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Sammanfattning 

Bakgrund: Ett tillgodosett sömnbehov anses vara en förutsättning för en normal utveckling hos 
skolungdomar. Dåliga mat- och sömnvanor är exempel på faktorer som kan påverka skolresultaten 
negativt. Elevhälsans distriktssköterska arbetar med ungdomar som är i utveckling kroppsligt, psy-
kiskt, socialt och känslomässigt. Under denna utvecklingsperiod har ungdomarna ett ökat sömnbe-
hov.  

Syfte: Syftet var att studera sömn- och levnadsvanor hos ungdomar och vidare undersöka om det 
föreligger skillnader mellan flickor och pojkar.  

Metod: Examensarbetet har genomförts som en tvärsnittsstudie med tidigare inhämtat material som 
använts. Cirka 3000 skolungdomar i årskurs 9 har besvarat Folkhälsoenkäten Ung. Ungdomarna 
representerar niondeklassare från samtliga kommuner i ett län i södra Sverige. Undersökningen 
gjordes hösten 2015. Datamaterialet exporterades från webbenkäts-verktyget esMaker NX 2.0 till 
SPSS där det bearbetades statistiskt. 

Resultat: En större andel pojkar hade goda sömnvanor, åt vanligtvis frukost och tränade ofta. En 
större andel flickor drack sällan energidryck och hade lite skärmtid. Bland de med dåliga sömnva-
nor återfanns en högre andel av elever som inte åt frukost, som använde energidrycker flera gånger i 
veckan, var mindre fysiskt aktiva och spenderade fler antal timmar framför skärm (mobil, dator, 
läsplatta, TV-spel).  

Slutsats: Flickor och pojkar med goda sömnvanor hade ett större intresse av att förvalta sin hälsa 
jämfört med de med dåliga sömnvanor och fler pojkar hade bättre levnadsvanor och fler upplevde 
meningsfullhet i sina liv jämfört med flickor.  

Nyckelord: Skolungdomar, sömnvanor, meningsfullhet, skärmtid, självskattad hälsa.  



Summary  

Background: To fulfill the need of sleep is regarded as a requirement for normal development 
amongst school age children. Poor eating- and sleep habits are examples of lifestyle factors that can 
affect school results negatively.  

Objective: The aim of this thesis was to study sleep- and lifestyle habits amongst school age youth 
and further more investigate if there exist any differences between girls and boys.  

 Method: The thesis has been done as a cross sectional study using data previously obtained. 
Around 3000 school youth in year 9 have answered a questioner called Folkhälsoenkät Ung. The 
youth represent year 9 students from all municipalities in a county in the south of Sweden. The sur-
vey was carried out during autumn 2015. The data material was exported from the webb-survey tool 
es-maker NX 2.0 to SPSS where it was processed statistically.  

Result: A greater proportion boys had good sleep habits, did eat breakfast and were physically acti-
ve often. A greater proportion of girls rarely drank energy drinks and had few hours of screen time 
compared with the boys. Amongst the school youth with poor sleep habits a large proportion of pu-
pils were found to not eat breakfast, drank energy drinks several times per week, were less physical-
ly active and spent more hours in front a screen (computer, e-reader, videogames and mobile pho-
nes).  

 Conclusion: School youth with good sleep habits had a greater interest in managing their health. 
Boys had predominantly better lifestyle habits and experienced more often fulfillment in their lives 
compared with girls.  

Keywords: School children, sleep habits, sense of purpose, screen time, self-rated health. 
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Inledning 

Studier har visat att ungdomars skolresultat har försämrats och det finns misstankar om att faktorer 
såsom dåliga mat - och sovvanor kan vara en bidragande orsak (Benedict, 2015). Tidigare forskning 
hävdar att de vanor som grundläggs i ungdomen inte bara består in i vuxenlivet utan också har stor 
betydelse för hur vi mår som vuxna och äldre (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2011). Otill-
räcklig sömn hos tonåringar har förknippats med förändringar i humör, koncentration, skolpresta-
tioner, minskad motivation och sämre kostvanor (Dreschen, Goodwin, Silva & Quan, 2011). Ung-
domstiden representerar en kritisk period för normal tillväxt och utveckling där sömn spelar en vik-
tig roll (Kruger, Reither, Peppard, Krueger & Hale, 2014). Det anses allmänt att motion är ett icke-
farmakologiskt beteende som främjar sömn, även regelbunden fysisk aktivitet rekommenderas som 
terapi för personer som har svårt att sova  (Atkinson & Davenne, 2007). Flera studier visar att hög 
andel skärmtid var associerad med få sömntimmar (Drescher, Goodwin, Silva & Quan, 2011; Ca-
lamaro, Mason & Ratcliffe, 2009). På senare år har svenska ungdomars skolresultat blivit sämre, 
viktigt då att kartlägga ungdomars vanor för att kunna sätta in information och utbildning i ett tidigt 
skede. För att hushålla med elevhälsans resurser är det viktigt att eventuella könsskillnader studeras 
för att kunna rikta insatserna.  

Bakgrund 

  Att vara ung idag  

Det sociala livet i skolan utgör en central del för många ungdomar. Att ha vänner, att inte vara utsatt 
för kränkning och att vara en del av ett sammanhang är viktigt för barn i skolåldern. Det bidrar till 
en positiv självbild och anses ge mindre risk för psykosomatiska problem (Landstedt et al., 2009; 
Torsheim, Aaroe & Wold, 2001). De största förändringarna hos människan sker under tonåren, med 
utveckling både kroppsligt, psykiskt, socialt och känslomässigt. Kognitiva och fysiologiska proces-
ser mognar och utvecklas vilket  kräver ett ökat sömn och energibehov (Story, Neumark-Sztainer & 
French, 2002; Stevenson, Doherty, Barnett, Muldoon & Trew, 2007). Grupptryck, ibland relaterat 
till utseende, har ökat i takt med en ökad exponering via sociala nätverk på internet. En god själv-
känsla har därför blivit en allt viktigare resurs i ungdomarnas vardag (Landstedt et al., 2009; Kris-
tenson & Öhlund, 2005). Ungdomar upplever att betydelsen av deras relation till kompisar är cen-
tral, samt att media/internet är av stort intresse (Story et al., 2002). Barn och ungdomar är också 
mindre kritiska till internet vilket gör dem mer sårbara. De löper stor risk att påverkas negativt ef-
tersom de har begränsad erfarenheten och inte kan förstå vissa samband (Carlsson, 2010). Studier 
visar att kränkningar över internet är vanligt förekommande i ungdomars liv idag. Ungdomar som 
erfar detta upplever ofta en känsla av utsatthet, ensamhet, en stor inre stress och minskad självkäns-
la. Detta kan leda till socialt utanförskap (Landstedt et al., 2009). Dagens ungdomar har ständig till-
gång till ny information via sociala medier. Många lever stora delar av sina liv framför dator/tv eller 
med mobil vilket leder till att hjärnan blir överbelastad av att befinna sig i ständigt standbyläge 
(Kristenson & Öhlund, 2005). Flickor anses bli mer stressade än pojkar vilket visar sig i sömnstör-
ningar (Benedict et al., 2015). I åldern 10-18 år har det visat sig att 36% av flickorna hade insom-
ningsproblem, troligen föranlett av livsstil (SBU, 2010). Tonåren är den tid där vanor skapas. Därför 
finns under denna period potential för att lägga en grund av hälsosamma vanor som består livet ut. 
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Studier visar dock att ungdomar har tendens till dåliga kostvanor såsom ohälsosam bantning, stort 
intag av snabbmat, mat som innehåller mycket fett och lågt intag av frukt och grönt. Intaget av läsk 
och näringsfattig kost ökar och det är också vanligt att måltider hoppas över (Story et al., 2002).  

   

  Elevhälsans arbete 

Elevhälsans mål är att skapa en positiv studiemiljö och förebygga ohälsa. Elevhälsan ska vara ob-
servant på riskfaktorer som kan leda till ohälsa, såsom dåliga matvanor och inaktivitet men även 
psykosociala faktorer som mobbing och avsaknad av kamrater (Golsäter, Lingfors, Sidenvall & 
Enskär, 2012). Allt fler ungdomar rapporterar om psykiska besvär, oro eller ängslan. Med ett längre 
perspektiv är detta varningstecken som kan föregå senare psykisk sjukdom, ökad risk för själv-
mordsförsök eller skador och olyckor (Socialstyrelsen, 2015). Elevhälsan har som viktig uppgift att 
vara medveten om elevernas känsla av sammanhang även vid sidan av skolvärlden. Det är mycket 
som sker där, som påverkar hur eleven klarar sina studier. Forskning visar att det vid hälsosamtalen 
inte läggs lika stor vikt vid de psykosociala faktorerna, som det görs på den fysiska livsstilen. En 
studie har visat att eleverna vill att skolsköterskan ska vara öppen och att det går bra att ställa frågor 
eftersom eleverna själva väljer om de vill svara. Eleverna önskar också råd om hur de skall motver-
ka ohälsosam livsstil (Golsäter et al., 2012). 

   
  Sömnens funktion 

Sömn är inte bara vila. Sömn är en process där vissa delar av hjärnan är lika aktiv som under va-
kenhet. Faktorer som påverkar hur effektiv sömnen blir är, kontinuitet, tidpunkten för sovandet och 
vilket mönster sömnen har. Normalt sömnmönster innehåller fem olika stadier, med omkring 4-5 
cykler av lugn sömn alternerande med REM-sömn (rapid-eye-movement). Mot andra halvan av 
nattsömnen blir REM perioderna längre. Det är då som kroppen återhämtar sig som mest och till-
växthormoner frigörs. Vid avsaknad av denna djupa sömnperiod, kräver kroppen att nästa natts 
sömn har en dubbelt så lång period i detta stadie. De flesta vuxna sover mellan 7-8 timmar per natt. 
De som sover mindre än så rapporterar oftast att de känner en otillfredställelse med sin sömn och 
sitt liv (Wilson, 2008). Sömn fyller en speciellt viktig funktion under tonåren, då det sker en ökad 
mognad och utveckling av hjärnan under denna period. För ungdomar 13-18 år anses nio timmars 
sömn vara ett minimum för att kunna utvecklas positivt. I USA har det nationella sömnminesteriet 
rekommenderat att tonåringar ska sova 8.5 – 9.25 timmar per natt. Men studier visar att tonåringar 
har svårare att nå upp till rekommendationen, i takt med att de blir äldre (Paksarian, Rudolph, He, & 
Merikangas, 2015). De senaste årtiondena har flera studier visat på den positiva effekten som sömn 
har på minnesfunktionen hos både djur och människor. Redan 1998 visade en studie på ca 3000 
tonåringar att de som hade högre betyg, även hade ett större antal sömntimmar. Dessa ungdomar 
gick till sängs tidigare både vardag och helg. Andra studier menade att det var mer kvaliteten på 
sömnen som var väsentligt samt att de elever som inte hade svårt att gå upp på morgonen hade en 
större motivation till studier (Curcio, Ferrara & Gennaro, 2006). Cirkadianska rytmer, eller dygns-
rytmer, följer ett mönster som sträcker sig över ungefär 24 timmar och styrs av hypothalamus som 
sitter i basen av hjärnan. Denna interna klockas periodicitet sätts av gryningsljus, och kan bli störd 
vid tex långa resor över flera tidszoner. Ljuspåverkan på den cirkadianska rytmen mäts ofta i hur 
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den dämpar melantoninutsöndring – ”mörker hormonet” – som endast kan utsöndras just nattetid. 
Det ljus som har visat störst påverkan på cirkadianska rytmen och vakenheten, är blått ljus. Skärmar 
på mobiler, plattor och datorer med LED (light-emitting diode) emitterar en stor andel ljus med  
korta våglängder. En fem timmars LED-skärms-exponering inte bara sänker melatoninproduktio-
nen, utan ökar även subjektiv och objektiv vakenhet hos tonåringar (Van der Lely et al., 2015; 
Benedict et al., 2015). 

   
  Ungdomars sömnbehov 

Sedan 1990-talet har det funnits evidense om att tonåringar får en cirkadian-rytm för en kvällsmän-
niska. Processen, som kallas sömn-vakenhomeostasis, ger ökad press att sova desto längre individen 
är vaken. En strängt påverkande faktor är skärm-användandet kvälls och nattetid. Biologiskt drivna 
processer relaterat till sömn och dagens livsstil divergerar. Engagemang i sociala nätverk på internet 
prioriteras av många tonåringar högre än att tillgodogöra sig den sömnmängd som behövs. Att an-
vända datorer och skärmar innan sänggående medför samma problem som tidigare studier redovisat 
beträffande 3 eller fler timmars användning av TV; svårigheter att somna, flera uppvaknanden natte-
tid men även sömnsvårigheter i senare tonåren och yngre vuxenlivet. Ljuset som produceras av 
skärmar har en störande effekt på cirkadianrytmen, genom att melatoninutsöndringen sänks. Man 
kan notera ökad aktivitet och minskad mängd sömn, trots att tonåringen egentligen har ett större 
sömnbehov än de något yngre barnen. En undersökning visade att endast 20% av tonåringarna sov 
de rekommenderade 9 timmarna under skolveckan, där pojkar var något mer representerade än flic-
kor. Kronisk sömnbrist och efterföljande trötthet dagtid under tonåren utgör ett allvarligt hinder för 
att lyckas i skolan, upprätthålla god hälsa och säkerhet hos dessa ungdomar (Owens, 2014; 
Benedict, 2015). Det är viktigt att förlägga sömnen till rätt tid, då sömn dagtid ger liten eller ingen 
återhämtning/tillväxt (Benedict et al., 2015). Att sova 9 -10 timmar per natt ger positiva effekter på 
både prestation och hälsan. Eleven blir bättre på att fokusera, får bättre minne, löper mindre risk för 
huvudvärk och mindre risk att känna sig agiterad. Hälsomässiga vinster är: lägre vilopuls, lägre 
blodtryck och omdömesförmågan/reaktionsförmågan blir bättre. En kropp och hjärna som är utvilad 
behöver inte lika mycket kalorier vilket leder till att suget efter söt eller fet mat minskar och därmed 
mindre risk för hjärt och kärlsjukdom på lång sikt. I en undersökning på 20.000 ungdomar i ålder 
12-19 år såg man ett samband mellan de som sov färre än 7-8 timmar per natt och de som hade un-
derkänt i ett eller flera ämnen. Här var flickor överrepresenterade (Benedict et al., 2015). Sömn är 
en biologisk viktig process då den snabbt växande hjärnan organiserar sig. Många neurologiska an-
slutningar skärs bort om de inte längre behövs, såsom exempelvis abstrakt tänkande och förmågan 
att planera och organisera (Carskadon, 2011).  

  Nyttan med fysisk aktivitet hos ungdomar 

I många sammanhang tas det för givet att barn och unga är tillräckligt fysiskt aktiva av sig själva, 
utan påtryckning från omgivningen. Så kanske det var för några generationer sedan, men studier 
visar att det inte längre är så utan redovisar istället stor andel inaktiva barn och tonåringar. Andelen 
överviktiga har fördubblats de senaste två decennierna (SBU, 2014). Det finns många dokumente-
rade fördelar med fysisk aktivitet (Carskadon, 2011). Några av de mest betydande är; ökat välbefin-
nande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad muskel-
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styrka, bättre kondition och mindre risk att få belastningsskador. Under unga år är förutsättningarna 
för att skapa livslånga rutiner för daglig fysisk aktivitet gynnsamma, följt av en ökad sannolikhet 
för bibehållen hälsa långt upp i åren. I Sverige rekommenderas individer att röra på sig minst 30 
minuter varje dag. I Finland rekommenderas barn mellan 7-18 år att röra sig mångsidigt 1-2 timmar 
om dagen. Man anser att de bör undvika att sitta mer än 2 timmar i sträck och att tiden framför da-
torn eller TV:n bör begränsas till högst 2 timmar per dag. I Danmark rekommenderas barn och ung-
domar att vara fysisk aktiv minst 60 minuter per dag (Riksidrottsförbundet, 2009).  

  Ungdomars matvanor  

Ett fullvärdigt matintag är nödvändigt för människans överlevnad och utveckling. I industriländer 
finns ett överflöd av mat att tillgå, trots detta finns det en stor andel tonåringar som inte äter frukost. 
I en studie från Polen var det 10% av tonåringar mellan 14-15 år som inte åt frukost och 15% som 
hoppade över lunchen (Bak-Sosnowska & Skrzypulec-Plinta, 2012). Många ungdomar konsumerar 
så kallad energidryck. I USA saluförs dessa som ett kosttillägg och regleras därför inte på samma 
sätt som mat, vad beträffar annonsering och innehållsdeklaration. En studie från 2014 av Larson, 
DeWolfe, Story och Neumark-Sztainer visade att ungdomar, främst pojkar i 14-15 års åldern i USA 
som drack energidrycker mer än en gång i veckan hade fler timmar framför mediaskärmar (dator-
spel/TV; ca 18 timmar datorspel och 19 timmar TV per vecka), sov färre timmar och hade färre fru-
kosttillfällen. Produkterna innehåller vanligtvis koffein samt mycket socker och är lättillgängliga 
för tonåringar. Men forskare vet väldigt lite om; varför ungdomar använder koffein, hur ungdomar-
na själva tror att de påverkas, deras sömn, humör och förmåga till inlärning (Ludden & Wolfson, 
2010). För att öka möjligheterna till god sömn, bör söta drycker undvikas närmare sänggåendet än 6 
timmar, eftersom det tar motsvarande tid för kroppen att bryta ner dess ämne. Koffeinet som finns i 
bland annat energidryck blockerar receptorerna i hjärnan, med funktion att reglerar sömnen. Hjär-
nan blir piggare av drycken vilket i sin tur gör det svårare att komma ner i djupsömnen. Detta leder 
till minskad känsla av att vara utvilad på morgonen (Owens, Mindell & Baylor, 2014). Användandet 
av energidryck i tidiga ungdomsåren har nämnts som en möjlig inkörsport till att senare börja kon-
sumera alkohol (Miyake & Marmorstein 2015). Då energidryckerna har en åldersgräns blir det nöd-
vändigt att be någon äldre köpa ut dryckerna, ett beteende och ett kontaktnät skapas, som senare 
kan brukas vid utköpande av alkohol. Energidrycker – mer än andra koffeindrycker - har en större 
association med alkoholanvändande pga av kopplingen mellan energidryck och riskbeteende bland 
tonåringar. Energidrycker innehåller mer koffein än andra koffeindrycker, vilket kan skapa ett 
mönster där tonåringar gärna söker drycker som kan ändra hur de känner sig, som tex alkohol. 
Finns ett riskbeteende är det lättare att påbörja ytterligare ett riskbeteende (Miller, 2008). Koffe-
inanvändare har rapporterats ha mer störd sömn, kortare sömnperioder, sämre sömnkvalitet och mer 
problem med att vara trötta under dagen. I undersökningen tillfrågades eleverna om vad de trodde 
koffeindryckerna kunde ha för påverkan på dem. Många trodde inte att dryckerna skulle ha någon 
inverkan alls. Detta indikerar att de är oförstående om effekten av regelbundet användande av kof-
fein (Ludden & Wolfson, 2010; Pollak & Bright, 2003). 

  Skärmtid bland ungdomar 

Internationella studier från 2004 visar att mobilstrålning påverkar den delen av sömnen som är vik-
tigast för återhämtningen, nämligen djupsömnen (Söderqvist, Carlberg & Hardell, 2008). Även 
strålning under rekommenderad gränsvärde sätter igång hjärnans stressaktiveringssystem - vilket 
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leder till svårighet att varva ner. Det tog längre tid för försökspersonerna att somna och dessutom 
fick de mer huvudvärk. Studien gjordes i samarbete med företag inom mobiltelefoniindustrin som 
hade stort intresse av att samverka kring hälsoriskerna med mobiltelefoni. Ett tänkbart syfte kan ha 
varit att tillbakavisa riskerna och försvara industrins intresse av att inte drabbas av sänkta gränsvär-
den och skärpt lagstiftning (Nilsson, 2008). Redan 2003 visade forskning att mobilstrålning hade 
effekter på hjärnan och gav sömnstörningar, huvudvärk och trötthet redan vid en utstrålad effekt av 
1 mW/m2 - en tiotusendel av det svenska gränsvärdet (Waldmann - Selsam, 2005; Söderqvist, Carl-
berg & Hardell, 2008). Även avstånd till mobilmast har studerats och det har konstaterats att desto 
närmre mobilmast man vistas, desto större hälsorisker föreligger (Waldmann - Selsam, 2005). Re-
kommenderad tid för skärmanvändning är 2 timmar/dag. En studie visade att främst unga pojkar var 
mer benägna att ha tv i sovrummet. Samma studie har visat samband mellan ökade sömnproblem, 
såsom längre tid att somna och flera uppvaknade under natten, för ungdomar som inte följer re-
kommendationen. Ungdomar som har hög andel skärmtid, skattar sina sömnvanor som sämre än de 
som har mindre skärmtid (Cain & Gradisar, 2010).  

   
  Hälsa som begrepp 

Hälsa är ett komplicerat och mångfaciterat begrepp. Åsikter om vad hälsa innebär kan variera bero-
ende på bland annat värderingar, utbildning och kulturella förhållanden. Det kan vara lättare att 
identifiera hälsans riskfaktorer. Hälsa är ett kvalitativt begrepp som inte så lätt kan beskrivas i kvan-
titativa termer. Världshälsoorganisationen menar att Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp (WHO, 
1986). Barn och ungdomars hälsa skiljer sig från de vuxnas genom dynamiken i den fysiska, psy-
kiska och sociala utvecklingen. Hälsa hos en ungdom är bland annat att få utvecklas i samma takt 
som den inneboende förmågan. Symtom på ohälsa kan uppstå när omvärldens eller de egna kraven 
blir för stora. Kortfattat kan hälsa utryckas som en resurs för ett gott liv. Kunskap om olika riskfak-
torers betydelse för ungdomars hälsa har stort värde för folkhälsan. Goda vanor grundläggs tidigt i 
barns liv och är viktiga för den framtida hälsan. Forskning visar att det är svårt att överge osunda 
vanor längre fram i livet (Golsäter et al., 2011). Ungdomarna beskriver att relationer till andra män-
niskor är det som har störst betydelse för deras hälsa.  Även föräldrars sätt att engagera sig i ung-
domarnas liv spelar stor roll för de ungas mående (Landstedt, Asplund & Gillander - Gådin, 2009). 
Hälsobegreppet ses som en helhet och kan sammanfattas med friskhet, sundhet och välbefinnande 
(Eriksson, 2000). Hälsa har betydelse inte bara för individens, utan även samhällets ekonomiska 
utveckling. I ett vårdvetenskapligt perspektiv betraktas hälsa i sin kontext, det vill säga; den situa-
tion ungdomen befinner sig i. Nya begrepp som används inom hälsovetenskap, för att illustrera väl-
befinnande, är livskontroll, hälsoval och känslan av sammanhang. Det går inte att förutsätta att en 
människa är motiverad att bevara och främja hälsa, om livet saknar mening (Lindström & Eriksson, 
2005). Begreppet hälsa har många gånger relaterats till livskvalité. Dock är livskvalité, liksom häl-
sa, svåra att definiera (Nordenfelt, 1991). En klinisk beskrivning av begreppet hälsa baseras på en 
humanistisk syn på hälsan och människan. Det medför att när människan blir medveten om sina 
inre hälsoresurser, ökar intresset att påverka sin hälsa. Detta sker genom de val vederbörande gör 
och får också inverkan på möjligheten att leva ett meningsfullt liv (Antonovsky, 2005).  
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  Känsla av sammanhang 

De senaste decennierna har forskning visat intresse för vilka personliga och sociala faktorer som 
främjar hälsa. En föregångare i dessa tankebanor var den amerikansk-israeliske medicinske socio-
logen Aaron Antonovsky (1923-94). Hans studier på överlevande från Nazitysklands koncentra-
tionsläger visade att människor som skadats svårt i sin fysiska hälsa ändå hade bibehållit en till sy-
nes fullgod psykisk hälsa. Termen ”individstyrka” kan användas för att kvantifiera vad de andra 
saknade. Forskningen ledde till en teoretisk modell för de grundläggande faktorer som utgör hälsans 
ursprung - salutogenes. Modellen söker redovisa ett värde för människans förmåga att klara på-
frestningar i olika livssituationer, utan att utveckla ohälsa eller sjukdom. Hälsans ursprung beskrivs 
med begreppet SOC (Sence of Coherence) KASAM - känsla av sammanhang. Det innebär att: man 
ser sin omvärld och sin situation som begriplig - uppfattar den som möjlig att påverka - samt finner 
det meningsfullt att försöka påverka den. Enligt Antonovsky, (2005) är samtliga tre aspekter nöd-
vändiga för att en individ skall klara att hantera sitt vardagsliv på ett bra sätt. Det handlar om att 
förstå varför saker och ting händer för att kunna hantera det och se mening. Det kan handla om att 
komma till insikt kring sina egna inneboende resurser. Individer med stark känsla av sammanhang 
har mycket lättare för att komma till insikt och att hantera vardagen, vilket leder till att de upplever 
meningsfullhet i livet. Känslan av sammanhang utvecklas under de första 30 levnadsåren (Landstedt 
et al., 2009). Sömnbrist anses försämra det allmänna välbefinnandet (Wrzus et al., 2014). Goda 
sömn- och levnadsvanor grundläggs tidigt i barns liv. Forskning visar att det är svårt att överge 
osunda vanor längre fram i livet (Golsäter et al., 2011). Nyttan med denna studie är att ge en regio-
nal och lokal bild av levnadsvanor bland ungdomar i det län där svaren inhämtats och använda som 
kunskapsunderlag för lokalt förbättringsarbete i skolor och kommuner.   

Syfte 

Syftet var att studera sömn- och levnadsvanor hos ungdomar och vidare undersöka om det förelig-
ger skillnader mellan flickor och pojkar.  

Metod 

  Design 
  

Examensarbetet har genomförts som en tvärsnittstudie som bygger på rådata från Folkhälsoenkät 
Ung 2015. Avsikten med enkäten är att undersöka ungdomars hälsa, levnads- och drogvanor. Enkä-
ten skickas ut vartannat år med syfte att ge en överblick av folkhälsan bland länets ungdomar samt 
att skapa ett underlag för att effektivisera arbetet inom folkhälsoområdet. Folkhälsoenkät Ung ge-
nomförs i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet vartannat år. Enkätundersökningen görs i samverkan 
med länets kommuner och genomförs för tredje gången hösten 2015. Resultatet ska ligga till grund 
för hur arbete med ungdomars levnadsvanor i länet prioriteras med syfte att ge unga medborgare i 
länet bästa möjliga förutsättning till ett bra liv. Hur ungdomar mår idag har betydelse för den fram-
tida folkhälsan i länet. 
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  Urval och Datainsamling 

Datainsamling från elever i årskurs 9 genomfördes via en webbenkät under veckorna 42 till 48 år 
2015. Eleverna svarade på enkäterna under speciellt avsatt tid i skolan och uppgiften genomfördes 
under provliknande former under dessa veckor. Deltagandet var frivilligt samt att eleverna fick 
hoppa över frågor om de inte kunde eller ville besvara dem. För att kunna svara på frågorna krävdes 
läskunnighet, enklare datorkunskaper och språkkunskaper i svenska. Antal frågor i enkäten var 63 st 
med femsvars alternativ. För att säkerställa elevernas anonymitet var svaren avpersonifierade. Enkä-
ten tog ca 15 minuter att besvara. Undersökningen var en totalundersökning vilket betyder att samt-
liga elever i årskurs 9 i de aktuella kommunerna deltog. Populationen, flickor och pojkar i den här 
studien, är den definierade gruppen elever som har den gemensamma egenskapen att de går i års-
kurs 9. Enkäten delades ut och samlades in av samma lärare. Datamaterialet exporterades från web-
benkäts-verktyget esMaker NX 2.0 till SPSS där det bearbetades statistiskt. Undersökningen kallas 
också surveyundersökning - vilket betyder att undersökningen görs på en större avgränsad grupp 
med hjälp av ett frågeformulär där information samlas in på ett antal varibler och besvarar frågor på 
vad? var? när? och hur? (Henricsson, 2012). Enkäten delades ut till 2880 elever. Av dem besvarades 
2869 (99,6%) varav 1422 var pojkar och 1447 flickor, 11 svar saknades. En begränsning av variab-
ler var nödvändig. Till arbetet har de variabler som svarade mot syftet valts ut, övriga variabler har 
inte tillkännagivits författarna. Valet av variabler har att göra med den bakgrundsinformation som 
lästes inför projektplanen. I analysen har svarsalternativen slagits samman enligt följande:  

Sömnvanor:  

Hur många timmar per natt brukar du sova?  

Eleverna kunde välja antal uppskattade sovtimmar i intervallet 4 - 14. Sammanslogs till: 

- Dåliga sömnvanor Elever som sov mellan 4 och 8 timmar per natt.   
- Goda sömnvanor  Elever som sov mellan 9 - 14 timmar.  

Sömnvanor/attityd:  

Hur tycker du att du sover?  

Svarsalternativen var sömnkvalité i intervallerna mycket bra, ganska bra, varken eller, ganska då-
ligt och mycket dåligt. Alternativen sammanslogs:  

- Upplevelse av god sömn  

Elever som svarade mycket bra och ganska bra.  

- Upplevelse av dålig sömn  

Elever som svarade varken eller, ganska dåligt och mycket dåligt.  

�7



 Känsla av meningsfullhet:  

Hur väl stämmer följande: jag upplever att mitt liv är meningsfullt 

Svarsalternativen som gavs var stämmer precis, stämmer ganska bra, stämmer till viss del, stämmer 
ganska dåligt och stämmer inte alls. Alternativen sammanslogs till:  

- Meningsfullhet 

Elever som svarade stämmer precis och stämmer ganska bra. 

- Inte meningsfullt 

Elever som svarade stämmer till viss del, stämmer ganska dåligt och stämmer inte alls.  

Frukostvanor:   

Hur ofta äter du vanligtvis frukost (mer än ett glas mjölk eller juice) under vardagar? 

Svarsalternativen var varje vardag, 3-4 vardagar, 1-2 vardagar och aldrig där alternativen samman-
slogs till:  

- Äter frukost 

Elever som äter frukost minst 3-4 vardagar/vecka. 

- Ingen frukost 

Elever som svarade 1-2 vardagar eller aldrig. 

Hälsosam mat/attityd:  

Hur viktigt är det för dig att äta hälsosam mat?  

Svarsalternativen var mycket viktigt, ganska viktigt, varken eller, mindre viktigt och oviktigt. Alter-
nativen sammanslogs till: 

- Mycket viktigt  

Elever som svarade mycket viktigt och ganska viktigt.  

-  Oviktigt 

Elever som svarade varken eller, mindre viktigt och oviktigt.  
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Energidryck:  

Hur ofta brukar du dricka följande?  

Svarsalternativen var sällan eller aldrig, en gång i veckan, några gånger i veckan, så gott som dag-
ligen, eller mer än en gång om dagen. Alternativen sammanslogs till:  

- Sällan  

Elever som svarade sällan eller aldrig och 1 gång/v. 

- Ofta  

Elever som svarade några gånger i veckan, så gott som dagligen eller mer än 1 gång/dag.  

Fysisk aktivitet - träna 30 ´:  

Hur ofta tränar du på fritiden i minst 30 minuter, så att du blir andfådd och svettas?  

Svarsalternativen var varje dag, 4-6 gånger i veckan, 2-3 gånger i vevkan, 1 gång i veckan, 1-3 
gånger i månaden, mindre än 1 gång per månad och aldrig. Alternativen sammanslogs till:  

- Tränar ofta 

Elever som svarade varje dag, eller 4 - 6 g/v. 

- Tränar sällan 

Elever som tränade 1 gång i veckan, 1-3 gånger i månaden, mindre än 1 gång per månad och ald-
rig.  

Skärmtid:  

Hur många timmar en vardag efter skolan brukar du:  
titta på tv/film/TV-spel? 
använda dator/surfplatta? 
använda smartphone?  

Svarsalternativen var mindre än 1 timme,  1 till 2 timmar, 2 -3 timmar, 3-5 timmar, 5-7 timmar och 
mer än 7 timmar och dessa sammanslogs till:  

- Lite skärmtid  

Elever som svarade mindre än 1 timme, eller 1-2 timmar.  
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- Mycket skärmtid  

Elever som svarade 2 -3 timmar, 3-5 timmar, 5-7 timmar och mer än 7 timmar. 

  Dataanalys 

Hur data fördelat sig beskrivs med hjälp av antal (n) och procent (%). Signifikanta skillnader mellan 
grupper har undersökts med Chi-två test då data transformerats till nominalskalenivå. Skillnader 
ansågs vara signifikanta vid nivå p<0.05. Statistikprogram SPSS version 21 har använts. 

Etiska överväganden  

Etiska aspekter har tagits med i planeringen av Folkhälsoenkät Ung 2015. Innan data blev tillgäng-
lig till denna studie skrevs en ansvarsförbindelse under. All insamlad data har hanterats på ett sådant 
sätt att ingen enskild individ som besvarade enkäten kan identifieras. Enkäten är alltså konfidentiell 
(Patel & Davidsson, 2003). Då det i vissa grupper kan vara ett fåtal individer som besvarat enkäten 
måste resultatet behandlas med särskild försiktighet så att enskilda elevers identitet inte röjs. Förfat-
tarna har fått skriva på ett avtal som intygar att detta följs och respekteras. Forskningsetik handlar 
bland annat om att reflektera över de olika momenten som genomförs i en studie. Att studera eller 
kartlägga barn/ungdomar kan vara diskutabelt då de många gånger är extra sårbara. En vanlig 
aspekt som motiverar en sådan studie är att forskningen gagnar dem. Egengranskning av examens-
arbetet är utförd enligt direktiv från Hälsohögskolan i Jönköping.  

Resultat 

Population 

Resultatet baseras på svar från 2869 ungdomar i årskurs 9 varav 1447 var flickor och 1422 var poj-
kar. Ungdomarna tillfrågades hur många timmar per natt brukar du sova? Fyra av fem flickor och 
tre  av fyra pojkar hade kortare sovtid än rekommenderat (9 timmar) där flickor hade signifikant 
sämre sömnvanor jämfört med pojkar. För att bedöma sömnkvaliteten tillfrågades de hur tycker du 
att du sover? Fler pojkar ansåg sig ha en god sömnkvalitet och fler pojkar upplevde sitt liv me-
ningsfullt jämfört med flickor. Med avseende på matvanor drack fler pojkar energidryck och använ-
de mer tid framför dator/surfplatta än flickor (Tabell 1).  
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Tabell 1. Flickors och pojkars självskattade levnadsvanor. Svaren anges i antal och procent (%).  
_______________________________________________________________________________________ 
Levnadsvanor              Flickor  Pojkar      

Goda sömnvanor (F1248, P1248)           251 (20)          318 (25) **  
Äter vanligtvis frukost (F1431, P1403)         1092 (80)                1160 (83) ***   
Dricker sällan energidryck (F1419, P1388)        1278 (90)             1164 (84) ***  
Tränar ofta (F1431, P1398)          1020 (71)               1078 (77) ***  
Lite skärmtid (dator/surfplatta) (F1373, P1300)     1097 (80)              876  (67) ***  
                 
Anser sig ha god sömnkvalitet (F1431, P1401)        1057 (74)         1103 (79) **  
Anser att hälsosam mat är viktig (F 1425, P 1400)  1057 (74)          1000 (71)   
Anser sig ha ett meningsfullt liv (F1422, P1380)       909  (64)           1122 (81)  ***          
_______________________________________________________________________________________ 
Chi-två test**=p<0,01, ***=p<0,001, F = antal flickor, P = antal pojkar 

Av ungdomar med goda sömnvanor var det 94% som också upplevde att de hade god sömn. Bland 
de ungdomar som skattade sina sömnvanor som dåliga var det fler flickor som också skattade sin 
sömnkvalitet som sämre jämfört med pojkar (Tabell 2).  

Tabell 2. Flickors och pojkars självskattade sömnvanor och självskattad sömnkvalitet. Svaren anges i antal 
och procent (%).  
_______________________________________________________________________________________ 
                     Goda sömnvanor       Dåliga sömnvanor    
                        F n= 249, P n = 316            F n=1020, P n=927 
——————————————————————————————————————————— 

God sömnkvalitet  

Flickor                       233  (94)   684 (67)  ***#*        
Pojkar                                                                        296  (94)                  665  (72)***          

                                           
_____________________________________________________________________________________ 
Chi-två test *=p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001, F = flickor, P = pojkar, # = jämförelse mellan flickor och 
pojkar. 
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På frågan hur väl det stämmer att de upplever att deras liv är meningsfullt, svarade fler pojkar än 
flickor att ”det stämmer precis” oavsett goda eller dåliga sömnvanor. Bland flickor med dåliga 
sömnvanor var det endast 60% som ansåg sig uppleva att deras liv var meningsfullt jämfört med 
nästan 80% av pojkarna med samma sömnvanor (Tabell 3).  

Tabell 3. Flickors och pojkars sömnvanor i relation till hur meningsfullt livet skattas. Svaren anges i antal 
och procent (%). 

____________________________________________________ 
      Goda sömnvanor  Dåliga sömnvanor 
       F n =244, P n=307 F n=1010, P n=913 
_____________________________________________________________________________________ 

Upplevelse av ett meningsfullt liv 
Flickor      192 (79) #**  601 (60)***#*** 
Pojkar                   268 (87)  722 (79)*** 

_______________________________________________________________________________ 
Chi-två test *=p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001, F = flickor, P = pojkar, # = jämförelse mellan flickor och 
pojkar. 

  

De ungdomar som hade goda sömnvanor åt vanligtvis mer ofta frukost jämfört med ungdomar med 

dåliga sömnvanor. I gruppen ungdomar med dåliga sömnvanor var det färre flickor som åt frukost. 

Fler ungdomar, både flickor och pojkar, med goda sömnvanor angav sig vara positiva till att äta häl-

sosam mat jämfört med ungdomar med dåliga sömnvanor. Signifikant fler ungdomar med dåliga 

sömnvanor drack oftare energidryck jämfört med de med goda sömnvanor. I båda grupperna var det 

pojkar som oftare drack energidryck jämfört med flickor (Tabell 4).  
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Tabell 4. Flickors och pojkars självskattade kostvanor i relation till självskattade sömnvanor. Svaren anges i 
antal och procent (%).  
_______________________________________________________________________________________ 
      Goda sömnvanor  Dåliga sömnvanor   
      F n= 250, P n=318 F n=1020, P n=919 
_______________________________________________________________________________________ 

Äter vanligtvis frukost      

Flickor      215 (86)   742 (73) ***#*** 
Pojkar      286 (90)   734 (80) *** 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

      F n 248, P n = 312 F n = 1013, P n = 924 

Positiv till hälsosam mat 

Flickor      200 (81)   724 (71) ** 
Pojkar       256 (82)   623 (67) *** 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

      F n = 245, P n = 313 F n = 1012, P n = 916 

Dricker sällan energidryck  

Flickor      238 (97) #**     89 (88) ***#*** 
Pojkar       286 (91)             746 (81) *** 
_______________________________________________________________________________________ 
Chi-två test * =p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001, F = flickor, P = pojkar, # = jämförelse mellan flickor och 
pojkar. 

Fler pojkar än flickor tränade ofta i minst 30 minuter (så att man blir andfådd). Bland både flickor 
och pojkar med goda sömnvanor återfinns fler ungdomar som tränade enligt rekommendationerna 
(Tabell 5).  
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Tabell 5. Flickor och pojkars sömnvanor i relation till fysisk aktivitet. Svaren anges i antal och procent (%).  

_______________________________________________________________________________________ 
      Goda sömnvanor  Dåliga sömnvanor   
      F n = 249, P n = 316 F n = 1019, P n = 922 
_______________________________________________________________________________________ 

Tränar ofta  

Flickor      191 (77) #*   704 (69) *#** 

Pojkar       269 (85)   689 (75) *** 

____________________________________________________________________________________ 
Chi-två test *=p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001, F = flickor, P = pojkar, # = jämförelse mellan flickor och 
pojkar. 

  
Flickor hade vanligtvis få skärmtimmar (dator/surfplatta) jämfört med pojkar oavsett sömnvanor. I 
gruppen med dåliga sömnvanor hade 78% flickor lite skärmtid jämfört med 63% av pojkar (Tabell 
6).  

Tabell 6. Flickor och pojkars sömnvanor i relation till tid vid datorskärm/surfplatta. Svaren anges i antal och 
procent (%).  

_______________________________________________________________________________________ 
      Goda sömnvanor Dåliga sömnvanor   
       
      F n =240, P n=291 F n=978, P n=868 
_______________________________________________________________________________________ 

Lite skärmtid  
Flickor      212 (88)#***  763 (78) ***#*** 
Pojkar       232 (77)   547 (63) *** 
_______________________________________________________________________________________ 
Chi-två test *=p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001, F = flickor, P = pojkar, # = jämförelse mellan flickor och 
pojkar. 
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Diskussion  

 Metoddiskussion  

För deltagarna kan det finnas fördelar med en webbenkät då det är lätt att medverka för dem som 
har grundläggande datorkunskap. Att samla in data via en webbenkät är praktiskt och relativt enkelt 
men kräver mer än grundläggande datorkunskaper. Språkförståelse, läs och skrivkunskaper spelar 
stor roll för hur enkäten besvaras och därmed för validitet och reliabilitet. För forskarna är koncep-
tet fördelaktigt då det är kostnadseffektivt. Det här examensarbetet bygger på svaren från 2869 ele-
ver vilket ger tyngd och styrka i resultatet. Om endast ett fåtal svarar är det svårt att dra några slut-
satser av enkäten. Svarsfrekvensen på examensarbetet låg på mellan 87% - 98 %/fråga. Svarsfre-
kvens på 70-75 % är acceptabelt (Henricsson, 2012). Beroende på svarsfrekvensen kan resultatet få 
generaliserbarhet dvs att det gäller även för andra individer i samma ålder. Viktiga begrepp att ta 
hänsyn till vid kvantitativ analys är validitet och reliabilitet. Vilket betyder att just det som avses att 
studeras undersöks och att det görs på ett tillförlitligt sätt (DePoy & Gitlin, 1999). Genom att be-
skriva och förklara tillvägagångssättet ökar tillförlitligheten (Bell, 2000). En svaghet i tillförlitlighe-
ten är att trots allt kan missuppfattningar ha uppstått. För att undersökningsmetoden skall vara an-
vändbart och lämpligt, krävs att denna är reliabel och valid. Uppfylls inte dessa två krav har inte 
forskningsresultatet något vetenskapligt värde enligt Ejvegård (2003). En viktig reflektion är hurvi-
da studiens frågeställning verkligen går att mäta. Är frågorna otydliga blir det svårt att sammanstäl-
la enkäten. En fördel med att använda en redan färdig enkät, är att resultaten från analysen kan jäm-
föras med andra studier som använt samma enkät. I vissa fall kan man använda en färdig enkät men 
lägga till egenkomponerade frågor, speciellt anpassade för just den studien. Frågorna bör vara kon-
struerade på så sätt att forskarens åsikter eller förutfattade mening inte påverkar svaren (Henricsson, 
2012). Enkäten delades ut och samlades in av samma lärare vilket kan ha föranlett den höga svars-
frekvensen. Det var frivilligt att svara på enkäten men då den delades ut under provliknande former 
kan frivilligheten möjligen ha uppfattats som tveksam. Validiteten kan anses hög då deltagarna sva-
rade utifrån sina sömnvanor vilket var det som avsågs att mätas. Däremot går det inte att uttala sig 
om hur sanningsenligt deltagarna har besvarat frågorna. En av frågorna tog upp om livet kändes 
meningsfullt vilket kan vara svårt att svara sanningsenligt på. En upprepning av enkätstudien med 
samma frågor och samma individer kunde stärkt reliabiliteten på instrumentet (Patel & Davidsson, 
2003; PePoy & Gitlin, 1999). Enkäten hade många och varierande frågor med enkla svarsalternativ. 
Dock krävde flera av frågorna att den svarande gjorde nån form av reflektion och det kan ha varit 
svårt att hinna det med så många frågor och på endast 15 min. Många ”tunga” frågor fanns på slutet 
av enkäten vilket kan ha påverkat svaren då dessa frågor kan ha krävt ytterligare tid för ett mer rätt-
vist svar. Däremot fanns få frågor angående sömn, sömnkvalité och återhämtning. Fler frågor kring 
sömnvanor hade kanske genererat mer betydelsefull information kring sömnvanor och sömnkvali-
tén. Svarsalternativen hade kunnat delas in på ett annat sätt vilket i sin tur skulle ha genererat ett 
annat resultat. Ett av svarsalternativen var ”varken eller” vilket kan tolkas på olika sätt. I detta arbe-
te har det tolkats negativt. Även svaret till ”viss del” kan ha olika tolkning, men har också det tol-
kats negativt i detta arbete. 
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 Resultatdiskussion  

Andelen flickor och pojkar som hade goda sömnvanor var endast 20% respektive 25%. I den stora 
gruppen av ungdomar med dåliga sömnvanor var det signifikant färre flickor som ansåg sig ha en 
god sömnkvalitet jämfört med pojkar i denna grupp. Det är större andel flickor som återfinns i kate-
gorin extremt lite sömn. Flickor utgör även lägre andel som sover enligt rekommendationen. Bland 
de ungdomar som sover tillräckligt antal timmar skattade också att de har en god sömn. Bland de 
som sover för lite finns även där en stor andel som tycker att de har en god sömn trots uppenbara 
brister. Tonåringen behöver sova minst 9 timmar per natt (Owens, 2014; Gustavsson et al., 2016) 
Forskning visar att ungdomar sover betydligt mindre än de rekommenderade timmarna och sömnti-
den minskar med stigande ålder (Paksarian et al., 2015; Gustavsson et al., 2016). Studier visar ock-
så att ungdomar generellt överskattar sin sömntid vilket innebär att sömntiden kan vara ännu lägre 
än resultaten visar. De flesta ungdomar vet att optimal sömn ligger på 9 timmar och de är väl med-
vetna om att de sover för lite (Loessl et al.,  2008). Sömn är en viktig faktor för hälsa hos ungdomar 
(Gustavsson et al., 2016). Att pojkar sover fler timmar än flickor kan bero på orsaker såsom att flic-
kor går upp tidigare på morgonen för att det tar längre tid att fixa kläder och smink. En annan orsak 
till skillnaden kan vara att pojkar ägnar sig mer åt fysisk aktivitet, vilket leder till bättre sömn.  

Det kan vara så att alla ungdomar inte upplever att de behöver 9 timmars sömn per natt och känner 
sig utvilade efter ett mindre antal. Dock kan det också vara så att de inte känner igen tecken på 
sömnbrist, eller är vana vid det och tolkar det som något annat. Exempelvis stress eller extra mycket 
skolarbete. Många är medvetna om att de sover för lite och försöker ta igen på helgerna (Loessl et 
al., 2008). Forskning från Golsäter et al., 2012 visar att eleverna vill få råd av skolsköterskan för att 
motverka ohälsosam livstil. Här finns alltså utrymme för att prata om vikten av rätt antal timmars 
sömn och att förmedla att mer sömn ger bättre minne och bättre studieresultat. Andra positiva effek-
ter kan framhävas såsom mindre risk för huvudvärk samt att kroppen och hjärnan är utvilad och inte 
behöver lika många kalorier.  Det leder till att suget efter söt och fet mat minskar. Att sova mindre 
än 9 timmar per natt ger ökad risk för underkänt i ett eller flera ämnen (Benedict et al., 2015; Gus-
tavsson et al., 2016). 

Resultatet visar att de som hade goda sömnvanor kände också en meningsfullhet i sitt liv. Vad be-
träffar pojkar, har de en högre andel som känner meningsfullhet i sina liv trots dåliga sömnvanor 
jämfört med flickor (p<0,001). Detta fynd styrks av andra studier som visar att fler pojkar än flickor 
säger sig uppleva meningsfullhet i sina liv (Hamilton, Nelsom, Stevens, & Kitzman, 2007). Det 
skulle kunna vara så att det finns fysiologiska skillnader som gör att flickor mår sämre av sömnbrist 
än pojkar. Ungdomar kan behöva informeras och guidas till att sova sig till en lyckligare tillvaro. 
Dagens ungdomar har tillgång till aktiviteter dygnet runt, både utanför och inom hemmet, via den 
digitala världen (Benedict et al., 2015). Detta kan försvåra försöken att inspirera ungdomar till bätt-
re sovvanor. KASAM modellen är applicerbar i skolans värld, bland barn och ungdomar, för att för-
söka skapa en hälsofrämjande miljö. KASAM är en central del i begreppet hälsa där god sömn är en 
av ingredienserna (Torsheim, Aaroe & Wold, 2001). Olika slags svårigheter har en tendens att bestå 
under lång tid och kan leda till ohälsa. Där av är det av stor vikt att skolan identifierar behoven och 
ger stöd i tidigt skede - för att främja hälsa. Att känna samhörighet och tillhörighet är viktigt för att 
tonåringen ska uppleva god hälsa och livskvalité (Landstedt et al., 2009; Torsheim, Aaroe & Wold, 
2001; Kristensson & Öhlund, 2005; Lindström & Eriksson, 2005). Känslan av KASAM anses 
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minskar med dåliga sömnvanor (Torsheim, Aaroe & Wold, 2001). Sömn är en viktig resurs för det 
allmänna välbefinnandet, för att återställa hälsa och även en viktig faktor för det större syftet med 
livet (Hamilton et al., 2007). Det kan vara av intresse för ungdomar att känna till att dåliga sömnva-
nor leder till att det allmänna välbefinnandet försämras (Benedict et al., 2015; Kristensson & 
Öhlund, 2005). Även att sova längre än genomsnittet kan indikera ett lägre välbefinnande (Wrzus, 
Wagner & Riediger, 2014). Ungdomarna uppger att relationer till andra människor är det som har 
störst betydelse för deras hälsa. Det sociala livet i skolan är en central del, att ha vänner, inte vara 
utsatt för kränkning och att vara del av ett sammanhang upplevs som viktigt (Landstedt et al., 2009; 
Torsheim, Aaroe & Wold, 2001). Det ger ungdomar en positiv självbild och därmed löper de mindre 
risk för psykosomatiska problem (Kristensson & Öhlund, 2005). Forskning har visat att sociala rela-
tioner är mycket viktiga för flickor (Landstedt et al., 2009; Story et al., 2002). Då mobiltelefonen 
kan användas för att upprätthålla dessa relationer ökar förståelsen för ett mer frekvent användande 
av smartphones kanske främst av flickor. Samtidigt visar undersökningar att det är via mobilen, 
uppkopplad till sociala nätverk på internet, som kränkningar ökar mest (Landstedt et al., 2009; Kris-
tensson & Öhlund, 2005). Således har smartphones både positiva och negativa sociala effekter. Den 
positiva upplevelsen som mobilanvändandet ger flickor, kanske pojkarna erhåller på annat sätt. Ex-
empelvis aktiviteter i grupp eller annan form av umgänge. Kanske är det så att man kan uppleva 
”del av ett sammanhang” på många olika sätt. Studier visar samband mellan högt KASAM, alltså 
känsla av sammanhang och få uttalade psykosomatiska besvär (Torsheim, Aaroe & Wold, 2001). 
Kristensson & Öhlund (2005) visar att ungdomar med höga krav upplever lägre känsla av samman-
hang. 

Störst konsumtion av energidryck återfanns i gruppen med dåliga sömnvanor, främst hos pojkar. 
Ytterst få med goda sömnvanor dricker energidrycker ofta ändå har flertalet av båda könen svarat 
att det är mycket eller ganska viktigt med hälsosam mat. Energidryck kan skapa vanor och mönster 
som senare i livet ökar intresset för både alkohol och narkotika och detta faktum bör tas på största 
allvar och motverkas (Miyake & Marmorstein, 2015; Miller, 2008). Symtomen av höga halter kof-
fein skall tas på allvar - för mycket koffein kan orsaka nervositet, ångest, irritabilitet, rastlöshet, 
sömnlöshet, gastrointestinala besvär, darrningar, psykomotorisk oro, hjärtklappning och i sällsynta 
fall död (Reissig, Strain & Griffiths, 2008; Calamaro, Mason & Ratcliffe, 2009; Spaeth, Goel & 
Dinges, 2014). Vuxna kan enkelt se sambandet, men ungdomar är oförstående till hur mängden kof-
fein påverkar kroppen (Ludden & Wolfson, 2010). Kanske har flickor en större medvetenhet om 
energiinnehåll och väljer då att begränsa intaget av högenergiprodukter. Resultatet redovisar fler 
antal timmar fysisk aktivitet hos pojkar, som eventuellt kompenserar för det större kaloriintaget för-
orsakat av energidryck. Energidryck är i vissa länder inte tillåtet att sälja till kunder under 15 år, 
men kanske bör åldersgränsen höjas. Temat ungdomars sömnvanor i kombination med andra hälso-
faktorer är några av de ämnen som skolsköterskan behöver prata med eleverna om på hälsosamta-
len. Föräldraansvaret skall inte förringas, studier visar att ungdomar vill att föräldrar ska engagera 
sig i deras liv (Landstedt el al., 2009; Golsäter et al., 2012). 

Resultatet visar att pojkar tränar mer än flickor, oavsett antal sovtimmar. Här har kanske pojkar en 
möjlighet att få bli del av ett sammanhang. På träningen blir de kanske bekräftade och på så sätt 
främjas även den psykiska hälsan. Fysiskt aktivitet kan ge gott självförtroende och bidrar dessutom 
till goda förutsättningar för ett bättre skolresultat (Golsäter, Fast, Bergman-Lind & Enskär, 2015; 
Ericson & Karlsson, 2014; Benedict et al., 2015). Det är fler som tränar ofta bland de med goda 
sömnvanor samtidigt som det är fler som tränar sällan bland de med dåliga sömnvanor. Skolan och 
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samhället, vinner på att mer fysisk aktivitet både under  skoltid och på fritid (Rachele, Cuddihy, 
Wachington & McPhail, 2014). I elevhälsans målsättning ingår att preventivt motverka faktorer som 
kan leda till ohälsa. I linje med detta, bör mer fysisk aktivitet eftersträvas, både under skoltid och 
fritid. Särskilt intresse bör ägnas ungdomar med sämre förutsättningar och som ett alternativ skulle 
de fritidsgårdar som lades ner för många år sedan kunna bli en plats med inslag av fysisk aktivitet.  

De ungdomar som har goda sömnvanor nyttjar dator/surfplatta i mindre utsträckning. Bland de som 
har dåliga sömnvanor är det fler pojkar som är storkonsumenter av dator/surfplatta. Desto fler tim-
mar som går till TV/film/TV-spel desto mindre skattades att ha ett meningsfullt liv, detta gäller båda 
könen. Resultatet visar att flickor använde smartphone i mycket större utsträckning än pojkar, fram-
förallt bland de ungdomar som hade dåliga sömnvanor. Pojkar med goda sömnvanor har färre stor-
konsumenter av smartphone än de med dåliga sömnvanor, så även bland flickor. Ungdomar med 
goda sömnvanor tycker sig oftare känna meningsfullhet i livet. Ungdomar kan uppleva att det är 
”bortkastad tid” att sova när det finns så mycket annat som lockar. Smartphone är en plattform för 
många populära sociala medier. Dessa forum ger kanske flickor en möjlighet till bekräftelse och 
utbyte av tankar och idéer som TV/dataspel saknar. Enligt Carskadon, (2011) finns ett samband 
mellan dåliga sömnvanor och nedstämdhet samt sämre fysisk hälsa, något ungdomarna har stora 
möjligheter att själva påverka. Det är naturligt att äldre ungdomar är uppe sent på kvällarna, då 
självständigheten ökar med åldern. Föräldrakontrollen över släckning inför natten minskar/upphör 
MEN behovet av sömn har inte ändrats (Owens, 2014; Carskadon, 2011). Användning av mobilen 
eller andra skärmar i nära anslutning till sänggående ger sömnstörningar (Benedict et al., 2015). Det 
sker på grund av LED ljuset, men även dess elektromagnetiska strålning sätter igång hjärnans 
stressaktiveringssystem, vilket gör det svårt att varva ner och leder till fler uppvaknande nattetid 
(Nilsson, 2008; Owens, 2014; Wrazus et al., 2014). Närvaron av teknologi i sovrummet förknippas 
med sämre sömn hos barn och ungdomar. Användning av tv-spel kan sättas i samband med dåliga 
sömnvanor men avgörande är också när på dygnet man spelar. För att minska den negativa påver-
kan av skärmtid ska konsumtion ske med måtta och inte för nära inpå sänggåendet (Wolfe, Kar, Per-
ry, Reynolds, Gradisar & Short, 2014; Cain & Gradisar, 2010). Ungdomarna förmår ej att upprätt-
hålla balans mellan sociala medier, sömn och skolarbete vilket leder till att de presterar sämre och 
avgörande faktor är sömnen (Gustavsson et al., 2016).  
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Slutsatser 

Resultatets huvudfynd är att de ungdomar med goda sömnvanor har ett intresset av att förvalta sin 
hälsa såsom att äta frukost och träna ofta. Pojkarnas svar indikerar att de har bättre levnadsvanor än 
flickor. De ungdomar med goda sömnvanor har också en påtaglig känsla av meningsfullhet, orkar 
fysisk träning mer ofta, anser det vara viktigt att äta hälsosam mat och har mindre skärmtid. 

Nyttan med studien 

De ungdomar som anser sig ha goda sömnvanor anser sig också ha mer hälsosamma levnadsvanor i 
högre utsträckning jämfört med de ungdomar med dåliga sömnvanor. Hur ungdomar mår idag har 
betydelse för folkhälsan i länet och är av stor vikt både på individnivå och samhällsnivå. Forskning 
visar att det är mycket svårt att bli av med osunda vanor, dessa kvarstår ofta i vuxen ålder. Kunskap 
om hur goda sömnvanor inverkar på ungdomars hälsa är en nödvändighet för att kunna ge rätt in-
formation och bra råd. Elever, föräldrar, lärare och övrig personal inom elevhälsan bör ta del av 
evidensbaserad forskning innan man antar nya förslag, begränsningar eller riktlinjer. Distriktsskö-
terskans roll i samhället gör det möjligt att nå dessa grupper. Idag läggs för liten vikt vid betydelse 
av goda sömnvanor inom elevhälsan. Ska framtidens generation påverkas måste rätt information 
ges i rätt tid. Grunden för en förändringsprocess är att ha basala kunskaper om de viktigaste förut-
sättningar för goda sömnvanor och dygnsrytm. Att lägga grunden för god hälsa och goda sömnva-
nor redan i skolåldern gynnar både individen och samhället och här har distriktssköterskan tidigt 
möjlighet att påverka till goda sömnvanor.  
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