekomst av depressiva symtom respektive lägre 

självkänsla bland ungdomar (Fredriksen et al., 2004; Lovato & Gradisar, 2014; 

Roberts, Roberts & Chen, 2002). Samsjuklighet och kausala samband mellan 

sömnproblem och psykisk ohälsa stärker ytterligare antagandet att sömnproblem kan 

vara en transdiagnostisk faktor som bidrar till utvecklandet och/eller vidmakthållandet 

av olika typer av psykisk ohälsa även för ungdomar (Fairholme et al., 2013). 
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I denna studie mäts psykisk ohälsa med hjälp av variablerna depressiva 

symtom, ångest, oro och självkänsla.   

Sammanfattning 

Biologiska och psykosociala faktorer bidrar till att sömnen förändras under tonåren, 

och sömnproblem är vanligt förekommande bland ungdomar. Sömnproblem har visat 

sig ha samband med olika typer av psykisk ohälsa och beskrivs ibland som en 

transdiagnostisk faktor som bidrar till att utveckla och/eller vidmakthålla olika typer 

av psykisk ohälsa. Då förekomsten av sömnproblem är vanligare i de äldre tonåren 

jämfört med de yngre (Chung & Cheung, 2008: Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011) 

skulle preventiva insatser för yngre ungdomar i så fall inte bara kunna förebygga 

utvecklandet respektive etablerandet av sömnproblem utan även av psykisk ohälsa. 

För att möjliggöra utvecklandet av effektiva insatser riktade mot sömnproblem krävs 

en kartläggning av ungdomars sömnmönster och sömnproblem. Det finns ett fåtal 

studier som beskriver sömnen för svenska ungdomar, men dessa använder sig av 

andra och oprecisa mått och definitioner av sömnproblem samt fokuserar på enskilda 

aspekter av ungdomars sömn (Condén, Ekselius & Aslund, 2013; Garmy, Nyberg, & 

Jakobsson, 2012; Ortega et al., 2011; Rey-López et al., 2014).  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att kartlägga yngre tonåringars 

sömnmönster och sömnproblem i Sverige och identifiera eventuella kopplingar till 

psykisk ohälsa. Mer specifikt ska följande frågeställningar besvaras för pojkar och 

flickor i årskurs 7 och årskurs 8: 

1. När går de till sängs, när stiger de upp och hur länge sover de? 

2. Vilka sömnproblem förekommer och i vilken omfattning? 
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3. Hur ser förekomsten av psykisk ohälsa ut för ungdomar med respektive utan 

sömnproblem? 

4. Hur ser förekomsten av sömnproblem och psykisk ohälsa ut för ungdomar som 

ofta respektive sällan använder elektronisk media efter att de gått och lagt sig? 

 

Metod  

Design, procedur och deltagare  

Studien har en tvärsnittsdesign. Data har under januari till mars 2014 samlats in från 

2768 ungdomar som går i årskurs 7 och 8 i grundskolans högstadium i Degerfors, 

Karlskoga, Köping och Örebro kommun. Svarsfrekvensen var 86,1 %, och bortfallet 

bestod av att 122 föräldrar svarade nej till att deras barn skulle delta, samt att 

ytterligare 446 elever var frånvarande vid datainsamlingstillfället eller tackade nej till 

att delta. 1442 (52 %) var pojkar, 1307 (47 %) var flickor och för 19 (0,7 %) saknades 

information om kön. Deltagarna var i genomsnitt 13.65 år. I årskurs 7 var 

genomsnittsåldern 13,19 år och i årskurs 8 14,17 år. 21 enkäter saknade information 

om ålder.  

Etiska aspekter 

Ett utförligt informationsbrev om studien skickades ut till ungdomarnas föräldrar två 

veckor innan datainsamlingen i skolorna. För att möta kraven på forskningsetik 

informerades i brevet om studiens syfte (informationskravet), att deltagande var 

frivilligt (samtyckeskravet), att insamlad information endast kommer att användas i 

forskningssyfte (nyttjandekravet), enbart av forskningsgruppen, och förvaras säkert, 

samt att data avidentifieras på ett sådant sätt att insamlad data inte kan kopplas till en 

enskild individ eller familj (konfidentialitetskravet). Föräldrarna gavs möjlighet att 

avböja barnets medverkan genom att fylla i och skicka in en blankett där de inte ger 
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sitt tillstånd till att deltar i undersökningen (samtyckeskravet). Utbildade testledare 

genomförde datainsamlingen och doktorander inom området hade det logistiska 

ansvaret. Kommun- och skolledningarna i respektive kommun stödde 

implementeringen av projektet. Undersökningarna har godkänts av den regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala. Vid datainsamlingen erhöll varje deltagande klass 

300 kronor till klasskassan.  

Mätinstrument 

En enkät som bestod av standardiserade frågeformulär användes för datainsamling. 

Enkäten har innan användning pilottestats på ett stickprov av ungdomar (N = 490) 

från årskurs 6 i grundskolan upp till årskurs 1 i gymnasiet. Alla skalor som tagits med 

i enkäten uppvisade mycket tillfredsställande psykometriska egenskaper vid 

pilottestningen.  

Sömn. Insomni mättes med Insomnia Severity Index (ISI), ett frekvent använt 

instrument såväl kliniskt som i forskningssammanhang, som visar god validitet och 

reliabilitet (Bastien, Vallières & Morin, 2001). För ungdomar har instrumentet visat 

god inre konsistens (Cronbachs alpha 0,74). I denna studie uppgår Cronbachs alpha 

till 0,85. Självskattningsformuläret består av 7 frågor som handlar om den senaste 

tidens upplevelse av svårigheter att somna på kvällen, vakna upp under natten, vakna 

för tidigt på morgonen, missnöje med nuvarande sömnmönster, om sömnproblemen 

stör i vardagen, huruvida andra personer märker av sömnproblemen samt hur oroad 

man är över sömnproblemen. Skalan är en 5-gradig Likertskala från 0 (“inte alls”) till 

4 (“mycket”), där svårare sömnproblem ger högre poäng. Cut-off för insomnidiagnos 

enligt DSM-IV är hos vuxna 15 poäng, medan max är 28 poäng. I denna studie 

används cut-off 15 poäng för definition av sömnproblem insomni enligt DSM-IV. 

Självuppskattade insomningssvårigheter (DIS) och uppvaknande efter insomning 
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(WASO) är delfrågor av ISI. För att identifiera ungdomar med DIS och WASO 

delades skalan så att de som uppgav “stora” och “mycket stora” problem tillhör dessa 

grupper.  

Sömnvanor rapporterades via School Sleep Habits Survey (SSHS) (Wolfson & 

Carskadon, 1998). SSHS är en självskattningsskala som i original omfattar 63 items 

över fem delskalor: sömnvanor, sömnighet, skolprestation, sömn-/vakenhetsrelaterade 

problem och depressiva symtom. I denna studie användes endast delskalan för 

sömnvanor, där respondenten ska ange tider för sina sömnvanor de senaste två 

veckorna. Frågorna handlar om läggtid, uppstigningstid, total sovtid (TST) samt 

insomningslatens (SOL) för vardag respektive helg samt subjektivt sömnbehov. Vid 

frågan om total sovtid ombeds respondenten att “inte ta med den tid du tillbringar 

vaken i sängen”. Angående validitet och reliabilitet för självskattning av ovanstående 

mått har man funnit att dessa stämmer väl överens med objektiva mått om 

erinringsperioden är kort, vardagar skiljs från helgdagar, definition av total sovtid 

finns, erinringsperiodens längd anges samt respondenten ges möjlighet att ange tid på 

en kontinuerlig skala istället för att välja ett av flera förutbestämda alternativ 

(Matricciani, 2013). Detta har tagits i beaktande för SSHS i denna studie. TST 

kalkylerades genom att beräkna tiden mellan läggtid och uppstigningstid och sedan 

subtrahera tiden för SOL.  

Psykisk ohälsa. Depressiva symtom mättes med Center for Epidemiology 

Studies - Depression Child (CES-DC) som är en självskattningsskala bestående av 20 

frågor (Weissman et al., 1980). Respondenten ska utifrån 20 påståenden svara på hur 

mycket hen har känt eller agerat på ett visst sätt den senaste veckan. I original är 

skalan en 4-gradig Likertskala men har i denna studie ändrats till en 5-gradig 

Likertskala mellan 0 (“aldrig”) och 4 (“mycket ofta”) och högre poäng indikerar 
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högre grad av depression. CES-DC har för ungdomar (13-17 år) visat goda 

psykometriska egenskaper och god inre konsistens med Cronbach’s alpha 0,91 

(Faulstich, Carey, Ruggiero, Enyart & Gresham, 1986). I denna studie uppgår 

Cronbach’s alpha till 0,95. Maxpoäng är i originalskalan 60 poäng och cut-off för 

depression föreslås till 22-24 poäng (Olsson & von Knorring, 1997). På grund av att 

man i denna studie ändrat skalan till en 5-gradig Likertskala uppgår maxpoäng till 80 

och ingen cut-off för klinisk depression kan anges.  

Ångest mättes med Overall Anxiety Severity and Impairment Scale, (OASIS) 

(Norman et al., 2006). OASIS är en självskattningsskala bestående av 5 items som 

används för att bedöma svårighetsgrad av och funktionsnedsättning till följd av 

ångestproblematik (Campbell-Sills et al., 2009). Frågorna handlar om hur ofta 

respondenten känt ångest den senaste veckan, hur intensiv ångesten var, och hur 

ångesten påverkade hens beteende, funktion och relationer. Skalan är en 5-gradig 

Likertskala mellan 0 (“inte alls”) och 4 (“hela tiden” eller “extremt”). OASIS har 

visat god validitet och reliabilitet i såväl kliniska som ickekliniska urval (Ito et al., 

2014; Norman et al., 2011). Maxpoäng är 20 poäng och cut-off  8 poäng 

rekommenderas för att skilja individer med en ångeststörning från individer utan en 

ångeststörning, medan en cut-off 6-7 poäng rekommenderas för screening av 

individer med någon form av ångeststörning (Norman et al., 2011). I denna studie 

användes cut-off 6 poäng. Cronbach’s alpha har tidigare uppmätts till 0,84 - 0,89 

(Norman et al., 2011) och uppgår i denna studie till 0,87. 

Oro mättes med Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C) 

(Chorpita, Tracey, Brown, Collica & Barlow, 1997). PSWQ-C är en 

självskattningsskala bestående av 14 items i form av påståenden där respondenten ska 

svara på hur väl dessa stämmer. Skalan är en 4-gradig Likertskala mellan 0 (“stämmer 
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inte alls”) och 3 (“stämmer helt och hållet”). Maxpoäng är 42 poäng och högre poäng 

indikerar högre grad av oro. PSWQ-C är en anpassning av PSWQ (Penn State Worry 

Questionnaire) för användning vid bedömning av barn och ungdomar (Chorpita et al., 

1997). Skalan har visat god validitet och reliabilitet för åldrarna 5 - 19 år i såväl 

kliniska som ickekliniska urval (Chorpita et al., 1997; Esbjørn, Reinholdt-Dunne, 

Caspersen, Christensen & Chorpita, 2013; Pestle, Chorpita & Schiffman, 2008). 

Cronbach’s alpha har tidigare mätts till 0,90 - 0,91 för ungdomar 12 - 18 år (Chorpita 

et al., 1997; Pestle, Chorpita & Schiffman, 2008) och uppgår i denna studie till 0,90.  

Självkänsla mättes med Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) (Rosenberg, 

1989). RSES är en frekvent använd självskattningsskala som består av 10 items där 

respondenten ska ange hur väl varje påstående stämmer (Bagley, Bolitho, & Bertrand, 

1997). Skalan är en 4-gradig Likertskala mellan 0 (“stämmer inte alls”) och 3 

(“stämmer mycket bra”). Maxpoäng är 30 poäng och högre poäng indikerar högre 

självkänsla. RSES har visat sig valid och reliabel för bedömning av självkänsla hos 

ungdomar från olika kulturer (Bagley, Bolitho, & Bertrand, 1997; Boergers, Gable, & 

Owens, 2014). Cronbach’s alpha har tidigare uppmätts till 0,85 - 0,90 (Bagley, 

Bolitho, & Bertrand, 1997; Boergers, Gable, & Owens, 2014) och uppgår i denna 

studie till 0,88.  

Elektronisk media. Användning av elektronisk media efter läggtid (EM) har 

undersökts genom att ställa frågan “Har du tv, dator, surfplatta eller telefon igång 

efter att du har gått och lagt dig?”. Respondenten ska svara på hur ofta det sker på en 

skala 1 (“aldrig”), 2 (“ibland”), 3 (“ofta”) och 4 (“nästan alltid”). I analyser delades 

skalan så att de som svarar “ofta” och “nästan alltid” tillhör gruppen som ofta har 

elektronisk media igång efter att de gått och lagt sig och de som svarar “aldrig” och 
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“ibland” tillhör gruppen som sällan har elektronisk media igång efter att de gått och 

lagt sig.  

Statistiska metoder 

IBM SPSS 22 har använts för statistiska analyser. Deskriptiv statistik, såsom 

medelvärden, standardavvikelser och procentsatser, kalkylerades för att beskriva 

urvalet. T-test och ANOVA genomfördes för att undersöka köns- och 

åldersskillnader, samt för att jämföra ungdomar med och utan sömnproblem gällande 

förekomst av psykisk ohälsa. ANOVA utfördes för att undersöka skillnader gällande 

förekomst av sömnproblem respektive psykisk ohälsa mellan ungdomar som ofta 

respektive sällan använder elektronisk media efter att de gått och lagt 

sig.  Effektstorlek kalkylerades med hjälp av formlerna för Cohen’s d och eta2 (η2). 

Spearman’s rho fastställdes genom korrelationsanalys (two-tailed) för att undersöka 

samvariation mellan de olika sömnmåtten. Cronbach’s alpha kalkylerades för att 

fastställa grad av inre konsistens för samtliga skalor.  

 

Resultat 

När går ungdomarna till sängs, när stiger de upp och hur länge sover de? 

För att beskriva ungdomars sömn med kvantitativa mått valdes fyra utfallsvariabler: 

läggtid, uppstigningstid, insomningslatens (SOL) och total sovtid (TST). Tabell 1 

visar att ungdomar sover olika länge och vid olika tidpunkt under vardags- respektive 

helgnätter. De lägger sig i genomsnitt drygt två timmar senare och går upp nästan fyra 

timmar senare på helgerna än under veckan. Det innebär att de i genomsnitt sover 1 h 

39 min längre på helger än på vardagar. Standardavvikelser på drygt 1,5 timmar för 

läggtid, uppstigningstid och TST för helgnätter indikerar en stor varians inom dessa 

variabler. 
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Tabell 1. 
Medelvärden och standardavvikelser för vardagsnätter och helgnätter. 
 

vardagsnätter N helgnätter N t-värde Cohen’s d 
läggtid 22:18 (62) 2725 00:30 (102) 2706 -76,16*** 2.93 

uppstignings-
tid 

06:46 (47) 2712 10:29 (98) 2671 -110,56*** 4.29 

SOL 30 min (29)  2693 22 min (28) 2682 15,93*** .06 

TST 7 h 57 min (81)  2671 9 h 36 min 
(102) 

2616 -43,77*** 1.72 

*** p < .001. 

Figur 1 visar en frekvensanalys av TST för vardagsnätter. Nästan 40 % av 

ungdomarna sover mellan 8 och 9 timmar per natt och  nästan 30 % sover mellan 7 

och 8 timmar. 15 % sover mellan 9 och 10 timmar per natt och 10 % sover mellan 6 

och 7 timmar. 

Figur 1.  
Total sömntid (TST) för vardagsnätter. 

 

Köns- och åldersskillnader för vardagsnätter redovisas i tabell 2 och 3. Det finns en 

könsskillnad för uppstigningstid, där flickor går upp i genomsnitt 17 minuter tidigare 

än pojkar. Skillnaden gäller i båda årskurserna. För läggtid föreligger en ålderskillnad 
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på så vis att ungdomarna i årskurs 8 går till sängs 23 minuter senare än de i årskurs 7. 

Skillnaden gäller för båda könen. Insomningslatensen är generellt högre för flickor än 

för pojkar och högre för årskurs 7 än för årskurs 8. För TST finns både köns- och 

åldersskillnader. Flickor sover i genomsnitt 26 min mindre än pojkar, och ungdomar i 

årskurs 8 sover i genomsnitt 22 minuter mindre än de i årskurs 7.  

Tabell 2. 
Könsskillnader. 
 

flickor N pojkar N F η2 
läggtid 22:19 (67) 1295 22:16 (56) 1430 1,65 .00 

uppstigningstid 06:37 (51) 1290 06:54 (41) 1422 91,60*** .03 

SOL 33 min (31) 1274 27 min (26) 1419 30,01*** .01 

TST 7 t 44 min (89) 1264 8 t 10 min (72) 1406 71,55*** .03 
***p < .001 
 
 
Tabell 3. 
Åldersskillnader. 
 

åk 7 N åk 8 N F η2 
läggtid 22:07 (58) 1434 22:30 (64) 1291 90,33*** .03 

uppstigningstid 06:44 (46) 1426 06:49 (48) 1286 7,36** .00 

SOL 28 min (27) 1418 32 min (31) 1275 7,158** .00 

TST 8 t 08 min (77) 1403 7 t 46 min (85) 1268 45,45*** .02 
**p < .01, ***p < .001 
 
 
Eftersom sömnmåttet TST i denna studie delas in i tre kategorier där mindre än 8 

timmar är otillräckligt, mellan 8 och 9 timmar är borderline och mer än 9 timmar är 

optimalt, rapporteras här även frekvenser för vardagsnätter av detta mått. Mindre än 

en femtedel av ungdomarna, 17,5 %, sover optimalt. 39,9 % har en TST inom 

borderlinespannet medan de många ungdomar, 43,6 % sover otillräckligt (jämför 

figur 1). Figur 2 redovisar könsskillnader i TST för vardagsnätter utifrån de tre 

kategorierna. Drygt hälften av flickorna tillhör gruppen som sover otillräckligt, mot 
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en tredjedel av pojkarna. I de andra två grupperna, borderline och optimal TST, 

dominerar pojkarna. 

Figur 2. 
Könsskillnader i TST för vardagsnätter. 

 

Figur 3.  
Åldersskillnader i TST för vardagsnätter. 
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Det förekommer åldersskillnader för TST för vardagsnätter utifrån de tre kategorierna 

som redovisas i figur 3. I årskurs 7 sover en tredjedel av ungdomarna otillräckligt, 

mot drygt hälften av ungdomarna i årskurs 8. 

Vilka sömnproblem förekommer och i vilken omfattning? 

För att beskriva sömnproblem väljs i enlighet med litteraturen 5 utfallsvariabler: 

insomni mätt med ISI, TST < 8 timmar, SOL > 30 minuter, DIS och WASO. TST < 8 

timmar och SOL > 30 minuter avser vardagsnätter, medan insomni, DIS och WASO 

avser de senaste två veckorna. En frekvensanalys av dessa variabler presenteras i 

tabell 5. Prevalensen av insomni i hela samplet uppgår till 6,8 %. Ca 20 % av 

ungdomarna skattar mellan 8 och 14 poäng på ISI och hamnar på en subklinisk nivå 

av insomni. Nästan hälften av ungdomarna, 43,6 %, sover mindre än 8 timmar per 

natt, vilket enligt studiens uppdelning av TST klassas som otillräckligt. 45,2 %, har en 

SOL > 30 minuter. För 16 % av ungdomarna tar det en timme eller mer att somna på 

vardagskvällarna. 11,3 % av ungdomarna uppger DIS och 5,4 % av ungdomarna 

uppger WASO. 

Tabell 4. 
Förekomst av sömnproblem. 
Insomni 6,8 % 

TST < 8 h 43,6 % 

SOL > 30 min 45,2 % 

DIS 11,3 % 

WASO 5,4 % 
 

För insomni och dess delskalor DIS och WASO föreligger varken ålders- eller 

könsskillnader. För TST föreligger båda: 53,4 % av flickorna sover otillräckligt, 

jämfört med 34,8 % av pojkarna (se tabell 6). 52,1 % av ungdomar i årskurs 8 sover 

otillräckligt, jämfört med 35,9 % av de i årskurs 7. Det innebär att frekvensen av 
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ungdomar som sover dåligt ökar för båda könen i årskurs 8 jämfört med årskurs 7. För 

SOL > 30 minuter finns en könsskillnad: 52,1 % av flickorna har en SOL > 30 

minuter jämfört med 39,0 % av pojkarna. Skillnaden mellan årskurserna är liten: I 

årskurs 8 är det 5 % fler av ungdomarna som har en SOL > 30 minuter jämfört med 

årskurs 7. 

Tabell 5. 
Köns- och åldersskillnader i förekomst av TST < 8 h och SOL > 30 minuter. 
 

flickor pojkar åk 7 åk 8 
TST < 8 h 53,4% 34,8% 35,9% 52,1% 

SOL > 30 min 52,1% 39,0% 42,8% 47,8 % 
 

Tabell 6 visar korrelationer mellan de olika sömnmåtten. I analysen har inte insomni, 

DIS och WASO korrelerats med varandra eftersom DIS och WASO är delfrågor av 

insomniskalan. TST och SOL har en medelstark korrelation. Gällande SOL och 

insomni respektive SOL och DIS fanns inga korrelationer. TST korrelerar varken med 

insomni eller dess delsakalor DIS eller WASO. 

Tabell 6. 
Korrelationer sömnmått Spearman’s rho. 
 

TST insomni SOL DIS WASO 
TST 1,00 -,013 -,393*** -,019 ,013 

insomni -,013 1,00 ,040*   

SOL -,393*** ,040* 1,00 ,035 -,001 

DIS -,019  ,035 1,00  

WASO ,013  -,001  1,00 
* p < 0.05, *** p < 0.001 
 

Hur ser förekomsten av psykisk ohälsa ut för ungdomar med respektive utan 

sömnproblem? 

Tabell 7 och 8 visar köns- och åldersskillnader för depression, oro, ångest och 

självkänsla. Skillnaderna mellan flickor och pojkar gällande depression, oro och 
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självkänsla är stora, med effektstorlekar på mellan η2   = .09 till .13. Även om det 

förekommer åldersskillnader för alla variabler förutom ångest var dessa små, med 

effektstorlekar av η2 = .01. 

Tabell 7. 
Könsskillnader i förekomst av psykisk ohälsa. 
 

flickor   N pojkar  N F η2 
depression 22,40 (16,77) 1163 11,40 (10,61) 1285 380,72*** .13 

ångest 3,02 (3,50) 1261 3,01 (3,58) 1398 ,00 .00 

oro 15,46 (8,79) 1176  9,68 (6,26) 1290 356,98*** .13 

självkänsla 18,93 (6,60) 1191 22,66 (5,48) 1324 239,50*** .09 
*** p < .001 
 
Tabell 8. 
Åldersskillnader i förekomst av psykisk ohälsa. 
 

årskurs 7  N årskurs 8 N F η2 
depression 15,09 (14,26) 1293 18,39 (15,44) 1155 30,17*** .01 

ångest 2,98 (3,45) 1396 3,05 (3,64) 1263 ,23 .00 

oro 11,50 (7,62) 1298 13,46 (8,59) 1168 36,18*** .01 

självkänsla 21,35 (6,08) 1323 20,39 (6,54) 1192 14,42*** .01 
*** p < .001 
 

Tabell 9 beskriver skillnader i förekomst av psykisk ohälsa för ungdomar med 

respektive utan sömnproblem. Ungdomar som sover mindre än 8 timmar på 

vardagsnätter uppger oftare symtom på depression, oro och låg självkänsla än de som 

sover mer än 8 timmar. Ingen skillnad finns mellan dessa grupper gällande ångest. 

Liknande skillnader finns för SOL, där de som hade en SOL > 30 minuter skattade 

högre på alla mått förutom ångest. För ungdomar med insomni enligt DSM-IV är 

resultaten de omvända: Det fanns inga skillnader mellan grupperna för depression, 

oro och självkänsla, men gällande ångest skattar ungdomar med insomni i genomsnitt 

7 poäng på ångestskalan OASIS. Cut-off på 6 poäng indikerar att individen sannolikt 

lider av någon form av ångeststörning.  
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Tabell 9. 
Skillnader i förekomst av psykisk ohälsa för ungdomar med respektive utan 
sömnproblem. 
 

N CES-DC OASIS  PSWQc RSES  
TST < 8h 1165 21,78 (16,22) 3,01 (3,49) 14,32 (8,82) 18,92 (6,66) 

TST > 8h 1506 12,67 (12,44) 2,99 (3,54) 10,99 (7,29) 22,44 (5,60) 

F  242,61*** ,01 103,22*** 202,28*** 

η2  .09 .00 .04 .08 

      

insomni 
 

173 17,65 (16,82) 7,04 (4,79) 12,26 (8,04) 20,93 (6,77) 

ej insomni 
 

2375 16,45 (14,69) 2,73 (3,23) 12,40 (8,07) 20,93 (6,27) 

F  ,94 259,54*** ,04 ,00 

η2  .00 .09 .00 .00 

      

SOL > 30 min 1217 22,08 (16,57) 3,10 (3,66) 14,68 (8,73) 19,20 (6,83) 

SOL < 30 min 1475 12,25 (11,70) 2,92 (3,42) 10,57 (7,13) 22,27 (5,52) 

F  290,28*** 1,80 162,43*** 153,20*** 

η2  .11 .00 .06 .06 

      

DIS 298 16,60 (14,84) 6,05 (4,77) 12,51 (8,16) 20,85 (6,31) 

ej DIS 2413 16,66 (15,03) 2,63 (3,13) 11, 79 (7,96) 21,40 (6,28) 

F  ,00 275,06*** 1,84 1,83 

η2  .00 .09 .00 .00 

      

WASO 146 16, 59 (14,81) 6,59 (4,64) 12,45 (8,14) 20,90 (6,30) 

ej WASO 2562 16,47 (15,87) 2,81 (3,36) 11,95 (8,05) 21,05 (6,55) 

F  ,01 161,45*** ,48 ,06 

η2  .00 .06 .00 .00 
      

*** p < .001. 
TST: Total sovtid, SOL: insomningslatens, DIS: insomningssvårigheter, WASO: 
uppvaknande efter insomning. 
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Hur ser förekomsten av sömnproblem och psykisk ohälsa ut för ungdomar som 

ofta respektive sällan använder elektronisk media efter att de gått och lagt sig? 

Tabell 10 beskriver grupperna som ofta respektive sällan har elektronisk media igång 

efter att de gått och lagt sig avseende sömnvanor och sömnproblem. Ungdomar som 

uppger att de ofta har elektronisk media igång efter att de gått och lagt sig sover i 

genomsnitt 31 minuter mindre än övriga och det tar i genomsnitt 8 minuter längre för 

dem att somna. De går och lägger sig i genomsnitt 24 minuter senare än övriga. Det 

finns ingen skillnad mellan grupperna avseende insomni enligt DSM-IV eller dess 

delskalor DIS och WASO.  

Tabell 10. 
Medelvärden och standardavvikelser för sömnvanor och sömnproblem för ungdomar 
som ofta respektive sällan har elektronisk media igång efter att de har gått och lagt 
sig. 
 

ISI TST SOL DIS WASO läggtid 
EM ofta 
(N=1305) 

5,62 (4,99) 7:41 (89) 0:34 (33) 1,13 (1,10) 0,61 (0,96) 22:30 (66) 

EM sällan 
(N=1372) 

5,52 (4,89) 8:12 (70) 0:26 (24) 1,13 (1,10) 0,60 (0,91) 22:06 (55) 

F ,266 95,71*** 58,14*** ,001 ,038 101,43*** 

η2 .00 .04 .02 .00 .00 .04 
*** p < .001 
 
Det finns också skillnader mellan de båda grupperna avseende psykisk ohälsa, vilka 

redovisas i tabell 11. Den grupp som uppger att de ofta har elektronisk media igång 

efter att de gått och lagt sig har högre förekomst av depression och oro samt låg 

självkänsla jämfört med övriga. Ungdomar som uppger att de ofta har elektronisk 

media igång efter att de gått och lagt sig skattar i genomsnitt nästan 5 poäng högre på 

depressionsskalan och 2 poäng högre på skalan som mäter oro jämfört med övriga. De 

skattar i genomsnitt 2 poäng lägre på skalan för självkänsla, vilket indikerar lägre 

självkänsla, än övriga. 
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Tabell 11. 
Skillnader avseende psykisk ohälsa för ungdomar som ofta respektive sällan har 
elektronisk media igång efter att de har gått och lagt sig. 
 

CES-DC OASIS PSWQc RSES 
EM ofta 
(N=1305) 

19,14 (16,01) 3,03 (3,55) 13,67 (8,75) 19,84 (6,62) 

EM sällan 
(N=1372) 

14,36 (13,46) 2,99 (3,53) 11,28 (7,43) 21,88 (5,88) 

F 62,94*** ,082 52,09*** 65,15*** 

η2 .03 .00 .02 .03 
*** p < .001. 

Tabell 12 visar köns- och åldersskillnader för användande av elektronisk media efter 

läggtid, där det finns en liten skillnad mellan flickor och pojkar. Flickor i genomsnitt 

har elektronisk media igång efter att de gått och lagt sig i något högre utsträckning än 

pojkar.  

Tabell 12. 
Köns- respektive åldersskillnader i användande av elektronisk media efter läggtid. 
 

flickor   
(N=1307) 

pojkar  
(N=1442) 

årskurs 7  
(N=1449) 

årskurs 8  
(N=1300) 

EM 2,76 (1,16) 2,44 (1,14) 2,54 (1,15) 2,65 (1,16) 

F 
 

50,54*** 
 

 6,52* 

η2 
 

.02 
 

.00 
* p < .05, *** p < .001. 

 

Diskussion 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att kartlägga yngre ungdomars 

sömnmönster och sömnproblem samt att identifiera eventuella samband med psykisk 

ohälsa. Dessutom undersöktes eventuella associationer mellan användande av 

elektronisk media efter läggtid och sömnproblem respektive psykisk ohälsa. 

Sammanfattningsvis visar studien att oregelbundna sömnmönster mellan 

vardagsnätter och helgnätter är vanligt förekommande bland yngre tonåringar. Nästan 
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hälften av alla ungdomar sover mindre än 8 timmar, vilket klassas som otillräckligt. 

Generellt sover flickor mindre än pojkar och ungdomar i årskurs 8 mindre än 

ungdomar i årskurs 7. Ungdomar med sömnproblem upplever i högre grad olika 

symtom på psykisk ohälsa än ungdomar utan sömnproblem. Ungdomar som ofta har 

elektronisk media igång efter att de gått och lagt sig har högre förekomst av 

sömnproblem och psykisk ohälsa än övriga ungdomar. 

Sömnmönster 

Under vardagsnätter sover ungdomarna i denna studie i genomsnitt 7 timmar 57 

minuter, och 9 timmar 36 minuter under helgnätter. Sömnen infaller vid en senare 

timing under helgnätter än under vardagsnätter, sannolikt eftersom de då inte styrs av 

en bestämd uppstigningstid. Resultaten stämmer väl överens med tidigare forskning 

som visar att sömnmängden vid denna ålder minskar och att sömnen börjar förskjutas 

till en senare timing, bland annat beroende av förändringar i den biokemiska 

dygnsrytmen och uppbyggnaden av sömntryck (Wolfson & Carskadon, 1998). 

Sömnbehovet uppgår enligt tidigare studier till ca 9 timmar för ungdomar och håller 

sig relativt konstant under tonårstiden (Wolfson & Carskadon, 1998). Det kan tänkas 

att de under helgen har möjlighet att möta sina behov för både längd och timing av 

sömnen. 

Sömnproblem 

Ett frekvent sömnproblem bland ungdomar i denna studie är för kort total sovtid 

(TST) på vardagsnätter. Nästan hälften av alla ungdomar sover mindre än 8 timmar, 

vilket kategoriseras som otillräckligt. Däremot är det bara 7 % som uppfyller 

kriterierna för insomni enligt DSM-IV, jämfört med 10 - 30 % i tidigare forskning 

(Chung, Kan & Yeung, 2011), som dock oftast har undersökt äldre ungdomar. 

Deltagarnas låga ålder i den aktuella studien skulle kunna förklara den låga 
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prevalensen av insomni jämfört med annan forskning. En annan möjlig förklaring 

skulle kunna vara att frågorna i mätinstrumentet ISI (Insomnia Severity Index) är 

svårtolkade för unga ungdomar eftersom det kräver en högre grad av kognitiv 

förmåga att inte bara uppge sina svårigheter, utan även reflektera över dess 

konsekvenser. ISI kanske inte är lämplig för ungdomar i åldrarna 13 – 14 år och blir 

därför missvisande.  

Ett intressant resultat är förekomsten av insomningssvårigheter. I den aktuella 

studien finns det två olika definitioner av insomningssvårigheter: Insomningslatensen 

(SOL) av mer än 30 minuter och självuppskattade insomningssvårigheter (DIS), där 

deltagarna fick svara på frågan om de har problem att somna på kvällen. 45 % av alla 

ungdomar har en insomningslatens av mer än 30 minuter, men bara 11 % uppger DIS. 

Det finns inga skillnader i SOL mellan gruppen med DIS och gruppen utan DIS. Det 

innebär att de ungdomar som uppger att de har DIS upplever att de har problem med 

att somna, men att det inte tar längre tid för dem att somna än för ungdomar som inte 

har DIS. Vad är det då som de upplever som problematiskt? Den enda variabeln som 

har visat sig ha ett samband med DIS är ångest. Det innebär att ungdomar som 

upplever sig ha problem med att somna också har högre förekomst av ångest. Det 

finns kopplingar mellan ångest och sömnproblem på så vis att sömnproblem och oro 

över konsekvenserna av sömnproblemen leder till ökad fysisk arousal, som i sin tur 

leder till ångest (Harvey, 2002). Ångesten kan då vidmakthålla sömnproblemen. 

Logiskt borde en högre fysisk arousal medföra en längre insomningslatens, men detta 

är inte fallet i denna studie. Här finns det inte heller associationer mellan oro och DIS, 

som beskrivs i ovanstående modell. Associationerna mellan DIS och ångest skulle 

kunna bero på att skalorna för DIS och ångest är utformade på liknande sätt där man 

frågar efter förekomst av problem. De ungdomar som har en tendens att skatta att de 
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har problem inom ett område kan ha en högre benägenhet att även skatta problem 

inom ett annat område. 

Till skillnad från DIS har SOL > 30 minuter ett samband med högre grad av 

depressiva symtom, oro samt låg självkänsla. Ungdomarna med SOL > 30 minuter 

upplever alltså inte att de har insomningssvårigheter, men de har svårigheter som 

yttrar sig i högre grad av psykisk ohälsa, dock ej ångest. I tidigare studier skiljer man 

inte mellan olika typer av insomningssvårigheter. Resultaten av den aktuella studien 

indikerar att DIS och SOL är olika koncept med olika implikationer och att det finns 

anledning att skilja mellan dessa i framtida forskning. 

Sömnproblem och psykisk ohälsa 

Tidigare forskning har kommit fram till att sömnproblem associeras med högre grad 

av bland annat depression, ångest och låg självkänsla (Gradisar, Gardner & Dohnt, 

2011; Lovato & Gradisar, 2014). I denna studie är resultaten beroende av hur 

sömnproblem definieras. Definieras sömnproblem utifrån tid, alltså en total sovtid på 

mindre än 8 timmar och en insomningslatens på mer än 30 minuter, associeras 

sömnproblem med depressiva symtom, oro och låg självkänsla, men inte med ångest. 

Definieras sömnproblem utifrån diagnosen insomni enligt DSM-IV blir resultaten de 

motsatta: Sömnproblem associeras då med ångest, men inte med depressiva symtom, 

oro och låg självkänsla. En möjlig förklaring till att det i den aktuella studien inte 

finns associationer mellan ångest och tidsrelaterade sömnproblem skulle kunna vara 

att skalan som användes för att mäta ångest, OASIS, kan skilja mellan de med och 

utan ångestdiagnoser, men är okänslig för ångestrelaterade symtom på en skalnivå. 

Om man hade använt ett annat mått på ångest som mäter grad av ångestrelaterade 

symtom hade resultaten eventuellt blivit annorlunda. 
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Ungdomar med insomni enligt DSM-IV upplever oftare ångest än andra 

ungdomar. Det skulle kunna tänkas att ångesten hindrar ungdomarna från att somna, 

vilket skulle innebära längre SOL. Då detta inte är fallet skulle sambandet även kunna 

bero på att båda måtten är självskattningar med direkta frågor om förekomsten av 

ångest eller sömnproblem, till skillnad från skattningarna för depression, oro och 

självkänsla som snarare frågar efter förekomsten av olika symtom relaterade till 

respektive fenomen.  

Det är förvånande att ungdomar med klinisk insomni inte har högre förekomst 

av depressiva symtom. Sömnproblem ingår som ett diagnoskriterium för egentlig 

depression, och det finns studier som visar att ungdomar med insomni har högre 

förekomst av depression (Clarke & Harvey, 2012). En möjlig förklaring skulle kunna 

vara att insomni har identifierats som en riskfaktor för depression för ungdomar 

(Roberts & Duong, 2013; Roberts, Roberts & Chen, 2002), och att ungdomarna med 

insomni i den aktuella studien ännu inte hunnit utveckla depression eftersom de är så 

unga. Deltagarnas låga ålder i den aktuella studien kan även förklara den låga 

prevalensen av insomni jämfört med annan forskning.  

Elektronisk media 

Den största skillnaden mellan de ungdomar som ofta respektive sällan har elektronisk 

media igång efter att de gått och lagt sig gäller TST. Den första gruppen sover i 

genomsnitt 31 minuter mindre, vilket är en större skillnad i TST än mellan könen eller 

mellan åldrarna. Anledningen till detta borde vara att de ungdomar som ofta har 

elektronisk media igång efter att de gått och lagt sig skulle ha en betydligt större SOL 

än övriga, men så är inte fallet. Deras SOL var i genomsnitt bara 8 minuter längre. 

Skillnaden verkar till stor del förklaras av att de går och lägger sig senare, i 

genomsnitt 24 minuter. En förklaring till resultatet i denna studie skulle kunna vara att 
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de som ofta har elektronisk media igång efter att de gått och lagt sig är de som 

generellt oftare använder sig av elektronisk media, vilket även tidigare forskning har 

visat (Lemola et al., 2014). Detta kan förskjuta deras läggtid, eftersom de är upptagna 

med att spela eller surfa. I den aktuella studien är förekomsten av psykisk ohälsa 

något högre för de ungdomar som ofta har elektronisk media igång efter att de gått 

och lagt sig än hos övriga, vilket är i linje med annan forskning (Lemola et al., 2014). 

Att exempelvis söka bekräftelse via sociala medier kan vara ett sätt att känna att man 

duger och hör till ett sammanhang. Man kan därför spekulera i huruvida användning 

av elektronisk media efter läggtid är en strategi för emotionsreglering.  

Könsskillnader 

De könsskillnader som framkommer i denna studie för TST är stora. Flickor sover i 

genomsnitt 26 minuter mindre än pojkar. Trots liten effektstorlek (η2 = .03) för denna 

skillnad innebär det att mer än hälften av flickorna har en TST < 8 timmar, som är 

otillräcklig, mot en tredjedel av pojkarna. Drygt hälften av flickorna har även en SOL 

> 30 minuter, vilket definieras som sömnproblem, mot 39 % av pojkarna. Eftersom 

flickors och pojkars läggtider inte skiljer sig åt påverkas flickornas kortare TST 

troligen av deras något längre SOL, men framför allt att de går upp tidigare än 

pojkarna. Detta är i linje med tidigare forskning som har visat att flickor går upp 

tidigare än pojkar, och det spekuleras i att det kan bero på att det tar längre tid för 

flickor att göra sig i ordning på morgonen än vad det tar för pojkar (Chung & Cheung, 

2008). Sammanfattningsvis kan sägas att flickor i högre utsträckning än pojkar lider 

av sömnproblem, och att dessa sömnproblem associeras med olika typer av psykisk 

ohälsa. Tidigare forskning har hittat liknande könsskillnader och man spekulerar i om 

den högre prevalensen av sömnproblem hos flickor beror på att flickor i högre grad än 

pojkar uppvisar depressiva symtom, vilka ofta innefattar sömnproblem (Chung & 
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Cheung, 2008). Då detta är en tvärsnittsstudie finns inte möjlighet att uttala sig om 

sambandens riktning eller kausalitet mellan dessa variabler för den aktuella 

populationen, men det kan konstateras att flickor även i denna studie i högre 

utsträckning än pojkar uppvisar depressiva symtom (η2 = .13), oro (η2 = .13) och låg 

självkänsla (η2 = .09).   

 Gällande användandet av elektronisk media finns det en skillnad mellan könen 

på så vis att flickor i något högre utsträckning än pojkar ofta har elektronisk media 

igång efter att de gått och lagt sig. Flickor har också oftare sömnproblem och uppvisar 

högre grad av psykisk ohälsa än pojkar, men då detta är en tvärsnittsstudie är det 

omöjligt att uttala sig om riktningarna för eventuella samband.  Eftersom flickor 

uppvisar högre grad av depressiva symtom, oro och låg självkänsla, skulle 

användning av elektronisk media kunna vara ett sätt att reglera emotioner via sociala 

kontakter.  

Åldersskillnader 

De åldersskillnader som framkommer i den aktuella studien gäller framför allt för 

TST. Ungdomar i årskurs 7 sover i genomsnitt 22 minuter längre än de i årskurs 8. 

Drygt hälften av ungdomarna i årskurs 8 har en TST < 8 timmar, vilket är otillräckligt 

och därmed definieras som sömnproblem, mot en tredjedel av ungdomarna i årskurs 

7. Skillnaden beror huvudsakligen på att ungdomar i årskurs 8 lägger sig senare än de 

i årskurs 7. Tidigare studier har visat att den biokemiska dygnsrytmen förändras och 

sömnen förskjuts till en senare timing just kring 14-årsåldern då puberteten startar för 

de flesta (Carskadon, 2002; Chung & Cheung, 2008). Sömnskulden byggs också upp 

allt långsammare vilket gör ungdomarna mindre sömniga på kvällen, vilket i sin tur 

gör det lättare att hålla sig vaken och svårare att somna. Dessa biologiska förändringar 

bidrar sannolikt till senare läggtider för ungdomar i årskurs 8 och på så vis förkortas 
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deras TST. Traditionellt har man avfärdat ungdomars allt senare läggtider som socialt 

betingade och förklarat dem med förändrade beteenden till följd av utökat eget ansvar 

över läggtiden. Det är rimligt att tro att fenomenet förklaras av en interaktion mellan 

biologiska och psykosociala faktorer, som i detta fall alla verkar för en senare läggtid. 

Implikationer för intervention 

Ungdomars sömnproblem associeras med en ökad förekomst av psykisk ohälsa och 

antas vara en transdiagnostisk faktor i utvecklandet och/eller vidmakthållandet av 

denna (Harvey, Murray, Chandler & Soehner, 2011). Problemen är vanligt 

förekommande vilket manar till agerande för att skapa möjligheter för en god hälsa 

för dessa ungdomar. Denna kartläggning av ungdomars sömn har gett vid handen att 

problemet till stor del består i att ungdomar får för lite sömn under skolveckan, till 

följd av att de går till sängs för sent i förhållande till en fast uppstigningstid. Då de 

under helgen tillåts sova enligt egen preferens avseende timing och mängd, sover de 

allra flesta optimalt och vid en senare timing på dygnet.  

Evidensbaserade psykologiska sömninterventioner bygger på sömnrestriktion 

och sömnhygien, med intention att skapa ett högre sömntryck och fasta rutiner kring 

sovandet, samt kognitiva strategier för att hantera oro kring och i samband med sömn 

(Edinger & Carney, 2008). Dessa interventioner är konstruerade för, och används med 

framgång i, en vuxen population som lider av primär insomni, och skulle kunna vara 

till god hjälp även för de ungdomarna som uppfyller kriterierna för insomni. Även de 

ungdomar som ofta använder elektronisk media efter att de gått och lagt sig skulle 

kunna vara hjälpta av en intervention baserad på utbildning i sömnhygien. Tidigare 

forskning har funnit att sambandet mellan användande av elektronisk media och 

depression till stor del medieras av sömnproblem (Lemola et al., 2014). Det innebär 

att man eventuellt skulle kunna förebygga både sömnproblem och depression hos 
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ungdomar genom interventioner riktade mot användning av elektronisk media efter 

läggtid. 

Det mest frekvent förekommande sömnproblemet för ungdomar i denna 

åldersgrupp verkar dock inte vara insomni utan för kort total sovtid. Nästan hälften av 

ungdomarna i denna åldersgrupp uppger en total sovtid på mindre än 8 timmar, vilket 

också är associerat med högre förekomst av psykisk ohälsa. Det innebär att en ökning 

av total sovtid skulle kunna leda till bättre psykisk hälsa för många av ungdomarna. 

Att senarelägga tiden för skolstart har i studier visat sig ha effekt på ungdomars totala 

sovtid på så vis att de som börjar skolan senare har en längre total sovtid än de som 

börjar skolan tidigare. En senare skolstart är också associerat med lägre grad av 

depressivitet och sömnighet samt bättre skolprestation (Boergers, Gable & Owens, 

2014; Cain, & Gradisar, 2010; Wolfson, Spaulding, Dandrow & Baroni, 2007). Detta 

talar för att en senareläggning av skolstarten kan vara en lämplig intervention för 

denna population. Den senare skolstarten bör implementeras i grundskolans 

högstadium, då det är runt 14-årsåldern och pubertetens start som biologiska och 

psykosociala faktorer samverkar för att förskjuta sömnen till en senare timing. En 

sådan strukturell intervention är att föredra av flera anledningar. En senareläggning av 

skolstarten har i amerikansk forskning visat sig kostnadseffektiv trots att man där 

behövt ta ett antal logistiska problem i beaktande, exempelvis en utökning av 

skolbussarnas trafik och en minskning av uthyrningen av skollokalerna för andra 

ändamål efter skoltid (Wolfson & Montgomery-Downs, 2013). Inte heller krävs 

kostsam screening för vilka ungdomar man bör rikta interventionen till. Följsamheten 

torde vara hög, likaså toleransen, vilket ökar sannolikheten för ett gott utfall av en 

intervention (Nation et al., 2003). Man sparar även in de kostnader som en 

psykologisk, riktad, intervention skulle innebära för personal och material. En sådan 
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strukturell intervention kräver sannolikt en attitydförändring hos makthavare inom 

berörda organisationer, vilket kan innebära en stor utmaning (Suls, Davidson & 

Kaplan, 2010). 

Studiens styrkor och svagheter 

En styrka med denna studie är urvalets storlek, vilken gör att urvalet torde spegla den 

aktuella populationen väl. Då datainsamlingen har skett i skolmiljö har man nått ut till 

många ungdomar och fått en hög svarsfrekvens (86 %). Den höga graden av 

representativitet ökar möjligheten att generalisera de fynd som gjorts till ungdomar i 

åk 7 och åk 8 i Sverige idag. Urvalets storlek innebär också ökad statistisk power, 

vilket ökar generaliserbarheten men också risken för typ 1-fel. Studien har en 

tvärsnittsdesign, vilket gör att man inte kan uttala sig om sambandens riktning eller 

kausalitet. Alla resultat tolkas också på gruppnivå, vilket innebär att det kan finnas 

stora skillnader mellan individerna i en och samma grupp.        

Datainsamlingen har genomförts av utbildade testledare, vilket ökar 

sannolikheten att den skett på samma sätt i de olika klasserna, och på så vis minskar 

antalet möjliga felkällor. Att formuläret är långt, över 400 delfrågor, kan ha negativa 

effekter i form av minskad koncentration eller uttröttning, vilket man har försökt 

förebygga genom att dela upp formuläret i två delar där del två fylls i efter en paus. 

Det kan ändå ha varit så att individer som har koncentrationssvårigheter inte orkar 

fylla i formuläret och på så vis faller bort. En del av bortfallet kan också bestå av 

ungdomar med allvarlig psykisk ohälsa som hindrar dem från att gå i skolan. 

Resultaten kan bli något missvisande eftersom de ungdomar som hade skattat högst 

på psykisk ohälsa ej deltagit.  

Studien bygger på uppgifter från självskattningar. Detta kan ses som en 

svaghet, framför allt gällande den aktuella åldersgruppen, då de kognitiva förmågorna 
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ännu inte är fullt utvecklade.  I pilottestning av formulären för denna åldersgrupp 

uppvisade dock alla delskalor tillfredsställande psykometriska egenskaper, men för 

framtida studier kan det vara intressant att även inkludera skattningar från lärare 

och/eller föräldrar samt observationer. Att det har framkommit skillnader mellan 

pojkar och flickor på många mått kan vara ett resultat av att flickor dels är tidigare 

utvecklade än pojkar, dels att de socialt tränas på ett annat sätt än pojkar i att 

reflektera över sina känslor. 

Studiens tidsmått på TST, SOL, läggtid och uppstigningstid är väl definierade 

vilket innebär en styrka. Tidigare studier har ibland använt TST och “tid i sängen” 

synonymt med varandra, men att göra avdrag för SOL innebär ett säkrare mått på 

TST. En svaghet är att man använder sig av formuleringarna “vardagar” och “helger” 

när man frågar efter sömnvanor. Detta innebär måndag - fredag respektive 

lördag/söndag. Det man egentligen ville undersöka var “nätter före skoldag “ (söndag 

- torsdag) respektive “nätter före helg” (fredag/lördag), varför dessa formuleringar 

skulle ha varit mera exakta. Risken att deltagarna feltolkar frågorna hade på så vis 

minskat. Trots detta framkommer stora skillnader mellan sömnvanor på vardags- 

respektive helgnätter, vilket indikerar att deltagarna på det stora hela har uppfattat 

frågorna som det var tänkt. 

En annan svaghet är att skalan för depression, CES-DC, ändrats från den 

fyrgradiga originalskalan till en 5-gradig skala. Cut-off för klinisk depression kunde 

därför inte användas och andelen ungdomar med klinisk depression inte fastställas. 

Detta innebär att jämförelser med andra studier om förekomsten av klinisk depression 

är omöjliga. Användning av OASIS som mått på ångest kan ses som en svaghet för 

denna studie då OASIS uppskattar svårighetsgrad av och funktionsnedsättning till 

följd av ångest, och inte ångestsymtom i sig. Resultaten hade kunnat bli annorlunda 
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om man använt en annan skala för att mäta förekomst av symtom kopplade till ångest 

hade. Även andelen av ungdomar med klinisk insomni hade kunnat bli annorlunda om 

man hade använt sig av en annan skala än ISI, som kräver förmåga att reflektera över 

konsekvenserna av eventuella sömnproblem. 

Avslutande kommentarer 

Det framkommer i denna studie att det mest frekventa sömnproblemet för yngre 

ungdomar är att de får för lite sömn. För att gynna så många individer som möjligt bör 

sömninterventioner därför i första hand riktas till denna grupp. Resultat från tidigare 

forskning visar att den mest effektiva interventionen för att öka sömntiden inte är en 

psykologisk utan en strukturell intervention, nämligen att senarelägga tiden för 

skolstart. Studien visar också att det är av stor vikt att skilja mellan olika typer av 

sömnproblem eftersom de utgör olika koncept med olika implikationer. Framtida 

forskning bör noga definiera och operationalisera dessa för att möjliggöra jämförelser, 

samt för att förbättra utveckling, urval och implementering av effektiva 

interventioner.  
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