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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hälsa är ett komplext begrepp som påverkas av både individuella och 
miljömässiga faktorer. Under tonåren sker fysisk såväl som psykisk utveckling vilka 
främjas av goda sömnvanor. Skärmaktivitet antas påverka hälsa och sömn, dock är 
expertisen inom området inte helt samstämmig gällande omfattning och effekter. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka skärmtidens betydelse för självskattad 
hälsa och sömn hos ungdomar i årskurs nio.  
Metod: Studien var av deskriptiv design och utgick från en tvärsnittsundersökning, 
frågeformuläret Folkhälsoenkät Ung, genomförd i skolor i Jönköpings län under 2015. 
Det bearbetade datamaterialet baserades på drygt 2800 enkätsvar och analyserades 
genom deskriptiv- och inferensstatistik. 
Resultat: Respondenterna uppgav generellt god hälsa och nattsömn, dock hade 
pojkarna överlag något högre skattning. Skärmtidsmängden utgjorde en skillnad 
beträffande självskattad hälsa samt sömnkvalitet och -kvantitet.  
Slutsats: Skärmaktivitet utgjorde en betydande del av ungdomarnas fritid. 
Könsskillnader befästes gällande både hälsa och sömn där pojkarna överlag skattade 
de två parametrarna bättre. Utifrån resultatet hade hög skärmtid på vardagar större 
effekt på hälsa och sömn än skärmtiden på helgen. Orsak och verkan mellan studerade 
faktorer gick dock inte att påvisa i föreliggande studie, men utgör ett relevant 
ämnesområde för fortsatt forskning. 
 
Nyckelord: Enkätundersökning, skolungdomar, levnadsvanor, elevhälsan. 
 
 



Summary 
 

Background: Health is a complex concept that is influenced by both individual and 
environmental factors. During the adolescence physical and psychological 
development is promoted by good sleep habits. Screen activity is believed to affect 
health and sleep, however, expertise in the area is not completely consistent with the 
extent and effects. 
Objective: The aim of the study was to investigate the importance of screen time for 
self-assessed health and sleep among adolescents in grade nine. 
Method: The study was of descriptive design and based on a cross-sectional survey, 
the questionnaire Folkhälsoenkät Ung, conducted in schools in Jönköping County 
during 2015. The processed data was based on more than 2800 questionnaires and was 
analyzed by descriptive statistics and statistical inference. 
Results: Respondents generally stated good health and night sleep, but overall the 
boys had slightly higher estimates. The screen time length showed difference according 
to self-assessed health and also sleep quality and quantity. 
Conclusion: Screen activity was a significant part of adolescents’ leisure time. Gender 
differences were consolidated for both health and sleep where boys overall estimated 
the two parameters better. Based on the results, high screen time on weekdays had a 
greater effect on health and sleep than the screen time of the weekend. However, the 
cause and effect between studied factors could not be demonstrated in the present 
study but constitutes a relevant subject area for continued research. 
 
Keywords: Survey and questionnaire, school children, living habits, school health 
services.
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1. Inledning 

En god hälsa främjas av sunda levnadsvanor och är av betydelse både i nutid och 
framtid på individ- såväl som gruppnivå (Region Jönköpings län, 2016). Tonåren är en 
period som medför olika fysiska, psykiska och sociala förändringar vilka kan betinga 
andra förutsättningar att hantera livet än tidigare. Hur väl ungdomarna lyckas 
bemästra nya situationer och krav som uppstår inverkar på det totala välbefinnandet 
och hälsan (Haraldstad, Christophersen, Eide, Nativg & Helseth, 2011). Skärmtid är ett 
relativt nytt begrepp som tar en allt större plats i vardagen och påverkar hälsan och 
livet, både ur ett positivt och negativt perspektiv (Reid Chassiakos, Radesky, 
Christakis, Moreno & Cross, 2016). Föräldrar och vårdnadshavare kan känna en 
osäkerhet avseende hanteringen av ungdomarnas skärmrelaterade aktiviteter. 
Restriktion av skärmtiden betraktas som en handling för ett gott föräldraskap. Elza 
Dunkels, docent vid Umeå Universitet och forskare kring barn och ungdomars 
skärmaktiviteter, menar dock att de rapporter som publiceras angående 
rekommendationer om skärmtid inte alltid har vetenskaplig grund utan baseras på 
värderingar och tyckande. ”Sluta varna för barnens skärmtid” anser Dunkels som 
framhåller att skärmaktivitetens syfte och innehåll har större betydelse för hälsan än 
den tid som spenderas vid skärmen (Dunkels, 2015a). Skärmtid är även ett omtvistat 
begrepp och dess hälsoeffekter är ännu inte fullständigt utforskade, varken nationellt 
eller internationellt. Av denna anledning är det relevant med föreliggande studie för 
att öka kunskap som kan implementeras i elevhälsans hälsofrämjande arbete. 

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer följande områden att presenteras; hälsa som begrepp, 
ungdomars hälsa och elevhälsans arbete, skärmtid samt sömn. 

 

2.1 Hälsa som begrepp 

Världshälsoorganisationen (WHO) betraktar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och 
handikapp” (WHO, 2017). Definitionen har under decennier ifrågasatts då den ansetts 
vara alltför idealistisk.  Genom att ordet ”fullständigt” används är det för de flesta 
människor inte möjligt att uppnå hälsa och välbefinnande enligt WHO:s tolkning. 
Synen på sjukdom och hälsa har över tid förändrats och bidragit till 
sjukdomsförklaring av tillstånd som tidigare inte ansetts som ett problem. I takt med 
att befolkningen åldras lever alltfler med kroniska sjukdomar, men betraktar sig trots 
det som friska. Ovanstående förstärker revideringsbehovet av hälsobegreppet då 
WHO:s definition ibland ses som begränsande och bör ersättas av ett mer dynamiskt 
synsätt. Hälsa kan ses som en tillgång för att hantera och anpassa situationer ur fysisk, 
psykisk och social aspekt snarare än ett tillstånd (Huber et al., 2011). Hälsa är således 
ett svårdefinierat och mångskiftande begrepp som beror på flertalet faktorer såsom 
personliga värderingar, kulturella förhållanden samt kunskaps- och utbildningsnivå. I 
litteraturen beskrivs hälsa utifrån två olika perspektiv; det holistiska respektive det 
analytiska. Ur ett holistiskt perspektiv ses människan som en helhet vilken visar 
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engagemang och månar om den egna hälsan. Det analytiska perspektivet har 
utgångspunkt i den medicinska vetenskapen, inte sällan på organnivå, där läkemedel 
utgör en central roll för att lindra, bota och återställa hälsan. Dessa två förhållningssätt 
behöver dock inte exkludera varandra då de tillsammans bidrar till en flerdimensionell 
förståelse av begreppen hälsa och ohälsa. En god hälsa kan därmed betraktas som att 
vara i ett sådant fysiskt och psykiskt tillstånd att grundläggande mål och välbefinnande 
kan tillgodoses oavsett omständigheter (Nordenfelt, 2004). För att uppnå god hälsa är 
målet i hälso- och sjukvårdslagen att vård skall ges på lika villkor för hela befolkningen 
(SFS 1982:763). Hälsa, tillsammans med människa, miljö och omvårdnad, utgör 
grunden i de flesta omvårdnadsteorier. Ur ett kunskapsperspektiv är det viktigt att öka 
medvetenheten om dessa konsensusbegrepp (Bergbom, 2012). Litteraturen beskriver 
hälsa även utifrån ett salutogent perspektiv där individens inre och yttre resurser står 
i fokus. Påverkande faktorer är exempelvis fysisk och själslig förmåga respektive 
sociokulturell och fysisk miljö. Dessa syftar till att stödja och främja hälsa till skillnad 
från patogenesen som har ett sjukdomsperspektiv. Hälsa kan därmed betraktas utifrån 
olika synvinklar och är en subjektiv upplevelse vilket bland annat visar sig genom 
individuell hantering och värdering av hälsoaspekter (Fagerström, 2012). 
 

2.2 Ungdomars hälsa och elevhälsans arbete 

Ungdomars självskattade hälsa är dynamisk och påverkas av både inre och yttre 
faktorer såsom kön, familjens socioekonomiska status, relationer, alkohol- och 
tobaksanvändning, livsstilsfaktorer och självkänsla (Jerdén, Burell, Stenlund, 
Weinehall & Bergström, 2011). Resultat från en longitudinell studie visar att de fysiska 
och psykiska besvären ökat sedan 1980-talet, främst bland tonårsflickor. Utifrån ett 
internationellt perspektiv har dock svenska barn en bra hälsa (Folkhälsomyndigheten, 
2014).   
 
Forskning som undersökt den subjektiva hälsoupplevelsen bland elever i årskurs sju 
och nio påvisar att pojkar i årskurs sju skattar hälsan högre än flickorna. Denna 
differens ökar i årskurs nio där flickorna tenderar att må sämre medan pojkar fortsatt 
mår bra eller ganska bra (Jerdén, Burell, Stenlund, Weinehall & Bergström, 2011). 
Könsskillnaden kan bero på olika förhållningssätt till hälsa där en möjlig orsak är att 
flickor och pojkar har skilda förväntningar, normer och föreställningar att införliva. 
Exempelvis anses flickor vara mer benägna att tala om personliga problem samt 
generellt mer kroppsfokuserade (Haugland, Wold, Stevenson, Aaroe & Woynarowska, 
2001). Nyare forskning påvisar att hälsa påverkas av hur väl individen strävar efter att 
uppnå samhällets normer. Flickor tenderar att i större utsträckning är mer mottagliga 
för dessa influenser vilket kan vara en möjlig orsak till könsskillnader (Nygren, Janlert 
& Nygren, 2011). Flickor har en ökad sårbarhet vid relationsproblem och för inre stress 
medan pojkar anses känsligare för yttre stress orsakad av påfrestningar i skolan. Vid 
kartläggning av norska ungdomar ses en ökad förekomst av psykisk ohälsa bland 
pojkar med invandrarbakgrund (Oppedal & Røysamb, 2004). Även regionalt utförs 
liknande efterforskningar. I Jönköpings läns samtliga tretton kommuner genomförs 
vartannat år sedan 2011 en enkätundersökning, Folkhälsoenkät Ung, med syfte att 
belysa ungdomars hälsa samt levnads- och drogvanor. Undersökningen är en 
webbaserad tvärsnittsstudie och riktar sig till elever i årskurs nio samt årskurs två på 
gymnasiet, totalt 68 skolor. Resultatet av undersökningen visar att ungdomar generellt 
har en god hälsa. Skillnader mellan könen återfinns i både allmän hälsa samt psykiska 
såväl som fysiska besvär. Denna är större än vid jämförelser mellan olika 
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socioekonomiska grupper. Vidare ses ett samband mellan god hälsa och att bo 
tillsammans med båda föräldrarna samt då båda föräldrarna arbetar eller studerar. 
Beträffande rökning kan en nedåtgående trend påvisas medan snusanvändningen ökat 
bland pojkarna i årskurs nio. Syftet med undersökningen är att resultatet skall vara ett 
fundament och verktyg i det fortsatta arbetet med ungdomars hälsa (Region 
Jönköpings län, 2016). 
 
Elevhälsan skall erbjuda medicinska, psykosociala och psykologiska resurser. Dess 
uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent perspektiv med 
syfte att bibehålla och stärka elevernas totala hälsa och välbefinnande. Enligt Skollagen 
skall samtliga elever i grundskolan ges möjlighet till tre hälsobesök för att värdera 
elevernas hälsotillstånd och utveckling (SFS 2010:800). För elever som önskar 
vägledning mot en hälsosammare livsstil har skolsköterskan till uppgift att bland annat 
kartlägga risk- och friskfaktorer samt bidra med kunskap angående hälso- och 
levnadsvanor i skolans undervisning (Golsäter, Lingfors, Sidenvall & Enskär, 2012; 
Socialstyrelsen, 2016). Det innebär bland annat att identifiera elevernas sömnvanor då 
bristfällig nattsömn påverkar skolresultatet negativt. I uppdraget kan även samtal med 
elever och föräldrar om skärmtidens möjliga påverkan på sömn samt dagtrötthet ingå. 
En svensk studie påvisar att ungdomar som hade tv på rummet samt använde dator 
eller tv mer än två timmar per dag uppgav insomningsproblem och svårigheter att 
vakna på morgonen (Garmy, Nyberg & Jakobsson, 2012). Titova, Hogenkamp, 
Jacobsson, Feldman, Schiöth & Benedict (2014) åskådliggör att svenska ungdomar 
som sov mindre än 7–8 timmar per natt uppvisade sämre resultat i skolan där 
konsekvensen sågs tydligast bland flickorna. 
 

2.3 Skärmtid 

Skärmtid definieras som den som tid som spenderas exempelvis på tv, film, tv-spel, 
datorer och smartphones. Statistik från Kanada, USA och Australien påvisar att barn 
redan i förskoleåldern ägnar mellan 1,5–7 timmar per dag åt denna aktivitet vilket 
därmed utgör en betydande del av den vakna tiden (Vanderloo, 2014). Statens 
medieråd kartlägger svenska barn och ungdomars medievanor samt attityder kring 
medier. Siffror från senaste undersökningen visar att andelen högkonsumenter (mer 
än tre timmar av specifik skärmtid per dag) stadigt ökar. Exempelvis spenderar 76 % 
av 15-åriga flickor minst tre timmar per dag på användning av smartphone (Statens 
medieråd, 2017). Skärmaktivitet kan i vissa fall skapa ett beroende som dock ännu inte 
är någon medicinsk diagnos. Ohälsosam skärmtid karaktäriseras av två faktorer; dels 
tidsåtgången och dels om aktiviteten är tvångsmässigt betingad vilket kan påverka 
vitala behov såsom fysisk aktivitet och sömn (Busch, Manders & de Leeuw, 2013).  
 

2.4 Sömn 

Under ungdomsåren sker olika fysiska och psykiska förändringar vilka kräver en god 
nattsömn. Sömnbehovet är individuellt och påverkas av kvaliteten, dock är den 
generella rekommendationen minst nio timmars sömn för ungdomar. Hormonet 
melatonin, som insöndras från epifysen (tallkottkörteln) vid exponering för mörker, 
spelar en betydande roll för insomnandet. Dygnsrytmen och sömnmönstret påverkas 
av både inre och yttre faktorer såsom stress, ensamhet, alkohol och skärmljus. 
Exempelvis är ljuset från tv-apparater och datorer som påverkar hjärnan genom att 
sänka melatoninnivån och därmed hämma det naturliga sömnmönstret (Moore & 
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Meltzer, 2008). I puberteten sker naturligt en förskjutning av melatonininsöndringen 
vilket kan förklara varför ungdomar vanligen upplever sömnighet senare på dygnet än 
yngre barn (Carskadon, Acebo, Richardson, Tate & Seifer, 1997).  
 

2.5 Problemformulering 

Grunden till sunda levnadsvanor etableras i unga år och kan betraktas som en 
investering i hälsa genom livet (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2011). Under 
senare år har en ökning skett avseende ungdomars nyttjande av elektroniska medier 
både i skola och fritid. Denna utveckling påverkar individens levnadsmönster; fysiskt, 
psykiskt och socialt (Folkhälsomyndigheten, 2014). Vetenskaplig evidens för 
begränsning av skärmtiden saknas och det råder delade meningar bland expertisen 
huruvida skärmtid är skadlig eller ej. De rekommendationer som finns är övergripande 
och baseras på att vårdnadshavare tar hänsyn till individuella aspekter såsom barnets 
ålder, utvecklingsnivå och generella hälsa. Forskningen visar också att det inte är 
skärmtidens längd som är avgörande för barn och ungdomars hälsa under 
förutsättning att skärmtiden ej inkräktar på det dagliga livet. För att uppnå en god 
hälsa och välbefinnande är det av betydelse att främja adekvat fysisk aktivitet, 
hälsosam kost, god sömn och nära relationer. Tillgången till och utvecklingen av 
exempelvis smartphones och datorer är inte enbart av ondo då det även ses positiva 
effekter. Användningen främjar tidigt lärande och kunskapssökande samt ger en ökad 
möjlighet till sociala kontakter. Negativa hälsoeffekter som påverkas av skärmtiden är 
koncentrationssvårigheter, en större risk för depression och övervikt samt 
sömnstörningar och åtkomst till opassande information (Reid Chassiakos, Radesky, 
Christakis, Moreno & Cross, 2016). Skärmtidens eventuella hälsoeffekter är dock ett 
relativt nytt och outforskat område där forskningen ännu är i sin linda 
(Folkhälsomyndigheten, 2014).  
 

3. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka skärmtidens betydelse för självskattad hälsa och 
sömn hos ungdomar i årskurs nio.  

3.1 Frågeställningar 

 Vilka skillnader föreligger mellan pojkar och flickor avseende självskattad hälsa, 
sömn och skärmtid? 

 Vilka skillnader föreligger beträffande skärmtid och sömn för vardag respektive 
helg? 
 

4. Metod 

4.1 Design 

Studiens design är deskriptiv och baserad på data från Folkhälsoenkät Ung 2015, 
(Region Jönköpings län, 2016). Kvantitativa tvärsnittsstudier är lämpliga vid 
kartläggning av egenskaper hos en kohort vid ett visst tillfälle (Billhult & Gunnarsson, 
2012a) vilken därför implementerats i föreliggande studie. 
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4.2 Urval  

Den studerade populationen utgår från Folkhälsoenkät Ung 2015. Deltagarantalet och 
svarsfrekvensen skiljde sig åt mellan årskurs nio och årskurs två på gymnasiet. Den 
förstnämnda kohorten gav större underlag, totalt 3741 elever, varför den valdes till 
studien. I enkätundersökningen förekom två kategorier av bortfall; externt och internt. 
Polit och Beck (2012) beskriver externt bortfall som de potentiella respondenter som 
ej deltagit och utgjordes i föreliggande studie av 818 elever. Det interna bortfallet 
bestod av 43 respondenter vilka svarat på sådant sätt att dataanalys omöjliggjorts. 
Utöver de ovan redovisade bortfallen nedan fanns ett partiellt bortfall i kategorin kön 
där elva stycken ej besvarat frågan, se tabell 1. I tabell 2 beskrivs deltagarnas 
boendeform och födelseland. 
 
Tabell 1. Sammanställning av bortfall bland deltagarna  

 
  Årskurs nio 

Totalt antal elever 3 741 

Externt bortfall 818 

Internt bortfall 43 

Antal deltagande elever 2 880 

Andel deltagande elever (%) 77 

 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av deltagarnas boendeform och födelseland 

 

Boendeform 
Pojkea Flickab Totalt 

Antal (n) Andel (%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Båda mina föräldrar      1 075     76,2     1 081     75,0     2 156     75,6 

Växelvis hos mina 

föräldrar         178     12,6        161     11,2        339     11,9 

Bara ena föräldern och 

eventuell styvförälder         124     8,8        165     11,4        289     10,1 

Annat            34     2,4          34     2,4          68     2,4 

Totalt      1 411     100,0     1 441     100,0     2 852     100,0 

Var är du född 
Pojkec Flickad Totalt 

Antal (n) Andel (%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Sverige      1 242     88,7     1 259     88,8     2 501     88,7 

Övriga Europa           57     4,1          66     4,6        123     4,4 

Utanför Europa         101     7,2          93     6,6        194     6,9 

Totalt      1 400     100,0     1 418     100,0     2 818     100,0 
a Bortfall elva pojkar som ej besvarat frågan om boendeform. 
b Bortfall sex flickor som ej besvarat frågan om boendeform. 
c Bortfall 22 pojkar som ej besvarat frågan om födelseland. 
d Bortfall 29 flickor som ej besvarat frågan om födelseland.  
 

4.3 Datainsamling 

Data insamlades via webenkät under veckorna 42-48 2015 i skolor i Jönköpings län. 
Enkäten bestod av 63 frågor med flera svarsalternativ samt tre öppna frågor. De 
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områden som kartlades var; Dig och din familj, Hälsa och livsstil, Tobak, alkohol och 
narkotika, Skola och fritid samt Livet och framtiden (Region Jönköpings län, 2016). 
Undersökningen som genomfördes under skoltid tog cirka 15–30 minuter och 
förutsatte läskunnighet samt enklare datorvana. Det fanns möjlighet att avstå de frågor 
som eleverna inte kunde och/eller ville besvara. Inlämnade svar avidentifierades för 
att säkra konfidentialiteten (M. Eriksson, epidemiolog vid Folkhälsa och sjukvård, 
ansvarig för Folkhälsoenkät Ung 2015, Region Jönköpings län, personlig 
kommunikation, 1 februari 2017). 
 
Av det totala materialet inkluderades de frågeställningar vilka ansågs relevanta för att 
besvara studiens syfte, se bilaga 1. Muntligt och skriftligt tillstånd till användning av 
det empiriska materialet erhölls av ansvarig på Folkhälsa och sjukvård, Region 
Jönköpings län. Datamaterialet tillhandahölls sedermera via datafil. 
 

4.4 Dataanalys 

Datamaterialet dikotomiserades och grupperades, se tabell 3, samt bearbetades genom 
deskriptiv- och inferensstatistik. Statistikprogrammet IBM SPSS Statistics (Statistical 
Package for the Social Sciences) version 25 användes för att analysera datamaterialet 
(Wahlgren, 2012).  Då material är snedfördelat rekommenderas icke-parametriska test 
varför chi-två samt Kruskal-Wallis-tester användes i föreliggande studie. Chi-två är 
hypotesprövande och tillämpas på två kvalitativa variabler, varav minst en är på 
nominalskalenivå. Testet bygger på korstabeller där samtliga celler med observerade 
och förväntade frekvenser jämförs för att verifiera om eventuella skillnader är reella 
eller är ett resultat av tillfälliga variationer i urvalet (David & Sutton, 2016). Även 
Kruskal-Wallis är ett hypotesprövande test vilket dock kan hantera fler kategorier. 
Ytterligare en skillnad är att data rangordnas och medelvärdet inom respektive grupp 
används för parvisa jämförelser. För att minska risken för massignifikans har 
Bonferronikorrektion utförts. Detta är en justering av signifikansnivån med avsikt att 
minska risken för Typ I-fel, det vill säga att felaktigt förkasta nollhypotesen. Den lägsta 
acceptabla signifikansnivån är 5 % (p<0,05) vilken implementerades i de utförda 
analyserna (Polit & Beck, 2012).      
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Tabell 3. Sammanställning av ursprungligt och dikotomiserat/grupperat svarsalternativ på 
frågor från Folkhälsoenkät Ung 2015 som är inkluderade i föreliggande studie 

 

Fråga Ursprungligt svarsalternativ 
Dikotomiserat/grupperat 

svarsalternativ 

Hur mår du rent allmänt?  

 Mycket bra  
 Mycket bra eller Bra  

 Bra  

 Varken bra eller dåligt    

 Dåligt  
 Dåligt eller Mycket dåligt  

 Mycket dåligt  

Hur ofta under de senaste 

6 månaderna har du haft 

följande besvär; Haft 

svårt att somna?  

 Sällan eller aldrig   Sällan eller aldrig eller Ungefär en 

gång i veckan   Ungefär en gång i månaden  

 Ungefär en gång i veckan   Ungefär en gång i veckan eller Mer 

än en gång i veckan eller I stort sett 

varje dag  
 Mer än en gång i veckan  

 I stort sett varje dag  

Hur många timmar per 

natt brukar du sova? 

Antal timmar på vardagar 

respektive helg?  

 4 timmar   < 5 timmar  

 5 timmar  
 5-6 timmar  

 6 timmar  

 7 timmar  
 7-8 timmar  

 8 timmar  

 9 timmar  
 9-10 timmar  

 10 timmar  

 11 timmar  

 > 10 timmar  

 12 timmar  

 13 timmar  

 14 timmar  

 15 timmar  

 16 timmar  

Hur tycker du att du 

sover?  

 Mycket bra  
 Mycket bra eller Bra  

 Bra  

 Varken bra eller dåligt    

 Dåligt  
 Dåligt eller Mycket dåligt  

 Mycket dåligt  

Hur många timmar en 

vardag efter skolan eller 

lördag eller söndag brukar 

du: Titta på tv/film/serie 

och spela tv-spel, 

Använda dator/surfplatta, 

Använda smartphone?a  

 Mindre än en timme  
 < 6 timmar  

 1-2 timmar  

 2-3 timmar  
 6 - 15 timmar  

 3-5 timmar  

 5-7 timmar  
 > 15 timmar  

 Mer än 7 timmar  
a Sammanslagning av all skärmtid. 
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

Belmontrapportens syfte är att ge etisk vägledning inom forskning där tre principer 
omnämns; respekt för personer, göra gott- och rättviseprincipen. I den förstnämnda 
principen ingår respekt för autonomi inklusive frivilligt deltagande samt informerat 
samtycke vilket kan likställas med att frågeformulär besvaras och återsänds. Göra gott-
principen är en förpliktelse med syfte att maximera nyttan och minimera eventuell 
skada. Fördelningen av dessa för- och nackdelar motiveras utifrån rättviseprincipen, 
även kallad distributiv rättvisa (Kjellström, 2012). Principerna beaktades i 
Folkhälsoenkäten Ung 2015 och ansvariga har erhållit godkännande från etisk 
kommitté att genomföra enkätundersökningen (M. Eriksson, personlig 
kommunikation, 1 februari 2017). Konfidentialitet innefattar att erhållet material har 
hanterats med varsamhet för att ej komma obehöriga till del samt att materialet 
redovisats utan att det kan sammankopplas med en specifik individ (Kjellström, 2012). 
Denna forskningsetiska aspekt beaktades under studien genom att data som lagrades 
på USB-minne förvarades inlåst då arbete med studien ej pågick samt att analyser 
gjorts på gruppnivå där identifiering av enskild individ ej varit möjlig. En etisk 
egengranskning av föreliggande studie genomfördes utifrån angivet formulär från 
Hälsohögskolan. Ur etisk synvinkel utgjorde granskningen ej något hinder för 
genomförande av föreliggande studie (Jönköpings University, 2016).  

 

5. Resultat 

Resultatet presenterar de förhållanden som råder mellan hälsa, skärmtid och sömn 
samt eventuella könsskillnader. Inledningsvis redogörs för hälsoupplevelsen i 
förhållande till kön via deskriptiv statistik. Därefter redovisas utfallet från statistiska 
analyser baserade på de utvalda variablerna som dikotomiserats eller på annat sätt 
grupperats. I de frågeställningar där möjligheten att svara ”varken eller” fanns har 
detta exkluderats i föreliggande resultat. 
 
Merparten av respondenterna skattade hälsan som mycket bra eller bra, dock skattade 
pojkarna generellt hälsan högre än flickorna. Andelen pojkar som mår mycket bra var 
jämförbar med andelen flickor som mår bra (47,9 % respektive 48,8 %). Den tydligaste 
skillnaden återfanns bland respondenter som uppgav dålig hälsa där det var fyra 
gånger vanligare bland flickor än pojkar (5,6 % respektive 1,4 %). Chi-två-testet som 
utfördes på de dikotomiserade svarsalternativen visade signifikant skillnad i 
rapporterad självskattad hälsa mellan pojkar och flickor (χ2 = 48,946, df = 1, p =.000). 
Sömnen undersöktes avseende kvalitet och kvantitet, där kvantiteten var fördelad på 
vardag och helg. Sammantaget utifrån de dikotomiserade variablerna uppgav en 
majoritet av respondenterna mycket bra eller bra sömn. Det fanns dock en signifikant 
skillnad i rapporterad sömnkvalitet mellan pojkar och flickor (χ2 = 6,074, df = 1, p 
=.014). Andelen flickor som uppgav dålig eller mycket dålig sömn var något större än 
motsvarande andel pojkar (12,6 % respektive 9,4 %). Det påvisades även en signifikant 
skillnad i rapporterad sömnkvantitet mellan könen för vardag (χ2 = 37,253, df = 4, p 
=.000) respektive helg (χ2 = 28,182, df = 4, p =.000), se tabell 4.  
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Tabell 4. Sömnkvantitet vardag samt helg i förhållande till kön 

 

Sömnkvantitet vardag 
Pojke Flicka Totalt 

Antal (n) Andel (%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Mindre än 5 timmar           25     2,0          25     2,0          50     2,0 

5-6 timmar         149     11,9        215     16,9        364     14,4 

7-8 timmar         756     60,6        783     61,4     1 539     61,0 

9-10 timmar         288     23,1        248     19,5        536     21,3 

Mer än 10 timmar           30     2,4            3     0,2          33     1,3 

Totalt      1 248     100,0     1 274     100,0     2 522     100,0 

Sömnkvantitet helg 
Pojke Flicka Totalt 

Antal (n) Andel (%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Mindre än 5 timmar           20     1,6          17     1,3          37     1,4 

5-6 timmar           75     5,8          61     4,7        136     5,2 

7-8 timmar         201     15,5        233     17,8        434     16,7 

9-10 timmar         674     52,1        773     59,0     1 447     55,6 

Mer än 10 timmar         324     25,0        226     17,2        550     21,1 

Totalt      1 294     100,0     1 310     100,0     2 604     100,0 

 

Förhållandet mellan insomningssvårigheter och självskattad hälsa visade att det fanns 
en signifikant skillnad dem emellan för både pojkar (χ2 = 29,056, df = 1, p =.000) och 
flickor (χ2 = 64,332, df = 1, p =.000), se tabell 5. De respondenter som uppgav bra eller 
mycket bra hälsa hade i mindre utsträckning insomningssvårigheter än andelen med 
sämre självskattad hälsa. Avseende sömnkvalitet och den självskattade hälsan 
framkom en statistiskt säkerställd skillnad för både pojkarna (χ2 = 68,383, df = 1, p 
=.000) och flickorna (χ2 = 201,364, df = 1, p =.000). Majoriteten av respondenterna 
med bra eller mycket bra hälsa (93,1 % av pojkarna respektive 93,7 av flickorna) 
skattade sömnkvaliteten högt. Bland samtliga respondenter med låg självskattad hälsa 
var fördelningen mellan de dikotomiserade svarsalternativen 45,5 % för god 
sömnkvalitet och 54,5 % för dålig sömnkvalitet. Generellt uppgav ungdomarna i denna 
grupp även kortare nattsömn. 
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Tabell 5. Självskattad hälsa i förhållande till insomningssvårigheter fördelat på kön 

 
Hur mår du rent 

allmänt? 

Hur ofta under de 

senaste 6 månaderna 

har du haft svårt att 

somna? Pojke Flicka Totalt 

  
Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Mycket bra eller Bra 

Sällan eller aldrig eller 

Ungefär en gång i 

månaden 

        882     72,2        659     63,4     1 541     68,1 

Ungefär en gång i 

veckan eller Mer än en 

gång i veckan eller I 

stort sett varje dag 

        340     27,8        381     36,6        721     31,9 

Totalt      1 222     100,0     1 040            100         2 262     100,0 

Dåligt eller Mycket 

dåligt 

Sällan eller aldrig eller 

Ungefär en gång i 

månaden 

            8     26,7          23     22,5          31     23,5 

Ungefär en gång i 

veckan eller Mer än en 

gång i veckan eller I 

stort sett varje dag 

          22     73,3          79     77,5        101     76,5 

Totalt           30     100,0        102     100,0        132     100,0 

 

De tre kategorierna av skärmaktiviteter sammanslogs i föreliggande studie. Det fanns 
ingen signifikant skillnad i rapporterad skärmtid mellan könen oavsett för vardag (χ2 
= 1,757, df = 2, p =.416) eller helg (χ2 = 2,001, df = 2, p =.368). Tyngdpunkten avseende 
skärmtid var mindre än 6 timmar på vardagar respektive 6-15 timmar på helgen för 
både pojkar och flickor, se tabell 6. Då skärmtiden för vardag respektive helg jämfördes 
sågs en statistiskt signifikant skillnad för både pojkar (χ2 = 640,574, df = 4, p =.000) 
och flickor (χ2 = 737,849, df = 4, p =.000). Trenden för mängden skärmtid var 
densamma oavsett veckodag, exempelvis hade respondenter med mycket skärmtid på 
vardagar även det på helgen. 
 

Tabell 6. Skärmtid vardag samt helg i förhållande till kön  

 

Skärmtid vardag 
Pojke Flicka Totalt 

Antal (n) Andel (%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

< 6 timmar         729     56,3        746     53,9     1 475     55,1 

6-15 timmar         512     39,5        582     42,1     1 094     40,8 

> 15 timmar           54     4,2          56     4,0        110     4,1 

Totalt      1 295     100,0     1 384     100,0     2 679     100,0 

Skärmtid helg 
Pojke Flicka Totalt 

Antal (n) Andel (%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

< 6 timmar         494     38,1        563     40,7     1 057     39,4 

6-15 timmar         651     50,1        671     48,4     1 322     49,3 

> 15 timmar         153     11,8        151     10,9        304     11,3 

Totalt      1 298     100,0     1 385     100,0     2 683     100,0 
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Vid analys av förhållandet mellan skärmtid och självskattad hälsa konstaterades att 
merparten (51 %) med dålig eller mycket dålig hälsa hade mer än sex timmars skärmtid 
per dygn på vardagar. För respondenter med god eller mycket god hälsa hade 
majoriteten (58 %) mindre än sex timmar. Under helgen hade flertalet 6–15 timmars 
skärmtid, oavsett hur hälsan skattades. 

 

Det fanns en skillnad mellan tiden som spenderas vid skärmaktivitet och den upplevda 
sömnkvaliteten, se tabell 7. Skillnaden var signifikant för båda tidpunkterna som 
undersökts; skärmtid vardag (χ2 = 27,002, df = 2, p =.000) samt skärmtid helg (χ2 = 
34,329, df = 2, p =.000). Bland respondenter som sov mycket bra eller bra hade 
övervägande 0–6 timmars skärmaktivitet vardagar. För andelen som skattat sömnen 
som dålig eller mycket dålig fanns en marginell skillnad mellan grupperna mindre än 
6 timmar och 6–15 timmars skärmtid. Under helgen sågs en annan fördelning, 
exempelvis var andelen som uppgav 6–15 timmars skärmtid densamma oavsett 
upplevd sömnkvalitet. Av respondenterna med bra eller mycket bra sömn spenderade 
närmare tre gånger så många mer än 15 timmar vid skärm på helgen jämfört med 
vardagar. Beträffande sömnkvantiteten kunde kort sömnlängd associeras till längre 
skärmtid för både pojkarna och flickorna oavsett veckodag. Skärmtiden ökade dock på 
helgen oavsett både sömnkvantitet och kön. 

 

Tabell 7. Skärmtid vardag och helg i förhållande till sömnkvalitet (ej fördelat på kön) 

 

  Hur tycker du att du sover? 

Skärmtid vardag 

Bra eller 

Mycket bra 

Dåligt eller  

Mycket dåligt 
Totalt 

Antal 

(n) Andel (%) 

Antal 

(n) Andel (%) 

Antal 

(n) Andel (%) 

< 6 timmar    1 169     57,0      111     44,7   1 280     55,7 

6-15 timmar       811     39,6      114     46,0      925     40,3 

> 15 timmar         70     3,4        23     9,3        93     4,0 

Totalt    2 050     100,0      248     100,0   2 298     100,0 

Skärmtid helg 

Bra eller 

Mycket bra 

Dåligt eller  

Mycket dåligt 
Totalt 

Antal 

(n) Andel (%) 

Antal 

(n) Andel (%) 

Antal 

(n) Andel (%) 

< 6 timmar       870     42,3        76     30,8      946     41,1 

6-15 timmar       990     48,2      119     48,2   1 109     48,1 

> 15 timmar       196     9,5        52     21,0      248     10,8 

Totalt    2 056     100,0      247     100,0   2 303     100,0 

 

Med hjälp av Kruskal-Wallis-test jämfördes eventuella skillnader mellan de tre 
grupperna av skärmtid (<6, 6–15 respektive >15 timmar) med avseende på självskattad 
hälsa och sömnkvalitet, oberoende av kön. Ovanstående åskådliggörs i figurerna nedan 
där de ljusa linjerna markerar signifikans och de mörka linjerna markerar då det ej 
fanns någon skillnad.  
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Då de tre grupperna av skärmtid jämfördes med varandra i förhållande till självskattad 
hälsa fanns en statistisk signifikant skillnad. Vid parvisa jämförelser återfanns dock 
denna skillnad endast vid två av tre jämförda grupper (<6 timmar och 6-15 timmar 
respektive < 6 timmar och >15 timmar) för både vardag och helg, se figur 1 och 2. De 
grupper som ej påvisade någon skillnad var 6-15 och mer än 15 timmar, oavsett 
veckodag. 
 

 

 

Figur 1. Skärmtid vardag i förhållande till självskattad hälsa 

 

 

 

Figur 2. Skärmtid helg i förhållande till självskattad hälsa 

 

Även då skärmtid (vardag respektive helg) och sömnkvalitet jämfördes som helhet 
återfanns en statistiskt säkerställd skillnad. Vid närmare analys framkom att det 
endast var en parvis jämförelse som ej uppvisade någon signifikans (<6 timmar och 6-
15 timmar på helgen), se figur 3 0ch 4 nedan.  
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Figur 3. Skärmtid vardag i förhållande till sömnkvalitet 
 

 

 

Figur 4. Skärmtid helg i förhållande till sömnkvalitet 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Föreliggande studie baserades på en kvantitativ ansats vilken möjliggjorde att syftet 
och frågeställningarna kunde besvaras utifrån inhämtat datamaterial. Folkhälsoenkät 
Ung 2015 är en tvärsnittsstudie vilket innebär att resultatet beskriver en grupp vid en 
viss tidpunkt. Fördelar med denna studiedesign är att omfattande datamängd kan 
erhållas, samt att den generellt har lägre risk för bortfall jämfört med longitudinella 
studier. En nackdel är dock att det inte är möjligt att följa resultatet över tid (Billhult 
& Gunnarsson, 2012a).  
 
Hantering av eventuellt bortfall bör tas i beaktande i all forskning då tillförlitligheten 
annars kan ifrågasättas. I större studier finns alltid ett visst bortfall vilket skall 
analyseras och redovisas, störst påverkan har det som sker under 
datainsamlingsprocessen. Detta måste dock sättas i proportion till hur stor andel 
bortfallet utgör av det totala antalet deltagare (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Det 
externa såväl som interna bortfallet var i föreliggande studie litet och tillsammans med 
det stora deltagarantalet stärks resultatets tillförlitlighet. Elva deltagare avstod att 
besvara frågan om könstillhörighet vilka därmed inte kunde innefattas i analyser där 
kön fanns representerade. Dessa motsvarar 0,4 % av samtliga respondenter vilket är 
försumbart och inte torde påverka det totala resultatet då de övriga svaren har 
inkluderats.  
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Inom kvantitativ forskningsdesign utgör validitet och reliabilitet centrala 
kvalitetsbegrepp. Validitet avser i vilken omfattning den utvalda företeelsen har 
studerats samt huruvida den är relevant för sammanhanget. Reliabilitet är ett mått på 
hur väl företeelsen undersöks på ett tillförlitligt sätt. En enkätundersökning som mäter 
subjektiva upplevelser har generellt svårare att uppnå hög reliabilitet än exempelvis 
studier av objektiva parametrar. Om frågor kan uppfattas olika anses inte svaren 
reliabla då det vid denna typ av undersökning ges utrymme för missuppfattningar och 
egna tolkningar (Gunnarsson & Billhult, 2012). Ett sätt att pröva reliabiliteten är att 
genomföra en pilotstudie vilket utförts inför framtagandet av Folkhälsoenkät Ung 
2015. Innan undersökningen genomfördes 2015 testades den av några elever i årskurs 
8 respektive årskurs 1 på gymnasiet, med efterföljande gruppintervjuer om enkätens 
utformning. Därefter gavs möjlighet att ge förslag på förbättringar och förändringar. 
Efter en remissrunda till kommuner och länsstyrelsen fick testpersonerna 
återkoppling och möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. Beträffande validiteten 
är inte hela enkäten som sådan prövad, dock är många av frågorna validerade av andra. 
Exempelvis är frågorna om psykosomatiska besvär hämtade från undersökningen 
Skolbarns hälsovanor. Vissa frågor är hämtade från motsvarande enkäter som 
genomförts i andra regioner samt av Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (M. Eriksson, personlig kommunikation, 10 oktober, 2017). 
Cronbachs alfa är ett reliabilitetstest vilket kunde utförts på enkäten för att ytterligare 
undersöka enkätens utformning och tillförlitlighet. Då endast en viss mängd data 
erhållits fanns dock ingen möjlighet att genomföra detta test som förutsätter ett 
komplett datamaterial (Polit & Beck, 2012). Även enkätens estetiska utformning har 
betydelse för respondenternas benägenhet att vilja delta. Vidare bör det finnas tydliga 
instruktioner hur frågeställningarna skall besvaras, exempelvis huruvida ett eller flera 
alternativ är möjliga. Alltför omfattande frågeformulär tenderar att öka risken för 
bortfall, därför bör antalet frågor begränsas (Bryman, 2009).  
 
I informationen till Folkhälsoenkät Ung 2015 beskrivs den vara anonymt utformad. 
Med anonymitet avses exempelvis elimination av kopplingen mellan ett visst enkätsvar 
och en specifik individ. Således innebär detta att deltagarnas identitet är okänd och 
därmed kan inte svaren härledas till person. Den lägre graden av integritetsskydd, 
konfidentialitet, innebär att reducera risken för obehöriga att få tillgång till uppgifter 
som kan härledas till enskilda individer. Datamaterialet skall hanteras på ett säkert sätt 
gällande både förvaring och redovisning (Kjellström, 2012). Anonymiteten i 
Folkhälsoenkät Ung 2015 ifrågasätts då det teoretiskt skulle kunna vara möjligt att 
sammanföra ett visst svar till en specifik individ. Ett exempel skulle kunna vara i en 
mindre kommun och en liten klass där något svar skiljer sig från det stora flertalet 
såsom härkomst eller boendeform. Dessutom bör studier där barn är deltagare 
föranleda speciellt noggrant etiskt övervägande, inte minst avseende nyttokravet. Alla 
barn och ungdomar har även rätt till ålders- och kunskapsanpassad information inför 
ställningstagande om deltagande i studier. I årskurs nio anses ungdomarna ha förmåga 
att avgöra huruvida medverkande bejakas eller ej och kräver inte föräldrarnas 
godkännande (Kjellström, 2012). Respondenterna har ej fått information om att 
svaren från Folkhälsoenkät Ung 2015 kan komma att användas av tredje part vilket 
kan ifrågasättas ur etiskt perspektiv. I föreliggande studie har dock nyttokravet 
beaktats då målsättning varit att resultatet ska kunna bidra till att förebygga ohälsa och 
främja hälsa hos barn och ungdomar.  
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Datamaterialet från Folkhälsoenkät Ung 2015 innehöll frågeställningar varav endast 
en av de utvalda hade två svarsalternativ. Övriga frågor hade upp till 13 möjliga utfall 
och var därför nödvändiga att dikotomiseras och grupperas till två respektive tre till 
fem grupper för att materialet skulle vara hanterbart. Vidare har svarsalternativet 
”varken eller” exkluderats då det inte kunde placeras i någon kategori utifrån studiens 
syfte, där jämförelser mellan bra/mycket bra och dåligt/mycket dåligt var primärt. 
Enligt Trost och Hultåker (2016) finns risker med dikotomisering. En sådan är 
exempelvis att reduktion av variabler till ett fåtal värden kan minska möjligheten att 
finna kurvlinjära samband. Därmed kan utfallet bli missvisande jämfört med det 
ursprungliga materialet. I föreliggande studie anses detta vara av underordnad 
betydelse relaterat till det omfattande materialet. 
 
När studien påbörjades hade Folkhälsoenkät Ung 2015 redan utformats och 
genomförts vilket gjorde det omöjligt att påverka frågornas utformning. Att använda 
svarsalternativ såsom ”varken eller” är diskutabelt och bör användas med viss 
restriktion då det riskerar att respondenterna av bekvämlighetsskäl väljer att avstå från 
ställningstagande i frågan. Önskvärt vore att denna möjlighet ej hade funnits vilket 
sannolikt hade ökat andelen som tagit ställning och därmed eventuellt påverkat 
resultatet (Trost & Hultåker, 2016). Vid ytterligare utveckling av studiens resultat hade 
en korrelationsanalys varit användbar för att undersöka samband mellan två 
kvantitativa variabler såsom sömnlängd och skärmtid. Då dessa variabler grupperats 
var denna analysmetod ej möjlig. Dock har sömnkvalitet och –kvantitet i förhållande 
till skärmtid utforskats genom signifikansanalyserna chi-två-test samt Kruskal-Wallis-
test (David & Sutton, 2016). Icke-parametriska test användes då datamaterialet ej var 
normalfördelat. Inkluderade test medförde att studiens syfte kunde besvaras, dock 
anses testen ha vissa svagheter. Exempelvis kan chi-två-test ej påvisa skillnader mellan 
specifika grupper i en korstabell utan endast att det finns en olikhet mellan samtliga 
jämförda grupper (Polit & Beck, 2012). Avseende eventuella samband mellan de 
undersökta variablerna hade korrelationsanalys krävts. Ambitionen vid studiens 
början var att även studera sambanden, vilket dock avråddes av statistiker med 
hänvisning till risken för confounders som ej var möjliga att kontrollera i föreliggande 
studie. Andra potentiella påverkansfaktorer är bakgrundsvariablerna i tabell 2 vilka 
synliggör deltagarnas boendeform och födelseland som kunde analyserats tillsammans 
med hälsa, sömn samt skärmtid. Datamaterialet ansågs dock bli alltför omfattande och 
besvarade inte studiens syfte eller frågeställningar. Vidare visar resultatet av 
Folkhälsoenkät Ung 2015 få samband mellan hälsa och härkomst vilket bidragit till att 
dessa variabler ej inkluderats. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras utifrån syftet att undersöka skärmtidens betydelse för 
självskattad hälsa och sömn hos ungdomar samt eventuella skillnader mellan pojkar 
och flickor. Huvudfynden var att respondenterna generellt hade en god hälsa och 
nattsömn. Mängden skärmtid utgjorde en skillnad beträffande självskattad hälsa samt 
sömnkvalitet och -kvantitet. I samtliga analyser där pojkar och flickor jämfördes 
återfanns könsskillnader, förutom då skärmtiden undersöktes.  
 
Sammanfattningsvis avspeglar resultatet en generellt god hälsa bland respondenterna 
oavsett kön där 81,5 % uppgav ”mycket god hälsa” eller ”god hälsa”. Statistik från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att andelen svenska 
äldre ungdomar som skattar hälsan högt varierat mellan 81–86 % senaste åren och är 
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därmed jämförbar med föreliggande studies resultat (MUCF, 2016). Pojkarna skattade 
hälsan högre vilket bekräftas av tidigare forskning som även påvisar att differensen 
ökar i takt med stigande ålder där flickorna tenderar att må sämre både fysiskt och 
psykiskt. De senaste decennierna har besvär såsom sömnsvårigheter, nedstämdhet och 
huvudvärk blivit allt vanligare bland båda könen. Även här har den största ökningen 
skett hos flickorna vilket kan bero på att pojkar överlag har en mer positiv 
kroppsuppfattning samt att flickor oftare rapporterar psykiska besvär. Bland möjliga 
bakomliggande orsaker omnämns ökad individualism, skolstress samt 
teknikutvecklingen (Folkhälsomyndigheten, 2014). Med anledning av ovanstående 
vore det intressant att låta respondenterna besvara samma enkätfrågor vid upprepade 
tillfällen under skolgången för att följa utvecklingen över tid. Även sett ur ett 
internationellt perspektiv var hälsan bland respondenterna god. I en kanadensisk 
studie uppger 72 % av ungdomarna mycket bra hälsa och 80 % av dem mycket bra 
mental hälsa. Samma studie visar att pojkarna är mer fysiskt aktiva och i större 
utsträckning överskrider rekommenderad skärmtid (Herman, Hopman & Sabiston, 
2015). Gällande mängden skärmtid i föreliggande studie utgjorde pojkarna en större 
andel förutom i grupperna 6-15 timmar per dag på vardagar och mindre än 6 timmar 
på helgen. Skillnaderna mellan könen var dock ej statistiskt signifikanta. Av samtliga 
respondenter hade 44,9 % mer än sex timmars skärmtid på vardagar. Under 2000-
talet har tv-tittandet varit relativt stabilt bland ungdomar medan datoranvändningen 
(inklusive datorspelande, smartphones och surfplattor) ökat markant. Andelen 15-
åringar som uppger minst fyra timmars skärmtid under fritiden på vardagar har ökat 
från cirka 5 % till 40 % på drygt tio år. Flickorna står för den största ökningen och utgör 
en större andel än pojkarna med fyra timmars skärmtid eller mer 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). Detta motsägs av föreliggande resultat där pojkarna 
överlag hade mest skärmtid. Punamäki, Wallenius, Nygård, Saarni och Rimpelä (2007) 
påvisar att flickor och pojkar nyttjar olika typer av skärmaktiviteter i varierande grad. 
Flickorna använder smartphones i större utsträckning medan pojkarna ägnar mer tid 
åt datorspel. Möjligen hade signifikans mellan könen återfunnits om varje 
skärmaktivitet i Folkhälsoenkät Ung 2015 jämförts separat. 
 
Resultatet åskådliggjorde att skärmtiden var högre bland ungdomar med sämre 
självskattad hälsa vilket överensstämmer med tidigare forskning. Exempelvis påvisar 
statistik från Skolbarns hälsovanor att mängden skärmtid positivt korrelerar med 
förekomsten av psykosomatiska problem. Andelen med minst två sådana besvär oftare 
än en gång per vecka är närmare dubbelt så stor bland flickor med mer än fyra timmars 
skärmtid. Däremot är det svårt att dra slutsatser kring huruvida skärmtiden orsakar 
de psykosomatiska besvären eller vice versa. (Folkhälsomyndigheten, 2015). Även 
Iannotti, Kogan, Janssen & Boyce (2009) påvisar ett signifikant negativt samband 
mellan skärmtid och självskattad hälsa bland ungdomar. Vidare ses ett positivt 
samband mellan självskattad hälsa och fysisk aktivitet hos både vuxna och ungdomar. 
I Davies, Vandelanotte, Duncan och van Uffelens (2012) studie med vuxna 
respondenter uppvisas ett negativt samband mellan skärmtid och självskattad hälsa 
där kombinationen av låg fysisk aktivitet och hög skärmtid har den största negativa 
effekten. Analys av dessa faktorer skulle kunna bekräfta eller avfärda hypotesen att 
fysisk aktivitet, och därmed även hälsan, påverkas av mängden skärmtid. Denna 
korrelation vore värdefull att undersöka även bland barn och ungdomar för att öka 
kunskapen hos exempelvis vårdnadshavare och elevhälsan. 
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Respondenterna hade generellt god hälsa oavsett antal timmar vid skärm, men hälsan 
skattades något lägre i grupperna med mycket skärmtid. Hänsyn bör tas till eventuella 
confounders då det ej är möjligt att dra slutsatser huruvida skärmtiden påverkar 
hälsan, om en sämre hälsa genererar mer skärmtid eller om annat orsakssamband 
råder. Skärmaktivitet förknippas ofta med negativa faktorer, dock finns även positiva 
effekter av den ökande tillgängligheten av datorer och smartphones. Genom 
internetanvändning underlättas möjligheten att upprätthålla kontakt med familj och 
vänner samt skapa sociala nätverk och söka kunskap. Via sajter och mobilapplikationer 
återfinns verktyg som kan vägleda användaren mot en mer hälsosam livsstil gällande 
kost, motion och rökning (American Academy of Pediatrics, 2016). Huber et al. (2011) 
anser att hälsan bör betraktas som en resurs som innefattar fysiska såväl som psykiska 
och sociala synvinklar. Genom ovan nämnda aspekter kan skärmanvändandet 
generera både positiva och negativa hälsoeffekter som påverkar det totala 
välbefinnandet. 
 
I föreliggande studie sov majoriteten av både pojkarna och flickorna mindre än nio 
timmar per natt på vardagar. Under helgen var förhållandena de omvända då tre av 
fyra respondenter sov mer än nio timmar per natt. Ur ett könsperspektiv hade flickorna 
generellt kortare nattsömn än pojkarna på vardagar vilket möjligen kan kopplas till att 
flickor ägnar mer tid åt morgonrutiner. Denna skillnad bekräftas i en studie av svenska 
ungdomar där pojkar sover mer än flickor (Garmy & Ward, 2017). En tysk 
undersökning påvisar att övervägande delen ungdomar i åldern 12–18 år sover mindre 
än de rekommenderade nio timmarna vilket styrker resultatet. Vidare framkommer att 
sömnkvantiteten minskar med stigande ålder (Loessl, Valerius, Kopasz, Hornyak, 
Riemann & Voderholzer, 2008). Trots att förhållandevis få respondenter uppnådde 
den rekommenderade sömnlängden nio timmar ansåg övervägande del av 
ungdomarna att sömnkvaliteten var god. Därför tycks sömnupplevelsen påverkas av 
mer än enbart antalet timmars nattsömn.  
 
Studiens resultat visade att mängden skärmtid var högre för respondenterna med låg 
sömnkvalitet. Även för skärmtid och sömnkvantitet återfanns ett negativt förhållande 
där respondenter som sov kortare tid uppgav fler timmar vid skärm och vice versa. 
Överlag hade respondenterna med dålig eller mycket dålig självskattad hälsa oftare 
insomningssvårigheter. I de fall sömnstörningar förekommer kan detta vara en 
indikator på psykosociala, psykologiska och fysiska svårigheter. Vidare kan 
sömnproblem både vara orsak till och resultat av ohälsa (Vallido, Peters, O´Brien & 
Jackson, 2009). Dagens ungdomar sover mindre än tidigare generationer och ofta 
framhålls att skärmaktivitet påverkar sömnen negativt. Den empiriska forskningen är 
dock ej fullständig inom området. Ett negativt samband mellan nattsömn oavsett 
veckodag och antalet elektroniska enheter, såsom tv och dator, i sovrummet har 
påvisats. Ungdomar med många enheter i sovrummet uppger oftare sömnproblem, 
dagtrötthet och senare sänggående. Olika former av skärmaktivitet genererar 
varierande effekter på sömnen, exempelvis kopplas tv-tittande till 
insomningssvårigheter och orolig nattsömn (Cain & Gradisar, 2010). Det framkommer 
även att skärmtidsfrekvensen är av större betydelse för nattsömnen än antalet enheter 
samt att sömndurationen är knappt en timme kortare då tid ägnas åt sociala nätverk 
via skärm innan sänggående (Arora, Broglia, Thomas & Taheri, 2014). Ovan nämnda 
resonemang överensstämmer i viss mån med föreliggande studies resultat där 
mängden skärmtid var högre för respondenterna med låg sömnkvalitet. Utifrån 
frågeställningarna i Folkhälsoenkät Ung 2015 har ej skärmaktivitetens lokalisation 
eller tidpunkt kunnat tas i beaktande i föreliggande studie. Därför kan sömnens 
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kvalitet och kvantitet inte sättas i relation till när, var och hur skärmen används. Arora, 
Broglia, Thomas och Taheri (2014) anser att prospektiva studier borde utföras för att 
utröna eventuella orsakssamband mellan skärmtid och sömn vilket även hade varit av 
intresse i föreliggande studie. 
 
Utifrån Folkhälsoenkät Ung 2015 framgår att respondenterna överlag hade mycket 
skärmtid men det går ej att utläsa huruvida ungdomarna ansåg att skärmtidens 
omfattning utgjorde något problem avseende hälsa och sömn. En målsättning inom all 
omvårdnad är god hälsa vilken har olika innebörd för varje individ. Förutsättningarna 
att uppnå denna beror på individuella och miljömässiga faktorer där både hemmiljö, 
familjesituation och skola utgör hörnstenar (Bergbom, 2012). Verbal interaktion 
mellan elever och skolsköterskor visar att den psykosociala hälsan inte diskuteras i 
samma utsträckning som levnadsvanor trots skyldigheten att initiera samtal kring 
faktorer som anses vara eller kan utgöra en hälsorisk (Golsäter, Lingfors, Sidenvall & 
Enskär, 2012). En sådan faktor kan vara elektroniska enheter vilka i princip alltid finns 
tillgängliga i ungdomars liv och ofta sammankopplas med stillasittande och 
livsstilssjukdomar. Vissa föräldrar och ungdomar efterfrågar interventioner för att 
reglera skärmtiden och dess eventuella konsekvenser då samtal om skärmtid inte 
sällan orsakar konflikter inom familjen. Studier som undersökt möjligheten att 
reducera skärmtiden har uppnått varierande resultat. En svårighet ur ungdomars 
synvinkel är att skärmaktiviteter utgör en betydande del av vardagen, ibland upp till 
elva timmar dagligen. Denna typ av aktivitet tillskrivs även många fördelar av både 
föräldrar och ungdomar, såsom främjande av kommunikation, avkoppling och 
underhållning (Minges, Owen, Salmon, Chao, Dunstan & Whittemore, 2015). Då 
skärmaktiviteter kan betraktas som en förutsättning att klara skolgången är det svårt 
att utesluta dem helt från ungdomars liv.  
 

Föreliggande resultat bygger på en enkätstudie som utfördes 2015 och sannolikt 
utformades något år tidigare. Bara under denna korta tidsperiod har det skett en snabb 
teknikutveckling där begreppet skärmtid ibland ses som förlegat. Med detta faktum i 
åtanke kan resultatets generaliserbarhet diskuteras avseende synen på skärmtid och 
dess användningsområde. Tidigare har skärmtid förknippats med inaktivitet men i takt 
med att mobila elektroniska enheter blivit allt vanligare behöver skärmrelaterade 
aktiviteter inte längre likställas med stillasittande. Skärmtid kan ske i stort sett var och 
när som helst samt i kombination med exempelvis träning samt fysiskt interaktiva tv- 
och datorspel. Dunkels (2015b) anser att skärmtid som begrepp måste förtydligas 
innan dess eventuella hälsorisker kan värderas. Det riskerar annars att bli en 
missvisande indikator då innehållet, snarare än tiden, avgör effekterna på hälsan och 
välbefinnandet. 
 

6.3 Begränsningar 

Då andelen respondenter med god hälsa var betydligt större än andelen med dålig 
hälsa bör procentuella jämförelser mellan dessa grupper göras med viss försiktighet. 
Resultatets generaliserbarhet bör därför i detta avseende tas i beaktande. Vidare har 
samband mellan hälsa, sömn och skärmtid ej varit möjliga att påvisa, bland annat 
relaterat till utformningen av Folkhälsoenkät Ung 2015. Hälsa är ett komplext begrepp 
som i föreliggande studie endast studerats utifrån sömn och skärmtid vilka är två av 
flera potentiella påverkansfaktorer utöver exempelvis fysisk aktivitet, kost och miljö. 
Om fler frågeställningar i Folkhälsoenkät Ung 2015 använts hade möjligen resultatet 
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kunnat ge en bredare förståelse beträffande hälsa, sömn och skärmtid, dock inget 
orsakssamband. 
 

7. Slutsatser och kliniska implikationer 

Föreliggande studie visade att ungdomar överlag hade en god hälsa och sömn. 
Könsskillnader återfanns då pojkarna genomgående skattade de två parametrarna 
högre. Utifrån resultatet hade hög skärmtid på vardagar större effekt på hälsa och 
sömn än skärmtiden på helgen. 

Då grunden för ett hälsosamt liv till stor del formas under uppväxten ses en nytta med 
att arbeta hälsofrämjande från tidig ålder, inte minst inom elevhälsan. Skolsköterskor 
skall vid behov upplysa ungdomar och vårdnadshavare om faktorer som påverkar hälsa 
och sömn, där skärmtid är en del som ökat markant senaste decenniet. Begreppet 
skärmtid är omtvistat, inte minst i media, och dess effekt på hälsan är ännu inte 
fullständigt kartlagd. En välgrundad debatt ur ett samhällsperspektiv vore önskvärd 
för att tydliggöra eventuell negativ påverkan på hälsa och sömn.  Det är också viktigt 
att samtala på både grupp- och individnivå kring denna typ av aktivitet vilken upptar 
en stor del av ungdomarnas vakna tid. Då även många elever önskar vägledning 
avseende levnadsvanor är förhoppningen att resultatet skall vara till hjälp vid 
exempelvis hälsosamtal samt utgöra en grund för vidare kartläggning av skärmtidens 
betydelse. Hälsa och sömn är komplexa begrepp som är svåra att analysera via enkäter. 
Behov finns att utföra även kvalitativa studier som ett komplement till Folkhälsoenkät 
Ung 2015 för att ge en djupare förståelse för ungdomars mående. Vidare ses ett intresse 
i att följa ungdomarna över tid, gällande både individernas och samhällets utveckling.  
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