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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur sociala medier kan påverka en utvald grupp 

ungdomars sömnvanor, samt om vi kan identifiera några tydliga skillnader mellan kvinnor 

och män och mellan morgon- och kvällsmänniskor.  

   Vi har använt oss av en kvantitativ undersökningsmetod  och delat ut enkäter i två olika 

gymnasieskolor med olika program.  

   Utifrån resultatet har vi kunnat se ett samband mellan användandet av sociala medier och 

ungdomars sömnproblem. Särskilt mycket påverkas de elever, vars behov av att hela tiden 

vara uppkopplade och tillgängliga, gör att de har svårt att stänga av/logga ut från sociala 

medier under natten. De uppger även att de känner sig tvungna att svara, oavsett vilken tid på 

dygnet de blir kontaktade. Vi kunde även se en skillnad mellan kvinnor och män, där det 

framför allt är kvinnor som löper störst risk att drabbas av sömnsvårigheter. Detta på grund av  

att kvinnor generellt sett är mer stressade, har ett större sömnbehov och därmed lider av en 

större sömnbrist. Däremot kan vi inte identifiera några tydliga skillnader mellan morgon- och 

kvällsmänniskor, eftersom skillnaden mellan dessa var relativt obefintlig.   

 

>Nyckelord: Sociala medier, ungdomar, kvantitativ undersökning, dygnsrytm, sömnvanor<    
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1. Inledning 
Kortare perioder av sömnbrist är vanligt och drabbar de flesta någon gång under livet, utan att 

det ställer till större problem. Tröttheten kan dessutom bero på olika saker, som t.ex. olika 

hälsoproblem och olika sociala och psykologiska faktorer. Om tröttheten däremot blir 

långvarig, permanent och påverkar individens förmåga att fungera normalt under dagtid, kan 

man börja fundera över om någonting är fel. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

bland annat sett hur de flesta av dagens ungdomar använder mobilen och vi kan anta att det 

skett en ökning av ungdomars användning av sociala medier, både på fritiden och i skolan. 

Sociala medier är dessutom ständigt närvarande och något som upptar mycket av vår tid. Det 

finns numera, i de flesta ungdomsgrupper, ett oskrivet krav på att ständigt vara uppkopplad 

för att snabbt kunna ta del av- och delge andra viktig och oviktig information. Vi har därför 

blivit nyfikna på detta och intresserat oss för om- och hur sociala medier kan påverka en 

grupp ungdomars sömnvanor. För att få svar på dessa frågor har vi genomfört en kvalitativ 

enkätundersökning hos en utvald grupp ungdomar på gymnasiet. 

   I rapporter från media och skolor får man ofta höra om trötta och stökiga elever, vilket även 

vi har uppmärksammat under våra perioder av verksamhetsförlagd utbildning. En rad 

undersökningar har gjorts för att ta reda på bakomliggande faktorer till elevernas beteende, 

men ännu har inga svar presenterats. Undersökningar visar däremot att mediekonsumtionen 

bland ungdomar ökar, samtidigt som antalet sovtimmar har minskat med en timme, jämfört 

med hur det såg ut för tio år sedan. Arbetet handlar därför om att närmare undersöka vilka 

faktorer som vi tror kan tänkas påverka sömnen negativt. I vårt fall har vi valt att inrikta oss 

på sociala medier, eftersom vi tänker oss att detta kan innebära stora problem för de 

ungdomar som har svårt att anpassa sin sömn och sitt vakenhetsmönster efter det nya 24- 

timmarssamhället. Undersökningen riktar sig till elever i gymnasiet där vi vet att 

användningen av sociala medier är stor. Frågan vi ställer oss är hur den ständiga 

uppkopplingen och tillgängligheten till sociala medier dygnet runt påverkar en utvald grupp 

ungdomars sömnvanor? 
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2. Bakgrund 

2.1  Vad är sociala medier? 
Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster på internet, 

som t.ex. e-mail, sms, mms, chat, youtube, facebook, twitter, instagram, spotify, m.m. Dessa 

kan beskrivas som olika mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt eget innehåll med 

bilder och text samt interagera med andra. De flesta sociala medier kräver medlemskap och 

inloggning för att du som användare ska kunna ta del av informationen och kontakta andra 

(Skolverket, 2013- 02-07). 

   När man väl har skapat ett konto och loggat in har du som användare eget utrymme att lägga 

till foton, information om dig själv m.m. Sedan kan man även, med hjälp av olika funktioner, 

skapa olika kontaktlistor och därmed välja vilka man vill lägga till i sin umgängeskrets på de 

sociala medierna (Skolverket, 2013-02-07).  

   Fler och fler människor använder sig idag av sociala medier och det har blivit ett alltmer 

vanligt och bekvämt sätt att upprätthålla kontakter. Det ger ofta en omedelbar respons och 

närhet på gott och ont. De finns till för att underlätta i vardagen, samtidigt som det kan skapa 

oro och stress. Det är lätt att självbilden skadas om man inte känner sig tillräckligt lyckad på 

de offentliga sociala medierna, eftersom det är vanligt att folk skriver om hur bra allting är 

eller liknade (Nordlund, 2013, sid 1-2). 

2.2 Utvecklingen av sociala medier 
Under slutet av 1960- talet började man märka av den stora förändring som pågick inom 

kommunikations- och informationsområdet. Den främsta utvecklingen som har skett under 

senare år är den mobila anpassningen. Större delar av det som tidigare bara har funnits på 

webben via datorerna finns numera även i form av så kallade mobilappar. Mobiltelefonen kan 

nuförtiden liknas vid en liten bärbar dator som har tillgång till all den viktiga information vi 

behöver. Med mobilen i handen är vi därför ständigt uppkopplade och tillgängliga för andra 

att ta kontakt med (Nordlund, 2013 sid, 1; Skolverket, 2013-02-07). 

   Utvecklingen av sociala medier har gått väldigt snabbt och forskare menar att förändringen 

kan öka risken för ohälsa. Den nya tekniken gör det möjligt för oss att ständigt vara 

uppkopplade och få tillgång till en oändlig mängd information och kommunikation. 

   Närvaron i sociala nätverk ökar mest bland ungdomar, vilket leder till att denna grupp löper 

störst risk att drabbas av ohälsa (Nordlund, 2013, sid 1).   
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2.3  Internet och sociala medier 
Internet används idag i flera olika syften, bland annat för arbete, personlig kontakt, socialt 

nätverkande, underhållning, informationsvetande, offentlig service, politik m.m. Med andra 

ord använder vi internet i det vardagliga livet. Det är tack vare internets kommunikativa, 

interaktiva och deltagarorienterande karaktär, som i sin tur gör det lättare att skapa kontakter 

med folk över hela världen. Användningen av internet och sociala medier innebär:  

 Ett vardagligt sätt att kommunicera och umgås 

 Användargenererat innehåll och ökad informationsspridning 

 Deltagarorientering 

 Framväxten av nya offentliga rum 

 Otydliga gränser mellan privat och offentligt 

 Utsuddandet av gränser mellan produktion och konsumtion  

 En ny syn på kunskap och bildning 

 En komplex bild av verklighet och identitet 

(Andersson, 2013 sid 49-50). 

 

   I dagens samhälle sker en alltmer social användning av internet, vilken i sin tur har lett till 

att innehållet ser annorlunda ut än i andra medier, som t.ex. TV, där man talat om en sändare  

och många mottagare (Andersson, 2013 sid 51). 

2.4  Populära sociala medier 
Facebook grundades år 2004 av Mark Zuckerberg tillsammans med några studentkamrater på 

University of Harvard. Idén var från början att skapa ett nätverk för studenter, men under år 

2005 och framåt har det vuxit sig större och idag har nätverket flera miljoner användare runt 

om i världen. Alla kan gå med i Facebook utan en särskild inbjudan och sidan finns på flera 

olika språk. Här kan man skapa sig en egen profil och bestämma vilka som ska få tillgång till 

din information. Via profilen kan man sedan dela bilder, texter, föra både privata och 

offentliga konversationer m.m. (Skolverket, 2010-09-09).  

   Youtube grundades år 2005 och är en populär samlingsplats för filmer och filmklipp via 

internet. Vem som helst kan delta genom att publicera egna filmer samt kommentera andras 

videoklipp, om man blir medlem. Dock krävs inget medlemskap för att kunna ta del av de 

offentliga klipp som finns på sidan (Skolverket, 2010-09-16). 

   Under slutet av 1990- talet började man kunna publicera egna dagböcker, idag kända som 

bloggar, på internet. I Sverige slog fenomenet igenom under år 2005 och är numera ett 
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populärt sätt att marknadsföra sig själv och flera unga människor har blivit kända genom att 

dela sina liv i bilder och text. Skillnaden mellan bloggar och till exempel Facebook är  

att du som användare kan välja att vara offentlig, vilket gör att vem som helst, anonym eller 

ej, kan gå in och läsa och kommentera det som skrivs. Det krävs med andra ord ingen 

inloggning för att läsa de bloggar som är offentliga. Vill man skiva själv krävs dock en 

inloggning (Skolverket, 2010-09-27). 

   Twitter kan beskrivas som en blandning mellan en blogg och en chat. Här måste användaren 

vara kortfattad, kärnfull och tydlig när hon/han twittrar, eftersom ett meddelande inte får vara 

längre än 140 tecken. För att publicera egna twittermeddelanden behöver man skapa ett eget 

konto och där kan man även föra dialoger med andra twittrare. Du kan själv välja vilka 

personer du vill följa, det vill säga att du får ett meddelanden om någon av de du följer skriver 

ett tweet (Skolverket, 2010-09-22).   

2.5  Vad är sömn?  
Sömnen har inget speciellt centrum i hjärnan utan många delar av det centrala nervsystemet, i 

fortsättningen angivet som CNS, är inblandade. Det är framförallt delar av hjärnstammen, 

som är viktiga för normal sömn, och vi håller oss vakna så länge CNS tar emot en stor mängd 

signaler. Information från kroppen och omvärlden skickar impulser till det retikulära 

systemet, som fungerar som en slags förstärkare av signaler till CNS, och därmed 

vidmakthålls en hög aktivitetsnivå. CNS känner av att det finns skäl till att fortsätta vara 

vaken och kroppen sätts i ständig beredskap. Detta gör att man även kan ha svårt att somna, 

trots att man är trött, på grund av att stimuleringsnivån är för hög. På samma sätt sjunker 

stimuleringsnivån om för lite signaler tas emot och vi somnar, även utan sömnbrist. 

(Åkerstedt, 2001, sid. 9-10).  

   Syftet med sömnen är att bygga upp CNS för att orka med morgondagen. Fysiologiskt kan 

man se på sömn som ett sätt för kroppen att varva ner, bortsett från vissa delar av 

immunsystemet och anabola hormoner som fortfarande är aktiverade (Åkerstedt, 2001, sid. 

10). Under sömnen pendlar vi mellan olika stadier som i en vågrörelse. Vi går från en ytlig 

sömn, stadium 1 och 2, till en allt mer djupare sömn, SWS, stadium 3 och 4, till drömsömn, 

tillbaka till ytlig sömn osv. Totalt avverkar människan ungefär 4-6 olika cykler per natt. Av 

dessa består ca 15 % av djupsömn och 20 % av drömsömn (REM-sömn). Normalt sett består 

sömnen även av ca 5-20 korta omedvetna uppvaknanden under natten (Åkerstedt, 1995, sid. 

33-37; Åkerstedt, 2001, sid. 13-17). 
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   Vår dygnsrytm och växling mellan sömn och vakenhet styrs av vår biologiska klocka. 

Denna består av celler i främre delen av hypotalamus som ligger djupt inne i hjärnan. Klockan 

går inte exakt utan tenderar att vilja dra sig och därmed kan man säga att vårt dygn sträcker 

sig över 25 timmar istället för 24 timmar. Vidare styrs vår dygnsrytm av ljuset och beroende 

på vilken tidpunkt det är på dygnet. Ljuset på morgonen förkortar det biologiska dygnet och 

gör att man vill lägga sig tidigare och stiga upp tidigare (Ulfberg, 2010, sid 15; Hillman, 2012 

sid 28-34). Människans dygnsrytm är individuell och varierar under olika åldrar. Nyfödda 

barn brukar ha en 4 timmars rytm och från ca 9 månaders ålder sover barnet mest under 

natten. Antalet timmar barn och ungdomar sover under natten minskar sedan successivt med 

åldern och ökar återigen under puberteten (Hillman, 2012, sid 56).  

   Människans sömnbehov är till stor del individuellt och beror på individ och ålder. 

Genomsnittsömnen för en vuxen människa vara ca 7 timmar och 35 minuter under vardagar 

och ca 8 timmar och 33 minuter under helger. Normalintervallet för den totala befolkningen är 

ca 6-9 timmars sömn per dygn. Totalt brukar man därför räkna med att en människa behöver 

ca 7- 9 timmars sömn per dygn, vilket är svårt i dagens samhälle med mycket aktiviteter under 

hela dygnet (Åkerstedt, 2001, sid. 27-28). 

2.6  Människans förändrade syn på sömn 
Sömn och sömnlöshet har sedan urminnes tider intresserat människan. Tidigt kunde man 

konstatera att sömn var viktigt för en god hälsa och en förutsättning för ett långt liv (Ulfberg, 

2010, sid 9). Under de senaste 30 åren har en mängd forskning genomförts på området, men 

trots detta finns det för lite kunskap för att vi helt och hållet ska kunna förstå varför vi sover. 

Mycket av detta beror på att den grekiske filosofen Aristoteles tankar har levt kvar långt in på 

1900-talet och bidragit till att vi ännu inte vet så mycket. Hans filosofi var att sömn är en 

”brist på vakenhet”. Numera ses sömn som ett ”tillfälligt tillstånd av förändrat medvetande 

och avsevärt sänkt mottaglighet för signaler från omvärlden. Det som skiljer sömn från 

medvetslöshet är att den sovande går att väcka, eventuellt kan det behövas starkare medel än 

vad som krävs för att individen ska reagera i vaket tillstånd” (Åkerstedt, 1995, sid.31). 

   Uppfattningen om att man sover med slutna ögon, orörligt, liggande ställning osv. kan 

stämma in, men behöver inte vara unik för sovandet. Det går t.ex. att sova sittande med slutna 

ögon och ibland även gå i sömnen (Åkerstedt, 2001, sid.9).  

   I och med att samhället har förändrats har det kommit att påverka vår sömn och dygnsrytm. 

Industrialismen för 150 år sedan förändrade människans förutsättning för sömn, samtidigt 

som förändringen i arbetslivet förändrades, t.ex. pressen att prestera. Före industrialiseringen 
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och i bondesamhället var människan istället van vid att arbeta medan det var ljust och avsluta 

dagen när det blev mörkt. I dagens samhälle bryter vi mer eller mindre mot dessa mönster och 

det har blivit vanligare för människan att arbeta på udda arbetstider och att dra ut på tiden 

innan sänggående. TV, dator och mycket annat håller oss vakna och hindrar oss från att sova. 

Hela Sveriges befolkning är därmed aldrig helt och hållet försänkt i sömn, d.v.s. minst ett par 

procent av människorna är alltid vakna nattetid. Dessa sömn- och vakenhetsmönster stämmer 

inte överens med vår fysiologi och psykologi, vilket medför konsekvenser, som t.ex. störd 

sömn, sömnsvårigheter, ökad trötthet och risk för olyckor i trafiken är några exempel 

(Åkerstedt, 1995, sid 9; Ulfberg, 2010, sid 12). 

2.7 Varför behöver vi sömn? 
Som vi tidigare nämnt, behöver människan sömn för att kroppen ska kunna återhämta sig. 

Barn och unga, som dessutom är under ständig utveckling av kropp och hjärna, behöver 

mycket sömn för att kunna växa, utvecklas och må bra (Nygren, 2011, sid 15 ). För lite sömn 

kan istället leda till att både den fysiska och psykiska hälsan försämras. Vi behöver därmed 

sömn för att: 

 Bygga upp ny energi 

 Aktivera och stärka immunförsvaret 

 Insöndra viktiga hormoner; Testosteroninsöndring och prolaktininsöndring ökar, 

Kortisol och THS insöndring minskar (Thyroideastimulerande hormon), 

tillväxthormon in söndras som även är viktigt i vuxen ålder och reparation i kroppen. 

 Underlätta inlärning och sortering till långtidsminnet osv.  

(Ulfberg, 2010 sid 14). 

 

   Sammanfattningsvis kan sömn sägas utgöra ett anabolt (uppbyggande) tillstånd medan 

vakenhet är katabolt (nedbrytande) (Åkerstedt, 2001, sid. 17). Skulle vi därför utsättas för 

sömnbrist medför detta vanliga konsekvenser som att: 

 Blodtrycket stiger 

 Vilopulsen ökar 

 Kroppen befinner sig i ett ständigt beredskapsläge 

 Minnet påverkas 

 Koncentrationsförmågan påverkas 

 Man blir stressad och irriterad 

 Kreativiteten försämras 
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 Man känner sig ständigt trött och kan inte tänka klart 

 Hjärnan förvirras av all information som den inte hunnit lagra under natten. 

 Omdömesförmågan påverkas 

 Reaktionsförmågan försämras  

 Risken för fetma, diabetes och hjärt-och-kärlsjukdomar ökar 

 Ökad risk för värk i muskler framför allt rygg, nacke och huvud 

 Suget efter snabba kolhydrater ökar  

 Risken för depression ökar 

 Prestationsförmågan försämras. 

 (Nygren, 2011, sid 16; Stressforskningsinstitutet 2013-05-20). 

2.8 Vad påverkar sömnen? 
Vilka olika faktorer som påverkar sömnen negativt är liksom sömnbehovet till stor del 

individuellt. Dock visar forskning på en rad olika påverkansfaktorer, så som alkohol, nikotin, 

koffein, socker och mobiltelefoner. Alkoholen försämrar sömnens kvalitét och gör att man får 

liten eller ingen djupsömn alls, även om det kan kännas lättare att somna in alkoholpåverkad. 

Nikotinet ökar både hjärtfrekvensen och hjärnvågsfrekvensen samt höjer blodtrycket, dessa 

bör helst vara låga för att vi ska kunna slappna av och somna. Koffein och socker blockerar 

receptorerna i hjärnan som reglerar sömn och eftersom det tar ca 6-8 timmar för kroppen att 

bryta ned dessa ämnen, påverkas sömnens kvalitet vid intag av dessa ämnen före läggdags 

(Nygren, 2011, sid 24-25; Stressforskningsinstitutet 2013-05-20). 

   För att få en bra sömn bör man undvika störande moment minst en timme före sänggående. 

Fysisk och psykisk ansträngning bör undvikas för att kroppen ska få tid att varva ner och 

ställa in sig på sömn. Följaktligen bör man undvika att t.ex. sitta med sociala medier, äta, 

arbeta m.m. omedelbart före läggdags. Sammanfattningsvis kan man säga att det som avgör 

om man får en bra sömn är samspelet mellan dygnsrytm och sömnbalans (Åkerstedt, 1995, 

sid. 95-96).  

3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 
Det finns inte så mycket forskning kring sociala medier och dess påverkan på sömn. Enligt en 

artikel i tidningen Sydsvenska Dagbladet, publicerad den 23 mars 2011, har det kommit en 

rapport från EU-kommissionen, som handlar om att ungdomar idag sover 2-3 timmar mindre 

per natt, jämfört med hur det såg ut för 10 år sen. Detta beror, enligt överläkaren Lena 
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Leissner, på den ökade teknikanvändningen. Hon menar att vi idag lägger ner mindre tid på 

att sova och det kan leda till deppighet och en kort stubin. 

   Vidare berättar artikeln om hur David Smahel, forskare vid fakulteten för sociala studier vid 

Mazaryk University i Tjeckien, har forskat om hur internet och beteenden på internet påverkar 

ungdomar och deras utveckling. Smahel menar att utvecklingen av de sociala medierna kan 

leda till missbrukarbeteenden. Det finns en risk att telefonen och internet blir det viktigaste i 

personens liv, vilket i sin tur kan leda till att den styr både personens handlingar och tankar. 

Missbrukarbeteenden på internet kan precis som andra missbruk påverka personliga 

relationer. Internet och mobilen tar upp så mycket tid att det nästan inte finns något utrymme 

till att umgås med människorna i vår närhet. Detta kan mycket ofta leda till spända relationer, 

bråk o.s.v. 

   Craig Watkins skriver i sin avhandling The Young and The Digital (2009, sid 133-134) om 

hur flera ungdomar idag känner sig beroende av att kolla sina sociala medier flera gånger om 

dagen. Han skriver om psykologen Jearald J. Block, som till och med anser att beroendet av 

internet kan utvecklas till en mental sjukdom. Block har i sitt arbete som psykolog behandlat 

patienter som inte klarar av att logga ut över huvud taget. De har förlorat jobb och familj på 

grund av sitt beroende, precis som vilken annan missbrukare som helst. 

   Ungdomarna spenderar idag mycket av sin tid framför dator, TV och mobil. Att ständigt 

bombarderas av information via sociala medier och det faktum att hela tiden vara tillgänglig 

och ständigt uppkopplad, ökar även det risken att drabbas av sömnsvårigheter. Hjärnan blir 

överbelastad och befinner sig jämt och ständigt på ett stand by läge. Med det menas att 

hjärnan hela tiden utsätts för dubbla budskap att dels vara beredd på att nya saker kanske 

händer och samtidigt försöka varva ner. Hjärnan får svårt att bestämma sig och väljer till slut 

att förbli i detta läge, något som också påverkar sömnen negativt (Waldmann-Selsam, 2005 i 

Nygren, 2011, sid 26). 

   Stressforskaren Jerker Hetta, vid Karolinska institutet i Stockholm, menar även han att 

hjärnan stressas mycket av sociala medier, på grund av alla bilder som ständigt rusar förbi och 

ska processas i hjärnan. Rädslan för att missa något gör det svårt att helt och hållet stänga av. 

Studien visar även att flickor i större utsträckning blir mer stressade än pojkar. Närmare 36 % 

av flickorna i åldern 10-18 uppger att de känner sig stressade. Detta kan även bero på andra 

orsaker än sociala medier.  (Nygren, 2011, sid 28). 

      I en studie som genomfördes på uppdrag av mobilindustrin, har forskare kommit fram till 

att mobilstrålning påverkar djupsömnen, d.v.s. den del av sömnen som är viktigast för 
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återhämtning. Bara genom att utsättas för en strålning under de rekommenderade 

gränsvärdena triggades hjärnans stressaktiveringssystem igång och de personer som 

genomförde testet fick svårt att varva ner. Det visade sig även att personerna fick betydligt 

svårare att somna in och drabbades av huvudvärk. Utifrån resultatet av studien visar det sig 

därmed att mobilanvändningen har mätbara effekter på hjärnan, något som Bengt Arnetz, 

professor vid Uppsala universitet, också vill understryka (Nilsson, 2008 i Nygren, 2011, sid 

25-26). 

   Mobiltelefonen kan även vara en ljudkälla, och eftersom sömn störs av ljud över 45dB kan 

ett SMS eller annat ljud störa sömnen. Mobiltelefonen är även en ljuskälla och en orsak till för 

lite sömn är det elektriska ljuset i allmänhet, eftersom det gör att skillnaden mellan dag och 

natt har minskat. Dock gillades inte resultaten av mobilindustrin, som försökte tysta ner det 

hela (Nilsson, 2008 i Nygren, 2011, sid 25). 

   Studier visar att ungdomar i åldern 16-25 är de främsta användarna av internet och använder 

sig av den som den främsta informationskällan (Nordlund, 2013). Nordlund menar att detta i 

sin tur kan leda till ohälsa, eftersom dessa förmedlar fysiska och psykiska ideal, ökar sociala 

skillnader och ger en ständig tillgång till ny information. Sociala medier blir därmed inte bara 

en riskfaktor för stress utan det ökar även risken för internetmobbning och risken för att delge 

privat information (Nordlund, 2013, sid.1).  

   Enligt Schlenkert och Olaussons studie om stress och sociala medier (2012, sid. 2) fanns 

positiva korrelationer mellan användandet av mobiltelefonen nattetid och sömnsvårigheter, 

när de studerade kvinnor i gymnasieåldern och de kunde även se en signifikant koppling 

mellan användandet av sociala medier och endogen (inifrån kommande stress). Hos männen 

kunde de se ett samband mellan sömnsvårigheter och deras Facebookanvändande. Som vi 

nämnt ovan kan stress orsaka sömnsvårigheter och enligt denna studie kan man generellt säga 

att mobilanvändandet under nattetid ökar stress genom att det stör sömnen (Schlekert & 

Olausson, 2012, sid 10).  

   Enligt forskning har cirka 61 % av de svenska ungdomarna en dator i sitt rum och den 

ökade sociala integreringen på internet kan förklaras av den allt mer ökade användningen av 

datorer, som dessutom har blivit en av de vanligaste medietekniska apparaterna i modern tid 

(Andersson, 2013, sid 51). 

   Hittills har det visat sig att sömnunderskott och sömnproblem har ökat bland unga. Som vi 

tidigare nämnt behöver tonåringar ca 8-9 timmars sömn, men tenderar ofta att sova för lite 

under vardagar. Sömnunderskottet försöker de sedan sova ikapp under helgen, vilket inte 
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alltid är det bästa sättet att ta igen förlorad sömn. De personer som istället sköter sin sömn och 

är noga med att sova på bestämda tider har större chans att trivas i skolan, på fritiden och med 

kamratlivet osv. (Ulfberg, 2010, sid. 106 ). 

   Rapporten Dygnsrytm och skolarbete (2004, sid 2) skriven av Nordlund m.fl. menar att har 

forskning har påvisat att puberteten spelar en stor roll och gör att ungdomarna under denna tid 

oftare övergår till att bli kvällsmänniskor. Hormonförändringarna bidrar till att senarelägga 

dygnsrytmen och samtidigt öka sömnbehovet. Allt detta tillsammans med dragningen mot 

sena vanor och tillgängligheten till underhållning nattetid bidrar till att ungdomarna får för lite 

sömn. Tiden för när man är som tröttast förskjuts in på skoldagen, vilket i sin tur leder till 

försämrad koncentrationsförmåga och försämrade skolprestationer (Åkerstedt, 2001, sid 57).    

Utöver detta visar det sig att dagtidssömnen ökar beroende på hur långt in i puberteten man 

har kommit, samtidigt som sovvanorna försenas och man sover längre på helger. Beteendet 

brukar däremot förändras i vuxen ålder, då man mer och mer övergår mot att bli en 

morgonmänniska. Dock tenderar även vuxna till att genomsnittligt sova mindre. Kvinnor visar 

sig ha något lägre sömntid än män, samtidigt som de har ett större sömnbehov och därmed 

lider av en större sömnbrist (Ulfberg, 2010, sid 19). Studier visar även att kvällsmänniskan är 

mer aktiv på internet och kollar mer på TV än morgonmänniskan, vilket såklart påverkar 

antalet sovtimmar. Under helger är det vanligt att ungdomarna förskjuter sin dygnsrytm och 

man misstänker att detta är betydligt vanligare bland kvällsmänniskor (Hillman, 2012, sid 65). 

   Enligt studier skiljer sig morgon- och kvällsmänniskor en del när det gäller sömn- och 

vakenbeteende. Deras olika tidsmönster och funktionsförmåga skiljer sig åt. Kvällsmänniskor 

vill gärna vakna senare och vara vakna längre, medan morgonmänniskor presterar bäst under 

morgon/förmiddag och orkar inte vara uppe lika länge på kvällen. Det finns även en teori om 

att kvällsmänniskor har ett mer spontant längre dygn än en morgonmänniska (Åkerstedt, 

1995, sid 58). 

   Morgonmänniskans dygnsrytm stämmer bättre överens med skolans- och de flesta 

arbetstider, eftersom den som går och lägger sig i tid oftast vaknar utsövd på morgonen. De 

orkar äta frukost innan skolan medan de är allt vanligare för kvällsmänniskor att hoppa över 

detta mål, eftersom de oftast lagt sig en timme senare än sina klasskompisar som är 

morgonmänniskor. Detta gör att kvällsmänniskan inte klarar av att vara lika koncentrerad och 

är då mindre mottaglig för information. Under eftermiddagen har kvällsmänniskan lättare att 

fungera utifrån sin bästa förmåga, men är fortfarande mindre pigg än morgonmänniskan. De 

är först på kvällen som kvällsmänniskan har sin bästa tid. Detta gör dock att kvällstimmarna 
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inte räcker till för allt det som kvällsmänniskan vill göra, vilket i sin tur leder till misslyckade 

försök att sova igen förlorad sömn då kroppen fortfarande är inställd på vakenhet (Hillman, 

2012 sid. 65). Att vara kvällsmänniska behöver naturligtvis inte leda till alla dessa problem. 

Studier visar att många kvällsmänniskor lär sig hantera sin morgontrötthet, skolgång och 

kvällsrutiner så pass att dygnsrytmen inte skapar några större problem (Hillman, 2012 sid 67). 

   En person som fått för lite sömn under två nätter i rad behöver i princip endast förlora två 

timmar under dessa nätter för att detta ska få en negativ effekt. Om detta dessutom pågår 

under flera dygn hamnar personen nära den nivå som är sjukdomsklassificerad. Däremot har 

man genom olika experiment påvisat att 1-2 timmars akut sömnförlust är för lite för att kunna 

mätas med psykologiska test. Istället behövs närmare 3 timmar minskad sömn för att 

prestationsnivån ska försämras. Dock gäller det endast om man inte ändrar tiden för när man 

stiger upp. Skulle man t.ex. både sova sent och vakna tidigt blir man ännu mer påverkad av 

sömnbristen (Åkerstedt, 2001 sid 28-29).  

   Forskning visar på att det kan gå att kompensera bristen på sömn genom att man lär sig sova 

mer intensivt (2-4 min av djupsömnen/vaken timme). Mycket av återhämtningen skall man 

dessutom klara av att ta igen under den första delen av sömnen. Forskare menar också att det 

går att träna upp sömneffektiviteten, genom att gradvis minska antalet sovtimmar och lära sig 

bygga upp en mer effektiv djupsömn. Den undre gränsen går dock vid 5-6 timmar per natt och 

sover man mindre än det klarar kroppen inte av att återhämta sig (Åkerstedt, 1995 sid 29). 

   Det kan krävas upp emot en halv timmes sömn för att en person, om denne blir väckt och 

tillfrågas om den har sovit, faktiskt ska kunna känna att den har sovit. Detta har en stor 

betydelse för när man ska bedöma om en person lider av sömnstörning med täta 

uppvaknanden, eftersom det är lätt att underskatta hur mycket man har sovit. Sömndjupet 

spelar också en viktig roll, eftersom man då blir säkrare på att man har sovit och det tar 

dessutom längre tid innan man börjar fungera normalt. Varför man också tror sig veta att man 

har sovit beror på att hjärnans ämnesomsättning är sänkt under sömn och man känner sig trög 

när man blir väckt. Risken finns därför att en person som under natten har sovit ytligt 

underskattat sin sömntid. Det är därmed också lätt hänt att sömnstörningen överdrivs av den 

drabbade, eftersom man ofta sover bättre än man tror. I annat fall finns de personer som lider 

av t.ex. sömnapné och vaknar 100 gånger (normala antalet är 5-20 gånger per natt) per natt 

och dessa är helt omedveten om detta, då de flesta uppvaknandena är omedvetna (Åkerstedt, 

2001, sid 18-19). 
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   Ett resultat av sömnbrist är trötthet och sämre prestationsförmåga.  Några tydliga tecken på 

för lite sömn är att man ständigt känner sig trött under dygnets alla timmar och man är 

irriterad. För drygt 10 % av befolkningen störs sömnen så ofta att allmäntillståndet påverkas 

och närmare 8 % av befolkningen arbetar på tider som stör sömnen (Åkerstedt, 1995 sid 9, 40; 

Åkerstedt 2001, sid 5). 

   En extremt ytlig och kort sömn hör ihop med en förhöjd risk för sjuklighet. Sömnbesvär 

brukar dessutom klassas som sjukdomsklassificerade och de vanligaste sömnbesvären är 

insomni, restless legs och snarkning/sömnapnésyndromet (Åkerstedt, 2001 sid 5, 27, 105). 

3.2 Teoretiska perspektiv 

I denna del kommer vi att berätta kort om den litteratur vi använt oss av och varför vi valt att 

ta med dessa i vårt arbete. Första delen inriktar sig på sömn och den andra delen är inriktad på 

sociala medier. 

3.2.1 Sömn 
Gymnasieläraren Anna Nygren skriver i sin bok Så funkar det! (2011) om flera olika 

vetenskapliga undersökningar, som bland annat handlar om stress, sömn och mycket annat 

som berör dagens ungdomar. Den ständiga uppkopplingen, multitasking och dess 

konsekvenser tas även upp och förklaras samt en del konkreta tips inom området. Vi valde 

boken eftersom den vänder sig till både ungdomar och lärare samt att den passar utmärkt för 

ämnet idrott och hälsa. 

   Boken Tonårssömn (2012), skriven av Olle Hillman, handlar om sömnen och dess betydelse 

för ungdomar samt vilka faktorer som påverkar sömnen och kvalitén på sömn. Han tar upp 

grundläggande och lättförstådd fakta om dygnsrytm, sömn, eventuella problem och olika 

strategier för hur denna åldergrupp kan komma till rätta med vanligaste orsakerna till 

problemen. 

   Sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt har skrivit flertalet böcker om sömn och vi har valt att ta 

med fakta från böckerna Vaken på udda tider(1995) och Sömnens betydelse för hälsa och 

arbete (2001). Båda böckerna handlar om sömn, sömnstörningar och hur man bäst undviker 

dem. Den senare versionen tar upp mycket av det som redan står i den tidigare, men är mycket 

mer lättläst och beskriver sömnen mer noggrant. Båda böckerna tar också upp en del tidigare 

forskning som har varit intressant att titta närmare på och jämföra med de övriga böckerna.  

   Stressforskningsinstitutet forskar om stress, sömn och hälsa. De är ett nationellt 

kunskapscentrum vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet och på 

deras hemsida har vi hämtat en del forskning kring sömn och sociala medier. 
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   Vi har även använt oss mycket av en avhandling från Umeå Universitet under namnet 

Dygnsrytm och skolarbete (2004). Avhandlingen är en tvärvetenskaplig undersökning om 

sömn och ungdomar skriven av Nordlund m.fl. som tillsammans undersöker hur vår 

biologiska dygnsrytm inverkar på elevernas sömn, aptit och prestationsförmåga samt hur detta 

förändras under puberteten.  

   Sist men inte minst har vi använt boken Sömn och sömnstörningar (2010), skriven av Jan 

Ulfberg. Den handlar om hur vår sömn är uppbyggd och vilka olika konsekvenser man kan få 

av att sova för lite eller på ett felaktigt sätt. Boken tar bland annat upp sömnstörningar som är 

vanliga bland barn och unga. 

3.2.2 Sociala medier 
Rapporten Sociala mediers påverkan på ungdomars hälsa (2013), skriven av Louise 

Nordlund, tar upp mycket intressant fakta om sociala medier och sömn samt en rad olika 

studier som varit till stor hjälp inför vårt uppsatsskrivande. Syftet med studien var bland annat 

att studera ungdomars egna upplevelser av sociala medier och om det finns eventuella 

associationer kopplade till sociala medier och ungdomars hälsa. Nordlund skriver bland annat 

om hur ungdomar använder sig av sociala medier, eventuella riskfaktorer och sociala mediers 

påverkan. Studien har sedan redovisats i en kvalitativ tvärsnittsstudie av enkäter. 

   Christel Schlenkert och Mats Olausson gjorde under 2012 en studie om sambandet mellan 

upplevd stress och användandet av och tillgången till sociala medier bland gymnasielever. 

Studien är en enkätundersökning bland 167 elever och påvisade samband mellan stress och 

sociala medier.  

   På Skolverkets hemsida skrivs det en hel del om vad sociala medier är och olika typer av 

dem samt hur ungdomar idag använder dem. 

   Erik Andersson analyserar i sin avhandling Det politiska rummet (2013) den institutionella 

karaktären och en pågående kommunikationen i svensk nätgemenskap av och för ungdomar. 

   S. Craig Whatkins skriver i sin avhandling The young and the digital (2009) om internets 

risker, bland annat om det beroende som de sociala medierna skapar. Han har i sin 

undersökning intervjuat ungdomar och experter, för att få en bild av hur unga påverkas av det 

allt mer digitala samhället.   
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1  Syfte 
Syftet är att studera hur sociala medier påverkar ett urval gymnasieungdomars sömnvanor. 

5.2 Frågeställningar 
 Hur upplever ett urval gymnasieungdomar att deras sömnvanor påverkas av sociala 

medier?  

 Kan vi identifiera några tydliga könsskillnader i detta avseende? 

 Kan vi identifiera några tydliga skillnader mellan morgon- och kvällsmänniskor i detta 

avseende? 

5. Metod 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod i form av en 

enkätundersökning. Syftet med en kvantitativ enkätundersökning är att mer ytligt undersöka 

en större utvald grupp individer och finna det gemensamma och representativa, d.v.s. det som 

är mest utmärkande för just den gruppen. Vidare ska det som studeras gå att mäta (Hassmén 

och Hassmén, sid. 85).  

   Valet av en kvantitativ enkätundersökning gjordes på grund av vårt syfte och våra 

frågeställningar. Det var även ett bra sätt att lyckas nå ut till ett stort urval respondenter inom 

ett stort geografiskt område i relation till tiden. (Eljertsson, 2003 sid. 11-12). 

   Naturligtvis finns en rad olika för- och nackdelar med enkätundersökningar. Det positiva 

med dessa är att frågeformuleringarna är standardiserade, d.v.s. frågorna är lika och 

presenteras på samma sätt för alla respondenter. Undersökningen eliminerar också 

intervjuareffekten och gör att den som intervjuas påverkas i mindre utsträckning av frågorna. 

En del känsliga frågor kan besvaras via enkäter, men förutsätter att enkäten hanteras på ett bra 

sätt och är anonym. Dessvärre kan bortfallet variera mycket samtidigt som antalet frågor är 

begränsat. Respondenterna har inte heller någon möjlighet att ställa kompletterande frågor 

och rätta till eventuella missuppfattningar. Det ges ingen möjlighet för respondenterna att 

ställa följdfrågor och fördjupa sina svar. Endast enkätens öppna frågor ger en liten möjliget 

till denna fördjupning (Eljertsson, 2003 s. 11-13).   

6.1 Urval och metod för datainsamling 
Undersökningen genomfördes i form av en kvantitativ enkätundersökning (Se bilaga 1), d.v.s. 

fler ungdomar har deltagit i undersökningen, till skillnad från en kvalitativ undersökning där 
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färre personer kan delta och undersökingen studeras djupare (Hassmén och Hassmén, 2008, 

sid. 46-48).  

   Urvalsgruppen bestod av 133 elever och vi fick totalt in 133/133 enkäter. Av dessa var 90 

kvinnor och 43 män. Bland kvinnorna var 19 morgonmänniskor och 71 kvällsmänniskor och 

bland männen var 7 morgonmänniskor och 36 kvällsmänniskor.  

 

   Totalt delades enkäten ut till sju olika klasser från två olika gymnasieskolor. Av dessa 

bestod tre klasser i Uppsala kommun, varav två klasser från samhällsprogrammet och en klass 

från barn- och fritidsklasprogrammet. De resterande fyra klasserna bestod i sin tur av elever 

från en gymnasieskola i en förort till Stockholm. Av dessa tillhörde en klass 

fordonsprogrammet och de resterande tre hörde till samhällsprogrammet.  

   Skolorna valdes ut på grund av tidigare kontakter och vi var väl bekanta med dessa skolor, 

där vi även tidigare studerat. Tanken med att dela ut enkäterna till olika skolor och olika 

program var dessutom att lyckas uppnå en jämn könsfördelning samt att försöka få en bra 

spridning mellan olika elever.   

   Innan enkätundersökningen genomfördes gjordes en s.k. pilotstudie, för att ta reda på om 

frågorna var relevanta. Vi behövde t.ex. veta om frågorna gick att besvara samt om det fanns 

tillräckligt med svarsalternativ. 

   Under pilotstudien passade vi även på att se efter hur lång tid enkäterna tog att besvara. 

Detta för att sedan kunna informera berörda lärare om hur mycket tid som behövdes till vår 

enkätundersökning. Totalt deltog tio personer i pilotstudien. 

    Valet av enkätfrågor var noga genomtänkt, för att inte på något sätt vara utpekande eller 

innehålla känsliga frågor. Enkäterna delades därför ut i vanliga klassrumsmiljöer samtidigt 

som undersökningen var anonym. Detta resulterade i en hög svarsfrekvens bland de elever 

som deltog i undersökningen samt att alla frågor besvarades.    

6.3  Material 
Enkäten byggde på 20 kryssfrågor med varierat antal svarsalternativ under varje fråga. 

Dessutom fanns även utrymme för personliga kommentarer.  

   Till en början fick deltagarna besvara fem allmänna frågor kring ämnet sömn och 

sömnvanor. Resterande frågor handlade därefter mer sociala medier kopplat till sömn. Under 

 Kvinna Man 

Morgonmänniska 19 7 

Kvällsmänniska 71 36 
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dessa frågor fick eleverna fundera över hur de själva upplever och tror att sociala medier 

påverkar deras sömn och sömnvanor. 

   Enkätfrågorna utformades med hjälp av Nordlunds uppsats (2013, sid. 11-16), Hillmans bok 

(2012, s. 91-92) samt Umeå Universitets forskningsrapport om dygnsrytm och skolarbete 

(2004,sid. 13-26). Vidare har även Hillman och Umeå Universitets forskningsrapport utformat 

sina frågor med hjälp av ett etablerat frågeinstrument, som i sin tur utarbetats av Horne & 

Öberg (1976) samt modifierats av Torsvall & Åkerstedt (1980). 

6.4 Databearbetning och analysmetod 
Enkäterna delades upp i olika kategorier kvinnor och män samt morgon- eller 

kvällsmänniskor. Totalt fick vi således ihop fyra olika grupper, varav den första gruppen 

bestod av kvinnliga morgonmänniskor, den andra gruppen av kvinnliga kvällsmänniskor, den 

tredje gruppen av manliga morgonmänniskor och den fjärde gruppen av manliga 

kvällsmänniskor. Därefter sammanställdes deltagarnas svar, men hjälp av programmet 

Microsoft Excel. Programmet underlättade vårt försök att enkelt kunna utläsa hur många 

personer av varje grupp som svarat vid varje alternativ under varje fråga. Svarsresultaten 

sammanställdes sedan i olika tabeller, som både visar antalet personer och procenten för 

dessa, i förhållande till antalet deltagande kvinnor respektive män. Tanken var att på sätt 

försöka underlätta för läsaren att förstå hur vi valt att jämföra dessa olika grupper. Vi valde 

även att presentera varje svarsfrekvens andel i procent av det totala antalet, då vi vet att 

läsaren kan få svårt att få grepp om materialet om de absoluta frekvenserna anges.  

Procenttalen i resultatdelen fick vi sedan avrunda för att undvika att få för många decimaler. 

Avsikten var inte att beskriva det exakta antalet och vi valde därför att använda oss av relativa 

tal i tabellen. Detta för att få en bättre överblick över resultaten, eftersom vi ville jämföra 

olika grupper (Eljertsson, 2003, s. 115-126).  

   I varje tabell har vi skilt män och kvinnor åt samt delat in dessa i morgon- och 

kvällsmänniskor. Detta för att se om det fanns eventuella skillnader mellan kvinnor och män 

och skillnader mellan morgon- och kvällsmänniskor. 

6.5 Genomförande 
Vi var under en veckas tid ute i skolorna och genomförde enkätundersökningarna i de olika 

klasserna. Vi delade på oss, d.v.s. Camilla delade ut enkäterna i Stockholmsförorten och Mina 

i Uppsala. Detta gjordes för att vi skulle kunna delta under hela undersöknigen och tack vare 

att vi har funnits på plats så har eleverna kunnat ställa frågor rörande enkäten och vi har 
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kunnat säkerhetsställa att ingen obehörig har fått ta del av svaren. Övriga delar av arbetet har 

vi sedan tillsammans arbetat fram. 

6.6 Etiska aspekter 
Det var frivilligt för eleverna att delta i enkätundersökningen. Detta på grund av att en del 

personer kan uppfatta frågorna som utpekande. Undersökningen är dessutom anonym och 

ingen obehörig har kunnat ta del av enskilda personers svar.  

   Vid denna undersökning tog hänsyn till vetenskapsrådets fyra huvudkrav:  

 Informationskravet tillgodosågs genom att deltagarna informerades om studiens syfte. 

Både genom ett missivbrev och genom muntlig information av forskarna vid 

datainsamlingen. 

 Samtyckeskravet genom att deltagarna informerades om att var frivilligt att delta 

genom både missivbrevet och muntligt av forskarna.  

 Konfidentialitetskravet genom att alla uppgifter förvarades så att ingen obehörig 

kunde ta del av dem. Deltagarna är anonyma i studien och inga namn har förekommit, 

varken i datainsamlingen eller i dataanalysen. Dessutom så förstörs enkäterna vid 

studiens slut. 

 Nyttjandekravet tillgodosågs genom att insamlad data endast användes i denna studie 

och inte i något annat syfte. (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 6-14).  

6.7  Reflektion över metoden 
 I vår enkätundersökning har vi valt att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod, 

där vi ställde många olika kryssfrågor, med två eller flera olika svarsalternativ. Metoden 

lämpade sig bra i förhållande till vår frågeställning, vilket bevisas då vi fick en hög 

svarsfrekvens. Vi har dock konstaterat att en del frågor inte varit tillräckligt bra formulerade, 

vilket i sin tur kan ha resulterat i att vissa frågor missuppfattats. Vid varje fråga fanns även 

utrymme för personliga kommentarer. Dock avstod många elever från att fördjupa sina tankar 

kring svaren och det hade kanske lämpat sig bra att ha med några kvalitativa frågor i 

undersökningen, där eleverna måste utveckla sina svar. En kvantitativ undersökningsmetod 

var ändå tillräcklig för denna undersökning.  

   Urvalsgruppen i denna undersökning svarar endast för en bråkdel av alla ungdomar, mellan 

16-20 år, runt om i Sverige och detta kan ha påverkat resultatet.  

   Undersökningen kan vara missvisande, på grund av att studien genomförts under ett och 

samma tillfälle samt att det var en ojämn fördelning mellan könen, 90 kvinnor och 43 män. 
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Detta kan i sin tur ha snedvridit resultaten, samtidigt som vi inte vet om statistiken stämmer 

överens med hur det förhåller sig till verkligheten. Vi har helt och hållet förlitat oss på att 

deltagarna har svarat ärligt och inte hittat på svar som egentligen inte stämmer. Den ojämna 

könsfördelningen gjorde att vi behövde presentera resultaten i procentform, för att kunna 

jämföra grupperna. Vi blev även tvungna att avrunda procentresultaten för att få dem 

hanterbara. I många fall har det ändå varit svårt att över huvud taget lyckas utläsa eventuella 

skillnader på grund av detta och därmed förblir resultaten i vissa fall något oklara.  Särskilt 

svårt har det varit att identifiera tydliga skillnader mellan morgon- och kvällsmänniskor, 

eftersom majoriteten av ungdomarna är kvällsmänniskor. Vi har därmed inte lyckats få svar 

på våra frågeställningar fullt ut. De svar som visats har vi ändå försökt tyda så gott det går och 

räknar med att dessa stämmer till den grad att vi kan påstå att de är sanna. 

   Tanken om att bredda resultaten genom att undersöka två olika skolor visade sig inte ha 

någon större betydelse för vårt resultat. Vi vet däremot inte om resultatet blev bättre och mer 

tillförlitligt genom att genomföra undersöknigen i olika städer, program och åldersgrupper.  

   Validiteten i undersökningen anses vara hög eftersom en pilotstudie genomfördes innan 

själva datainsamlingen, för att stärka enkätens trovärdighet. Däremot deltog endast tio 

personer i pilotstudien och man kan fundera över om det räcker för att se om frågorna 

fungerar att använda.  

   Vi hade en minimumgräns på att få in 100 enkäter, för att uppnå en så hög reliabilitet som 

möjligt. Denna kan dessvärre ha påverkats genom dåligt konstruerade och till viss del otydligt 

formulerade frågeställningar. Valet av svarsalternativ blir därmed slumpmässigt och vid en 

upprepad mätning skulle man kanske få ett annat resultat (Eljertsson, 2005).  
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7. Resultat/Analys 

Resultatet i vår undersökning presenteras med hjälp av olika tabeller, där man enkelt kan läsa 

ut antalet svarande personer vid varje alternativ och skillnaden mellan dessa i procent. I 

tabellen har vi jämfört män och kvinnor samt delat in dessa som morgonmänniskor och 

kvällsmänniskor. Detta för att se om vi kan identifiera några tydliga skillnader i dessa 

avseenden. 

 

Tabell 1. Antalet deltagande personer i undersökningen 

I denna tabell kan man utläsa hur många enkäter som besvarades samt hur många av dem som 

var kvinnor respektive män.  

 
 
 

Tabell 2. Är du en morgon- eller kvällsmänniska? 

 

Tabellen visar skillnaden i antal och i procent mellan de i undersökningen som var morgon- 

och kvällsmänniskor samt könskillnaden i detta avseende. Resultatet visar att majoriteten av 

dessa unga män och kvinnor upplever att de är kvällsmänniskor. Däremot kan vi inte 

identifiera några större skillnader mellan kvinnor och män. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor: 90st. 

Män: 43st. 

Summa enkät: 133st. 

 Morgonmänniska Kvällsmänniska 

 Antal Procent Antal Procent 

Kvinna 19 21,1% 71 78,9% 

Man 7 16,3% 36 83,7% 
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Tabell 3. Hur många timmar sover du under vardagar? 

Kvinna Morgonmänniska Kvällsmänniska 

Timmar Antal Procent Antal procent 

1h 0 0,0 % 0 0,0 % 

2h 0 0,0 % 1 1,1 % 

3h 0 0,0 % 0 0,0 % 

4h 0 0,0 % 1 1,1 % 

5h 1 1,1 % 5 5,6 % 

6h 2 2,2 % 28 31,1% 

7h 6 6,7 % 26 28,9% 

8h 7 7,8 % 10 11,1% 

9h 3 3,3 % 0 0,0 % 

10h 0 0,0 % 0 0,0 % 

11h 0 0,0 % 0 0,0 % 

12h 0 0,0 % 0 0,0 % 

13h 0 0,0 % 0 0,0 % 

Man Morgonmänniska Kvällsmänniska 

Timmar Antal Procent Antal Procent 

1h 0 0,0 % 0 0,0 % 

2h 0 0,0 % 0 0,0 % 

3h 0 0,0 % 0 0,0 % 

4h 0 0,0 % 0 0,0 % 

5h 0 0,0 % 2 4,7 % 

6h 2 4,7 % 8 18,6% 

7h 1 2,3 % 15 34,9% 

8h 3 7,0 % 10 23,3% 

9h 1 2,3 % 1 2,3 % 

10h 0 0,0 % 0 0,0 % 

11h 0 0,0 % 0 0,0 % 

12h 0 0,0 % 0 0,0 % 

13h 0 0,0 % 0 0,0 % 

 

Tabellen visar skillnaden i antal och i procent mellan de kvinnor och män i undersökningen, 

som sover allt från 1-13 timmar under vardagar. Utifrån resultatet kan vi inte identifiera några 

större skillnader mellan kvinnor och män bland morgon- och kvällsmänniskor. Däremot kan vi 

tydligt se att majoriteten av eleverna sover mellan 5-9 timmar under vardagar. Jämför man de 

manliga och kvinnliga kvällsmänniskorna kan vi även se hur kvinnorna tenderar att sova något 

färre timmar.   
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Tabell 4. Hur många timmar sover du under helger? 

Kvinna Morgonmänniska Kvällsmänniska 

Timmar Antal Procent Antal Procent 

1h 0 0,0 % 0 0,0 % 

2h 0 0,0 % 0 0,0 % 

3h 0 0,0 % 0 0,0 % 

4h 1 1,1 % 1 1,1 % 

5h 0 0,0 % 1 1,1 % 

6h 1 1,1 % 1 1,1 % 

7h 4 4,4 % 4 4,4 % 

8h 2 2,2 % 18 20,0% 

9h 8 8,9 % 21 23,3% 

10h 3 3,3 % 16 17,8% 

11h 0 0,0 % 5 5,6 % 

12h 0 0,0 %  3 3,3 % 

13h 0 0,0 % 1 1,1 % 

Man Morgonmänniska Kvällsmänniska 

Timmar Antal Procent Antal Procent 

1h 0 0,0 % 0 0,0 % 

2h 0 0,0 % 0 0,0 % 

3h 1 2,3 % 0 0,0 % 

4h 0 0,0 % 0 0,0 % 

5h 0 0,0 % 0 0,0 % 

6h 1 2,3 % 3 7.0 % 

7h 3 7,0 % 0 0,0 % 

8h 0 0,0 % 6 14,0 % 

9h 2 4,7 % 6 14,0 % 

10h 0 0,0 % 14 32,6% 

11h 0 0,0 % 5 11,6% 

12h 0 0,0 % 2 4,7 % 

13h 0 0,0 % 0 0,0 % 

 

Tabellen visar skillnaden i antal och i procent mellan de kvinnor och män i undersökningen 

som sover allt från 1-13 timmar under helger. Resultatet visar att majoriteten av ungdomarnas 

sovtimmar har ökat, samtidigt som skillnaden är stor mellan olika individer, både för kvinnor 

och för män. Utöver detta kan vi inte identifiera några större skillnader mellan kvinnor och 

män, förutom att fler kvinnor tenderar att sova något mindre. Skillnaden mellan morgon- och 

kvällsmänniskor är relativt obefintlig.    
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Tabell 5. Använder du sociala medier? 

Kvinna Morgonmänniska Kvällsmänniska 

 Antal Procent Antal Procent 

Ja 19 21,1 % 70 77,8% 

Nej 0 0,0 % 1 1,1 % 

Man Morgonmänniska Kvällsmänniska 

 Antal Procent Antal Procent 

Ja 7 16,3% 35 81,4% 

Nej 0 0,0 % 1 2,3 % 

 

Tabellen visar skillnaden i antal och i procent mellan de kvinnor och män i undersökningen 

som använder sig av sociala medier. Resultatet visar att sociala medier används av nästan alla 

kvinnor och män. Skillnaden mellan kvinnor och män samt mellan morgon- och 

kvällsmänniskor är så pass liten att vi inte kan identifiera några tydliga skillnader mellan dessa 

 

Tabell 6. Använder du sociala medier innan läggdags? 

Kvinna Morgonmänniska Kvällsmänniska 

Hur ofta? Antal Procent Antal procent 

Varje kväll 11 12,2% 52 57,8 % 

Ofta (3-4 
kvällar/vecka) 

3 3,3 %  8 8,9 % 

Ibland (1-2 
kvällar/vecka) 

1 1,1 % 9 10,0 % 

Sällan/aldrig 4 4,4 % 2 2,2 % 

Man Morgonmänniska Kvällsmänniska 

Hur ofta? Antal Procent Antal procent 

Varje kväll 1 2,3 % 18 41,9% 

Ofta (3-4 
kvällar/vecka) 

0 0,0 % 12 27,9% 

Ibland (1-2 
kvällar/vecka) 

3 7,0 % 4 9,3 % 

Sällan/aldrig 3 7,0 % 2 4,7 % 

 

Tabellen visar skillnaden i antal och i procent mellan de kvinnor och män i undersökningen 

som använder sociala medier innan läggdags. Resultatet visar att majoriteten av eleverna 

använder sociala medier varje kväll, förutom bland de manliga morgonmänniskorna som mer 

sällan/aldrig använder sig av sociala medier innan läggdags. Förutom detta är skillnaden mellan 

morgon- och kvällsmänniskor relativt obefintlig. Jämför man istället kvinnor och män kan man 

se en viss skillnad, där 70 % av kvinnorna och 44,2 % av männen använder sociala medier 

varje kväll och 6,6 % av kvinnorna och 11,7 % av männen använder sällan/aldrig sociala 

medier varje kväll.   
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Tabell 7. Upplever du att du sover dåligt av att sitta med sociala medier innan läggdags? 

Kvinna Morgonmänniska Kvällsmänniska 

Hur ofta? Antal Procent Antal procent 

Varje gång 2 2,2 % 2 2,2 % 

Ofta 3 3,3 % 10 11,1 % 

Ibland 3 3,3 % 28 31,1 % 

Sällan/aldrig 11 12,2 % 31 34,4 % 

Man Morgonmänniska Kvällsmänniska 

Hur ofta? Antal Procent Antal procent 

Varje gång 0 0,0 % 0 0,0 % 

Ofta 0 0,0 % 2 4,7 % 

Ibland 1 2,3 % 14 32,6 % 

Sällan/aldrig 6 14,0 % 20 46,5% 

 

Tabellen visar skillnaden i antal och i procent mellan hur många de kvinnor och män i 

undersökningen, som upplever att de sover dåligt av att sitta med sociala medier innan 

läggdags. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan kvinnor och män, även om 

majoriteten inte upplever att de påverkas. Av kvinnorna svarar 46,6 % av kvinnorna att de 

sällan sover dåligt, samtidigt som 4,4 % upplever att de påverkas varje gång. Bland männen 

uppger 60,5 % att de sällan sover dåligt, medan 0,0 % inte alls upplever att de påverkas. Dock 

är skillnaden mellan morgon- och kvällsmänniskor relativt obefintlig.  

 
Tabell 8. Brukar du stänga av ljudet/logga ut från sociala medier, för att undvika störande ljud under 
natten? 

Kvinna Morgonmänniska Kvällsmänniska 

Hur ofta? Antal Procent Antal procent 

Ja, nästan alltid 11 12,2% 39 43,3% 

Ibland 3 3,3 % 11 12,2% 

Nej, aldrig 5 5,6 % 21 23,3% 

Man Morgonmänniska Kvällsmänniska 

Hur ofta? Antal Procent Antal procent 

Ja, nästan alltid 4 9,3 % 19 44,2% 

Ibland 2 4,7 % 8 18,6% 

Nej, aldrig 1 2,3 % 9 20,9% 

 

Tabellen visar skillnaden i antal och i procent, mellan de kvinnor och män i undersökningen, 

som brukar stänga av ljudet/ logga ut från sociala medier, för att undvika störande ljud från 

t.ex. notifikationer eller sms o.s.v. innan läggdags. Resultatet visar att skillnaden mellan 

kvinnor och män är relativt obefintlig och majoriteten av eleverna brukar stänga av ljudet/ 
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logga ut. Däremot är det flera elever som inte stänger av/loggar ut innan de ska sova. Hela 55.5 

% av kvinnorna brukar stänga av, samtidigt som 28,9 % har svarat att de aldrig stänger av/ 

loggar ut. Bland männen uppger 53,5 % att de nästan alltid stänger av/loggar ut, medan 23,2 % 

har uppgivit att de aldrig stänger av/loggar ut.  Dock kan vi inte identifiera några större 

skillnader mellan morgon- och kvällsmänniskor. 

Tabell 9. Känner du dig tvungen att svara på de sociala medierna, även om du är trött? 

Kvinna Morgonmänniska Kvällsmänniska 

 Antal Procent Antal Procent 

Ja 13 14,4% 41 45,6% 

Nej 6 6,7 % 30 33,3% 

Man Morgonmänniska Kvällsmänniska 

 Antal Procent Antal Procent 

Ja 3 7,0 % 13 30,2% 

Nej 4 9,3 % 23 53,5% 

 

Tabellen visar skillnaden i antal och i procent, mellan de kvinnor och män i undersökningen 

som känner sig tvungna att svara på de sociala medierna, även om de är trötta. Resultatet visar 

att majoriteten av kvinnorna (60 %) känner sig tvungna att svara på de sociala medierna, medan 

40 % inte känner sig tvungna att svara. Bland männen svarar majoriteten att de istället inte 

känner sig tvungna att svara (62,8 %), medan 37,2 % känner sig tvungna att svara. Skillnaden 

mellan morgon och kvällsmänniskor är relativt obefintlig.  

Tabell 10. Sover du bredvid mobiltelefonen och/eller datorn nära sängen? 

Kvinna Morgonmänniska Kvällsmänniska 

Hur ofta? Antal Procent Antal procent 

Ja 15 16,7% 64 71,1% 

Vid enstaka tillfällen 1 1,1 % 6 6,7 % 

Nej 3 3,3 % 1 1,1 % 

Man Morgonmänniska Kvällsmänniska 

Hur ofta? Antal Procent Antal procent 

Ja 7 16,3 % 33 76,7 % 

Vid enstaka tillfällen 0 0,0 % 1 2,3 % 

Nej 0 0,0 % 2 4,7 % 

 

Tabellen visar skillnaden i antal och i procent, mellan de män och kvinnor i undersökningen 

som sover med mobiltelefonen och/eller datorn nära sängen. Resultatet visar att majoriteten av 

eleverna sover med mobiltelefonen och/eller datorn nära sängen. Skillnaden mellan kvinnor 

och män är obefintlig.  
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8. Diskussion 
Utifrån resultaten i tabell två framgick tydligt att majoriteten av ungdomarna i vår 

undersökning ansåg sig vara kvällsmänniskor. Detta, menar forskning, beror på att många 

ungdomar befinner sig mitt under puberteten. Hormonförändringar sägs kunna påverka 

dygnsrytmen och bidra till att senarelägga ungdomarnas sömnvanor. Resultatet stämmer 

därmed överens med tidigare forskning, eftersom ungdomarna i denna undersökning var 

mellan 16-20 år. Med andra ord är det vanligt att fler ungdomar övergår till att bli 

kvällsmänniskor av naturliga skäl. Däremot kan vi inte dra slutsatsen att ungdomars sena 

vanor endast beror på detta. Forskare menar också att det ökade utbudet av underhållning, 

under dygnets alla 24 timmar, ytterligare är en faktor som kan bidra till att fler människor får 

svårt att sova och håller sig vakna på nätterna. Sociala medier kan därför också bidra till att 

stärka ungdomars sena dygnsrytm och sena vanor. Detta på grund av, som vi tidigare nämnt, 

ungdomars dragningskraft mot att bli kvällsmänniskor under puberteten.   

   Undersökningen visar att praktiskt taget alla ungdomarna använder sociala medier. Tabell 

fem visar att hela 98,9 procent av kvinnorna och 97,7 procent av männen uppgav att de 

använde sociala medier. Resultaten är inte förvånansvärda, med tanke på hur samhället har 

förändrats och tillgången till underhållning via internet är stor.  Svaren är däremot viktiga för 

att styrka tidigare forskning som säger i sin tur att sociala medier tar upp mycket av 

ungdomarnas tid. Vi tänker oss att detta kan bli problematiskt för de ungdomar som ständigt 

är uppkopplade och tillgängliga för andra att ta kontakt med. Dessa kan även löpa större risk 

att drabbas av den ohälsa sociala medier kan medföra, som t.ex. sömnbrist. Hjärnan får svårt 

att koppla av och befinner sig i ständig beredskap om något nytt skulle hända. Vi får dock inte 

glömma bort att människans dygnsrytm till stor del är individuell och beror på ålder, förutom 

en rad olika psykiska- och fysiska faktorer som spelar in. Därmed kan man fråga sig om de 

sociala medierna påverkar ungdomars sömnvanor i lika stor utsträckning. Vi vet utifrån 

tidigare studier att kvällsmänniskor kan ha svårare att anpassa sitt sömn- och 

vakenhetsmönster samt att kvällsmänniskans sena vanor inte stämmer överens med vår 

biologiska rytm. Däremot finns det inget som säger att morgonmänniskor sover bättre och 

utifrån vår undersökning är skillnaden mellan morgon- och kvällsmänniskor relativt 

obefintlig. 

   Tidigare forskning påstår att kvällsmänniskor är mer vanligt förekommande bland män 

under puberteten. Detta påstående stämmer inte överens med vår undersökning, där hela 78,9 

procent av kvinnorna var kvällsmänniskor jämfört med männens 83,7 procent. Naturligtvis 
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kan detta bero på att färre män deltog i undersökningen. Det kan därför krävas en större 

undersökning för att kunna identifiera och verifiera skillnader mellan könen. 

   Utifrån resultaten i tabell 3 och 4 syns en tydlig skillnad mellan antalet sovtimmar under 

vardagar och helger. Precis som tidigare forskning visar, tenderar ungdomarna att få för lite 

sömn under vardagar och försöker sedan att sova ikapp antalet timmar under helger. 

Majoriteten av ungdomarnas sovtimmar ökade under helger, samtidigt som skillnaden var stor 

mellan olika individer, både för kvinnor och för män. Vi tänker oss därför att en del ungdomar 

får svårt att sova ikapp antalet förlorade sovtimmar, vilket i sin tur, som vi tidigare nämnt, kan 

orsaka sömnproblem. Forskning menar att tonåringar behöver upp emot 8-9 timmars sömn per 

natt, för att kropp och hjärna ska kunna utvecklas på bästa sätt. Det är därför oroväckande att 

så många av deltagarna i vår undersökning sover mindre än 8 timmar under vardagar. 

Tabellerna visar t.ex. att 77,8 procent av kvinnorna och 65,2 procent av männen sover mindre 

än 8 timmar under vardagar.  

    Tidigare forskning visar att kvinnor har ett större sömnbehov och därmed lider av en större 

sömnbrist. Resultatet stärker även denna teori, eftersom flertalet av kvinnorna i vår 

undersökning sover ikapp under helgen och därmed verkar detta som en logisk slutsats till 

vårt resultat. Naturligtvis kan det vara samma personer som sover mindre under vardagar som 

dessutom sover mer under helger. Dessvärre kan vi inte, utifrån vår undersökning, se om 

sambandet finns. Procenten gör att detta förblir okänt och är något vi endast kan anta.  

   Anledningen till att ungdomarna sover för lite kan bero på att de fastnar vid sociala medier 

innan läggdags. Dock uppgav en del av kvinnorna att de sover dåligt på grund av andra 

orsaker. En del uppgav t.ex. att de lider av sömnproblem eller sitter uppe sent för att plugga 

osv.     

    Utifrån tabell 6 kan man se en tydlig skillnad mellan hur många kvinnor och män som 

kollar sina sociala medier innan läggdags. 70 procent av kvinnorna och endast 44,2 procent av 

männen uppgav att de kollar sina sociala medier varje kväll. Vi kan här anta att sociala medier 

kan påverka kvinnors sömn i större utsträckning än männens.  

   Schlenkert och Olaussons studie (2012) visade att det fanns en signifikant koppling mellan 

sociala medier och stress, något som vi även tidigare vet, att stress påverkar sömnen. Eftersom 

tidigare forskning även menar att kvinnor generellt är mer stressade än männen styrker detta 

vår teori om att kvinnors sömn påverkas mer av sociala medier. Däremot var skillnaden 

mellan morgon- och kvällsmänniskor så pass liten att vi inte heller här kan avgöra om någon 

av dessa påverkas mer än den andra. Tabell 7 visar även att det finns en skillnad mellan hur 
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kvinnor och män påverkas. Av kvinnorna uppger 4,4 procent att sömnen påverkas av att sitta 

med sociala medier innan läggdags, medan 0 procent av männen påverkades. 14,4 procent av 

kvinnorna uppgav dessutom att de ofta sov sämre, medan 60,5 procent av männen 

sällan/aldrig tyckte sig påverkas. Därmed styrker även detta vår tanke om att kvinnors 

sömnvanor påverkas mer av sociala medier. 

   Utifrån resultaten i tabell 8 kan vi inte identifiera några tydliga skillnader mellan kvinnor 

och män samt skillnader mellan morgon- och kvällsmänniskor. Ungefär hälften av kvinnorna 

(55,5 procent) och hälften av männen (53,5 procent) uppgav att de brukar stänga av 

ljudet/logga ut från sociala medier innan läggdags. 28,9 procent av kvinnorna och 23,2 

procent av männen uppgav däremot att de aldrig stänger av/loggar ut från sociala medier 

innan läggdags. De personer som inte stänger av/loggar ut under natten löper en större risk att 

drabbas av sömnsvårigheter, på grund av störande ljud. Vi tror även att ungdomars svårigheter 

med att stänga av/logga ut från sociala medier beror på det som Whatkins skriver i sin 

avhandling, d.v.s. ett beroende av att hela tiden vara uppkopplad för att inte missa något. På 

samma sätt menar Nygrens forskning att risken för sömnsvårigheter ökar av att ständigt vara 

uppkopplad och tillgänglig. Sociala medier kan därför i större utsträckning påverka de 

ungdomar som inte klarar av att stänga av/logga ut ifrån sociala medier, oavsett om man är 

kvinna eller man. Dock var det flera av ungdomarna i vår undersökning som inte upplevde att 

de påverkades av ljud och ljus från mobilen och/ eller datorn. Enligt tidigare forskning 

påverkas vi omedvetet och därför vet vi inte om resultaten är tillförlitliga. Enligt 

undersökingen av mobilindustrin störs sömnen av ljud över 45dB, vilket motsvarar sms 

signaler och andra ljud. Vidare sägs mobilstrålningen även påverka djupsömnen, d.v.s. den 

del av sömnen som är viktigast för återhämtning. Vi kan därför inte påstå att ungdomarna 

förblir helt opåverkade, men eftersom vår undersökning inte stämmer överens med tidigare 

forskning är det svårt att säga hur pass mycket vi påverkas.  

   Nästan alla deltagare i vår undersökning sov bredvid mobiltelefonen och/eller datorn. Totalt 

sov hela 87,8 procent av kvinnorna och 93 procent av männen bredvid mobiltelefonen 

och/eller datorn.     

   Tabell 9 visar att 60 procent av kvinnorna och 37,2 procent av männen som kände sig 

tvungna att svara om de blev kontaktade via sociala medier, även om de var trötta. 

Anledningarna till dessa var bl.a. en rädsla för att missa något samt att det ansågs oartigt att 

inte svara. Med andra ord kan vi åter igen konstatera att kvinnors sömnvanor verkar påverkas 
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mer av sociala medier än männens. Skillnaden mellan morgon- och kvällsmänniskor var även 

här för liten för att vi ska kunna tro att det har någon större betydelse.  

9. Konklusion 
Utifrån resultaten i vår undersökning, kopplat till tidigare forskning, kan vi konstatera att 

sociala medier påverkar ungdomars sömnvanor i olika stor utsträckning. Särskilt mycket 

påverkas de elever som inte kan stänga av/logga ut från sociala medier under natten och 

känner sig tvungna att svara, oavsett vilken tid på dygnet de blir kontaktade.  

   Kvinnor löper störst risk att drabbas, på grund av att de generellt sett är mer stressade än 

män samtidigt som de är mer beroende av sociala medier, har ett större sömnbehov och 

därmed lider av en större sömnbrist.  

   Majoriteten av ungdomarna i vår undersökning var kvällsmänniskor och man kan tänka sig 

att sociala medier bidrar till att stärka ungdomarnas sena dygnsrytm och sena vanor, på grund 

av ungdomars dragningskraft mot att bli kvällsmänniskor under puberteten. Utöver detta kan 

vi inte identifiera några större skillnader mellan morgon- och kvällsmänniskor, eftersom 

skillnaden mellan dessa är relativt obefintlig.  

   Mycket av den forskning som gjorts är intressant och användbar inför fortsatta studier 

kopplat till sociala medier och sömn. Däremot behövs mer specifik forskning och studier 

kring hur sociala medier påverkar sömnen, eftersom vi har kunnat se ett samband mellan 

användandet av sociala medier och ungdomars sömnproblem. Vi känner därför att det både 

kan vara viktigt och intressant att genomföra fortsatta studier inom detta område. Det vore 

även intressant att genomföra en studie på om det finns någon skillnad på hur morgon- och 

kvällsmänniskor påverkas av sociala medier. 
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Bilaga 1 

 

Hej vi är två stycken lärarstudenter från Uppsala Universitet som läser sista terminen i Idrott 

och hälsa. Vi håller på med en undersökning av hur sociala medier påverkar ungdomars 

sömnvanor. Med sociala medier menar vi olika former av Communitys på internet där man 

kan både lägga ut egna och ta del av andra personers bilder, ord, filmer m.m. samt interagera 

med varandra. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Ditt deltagande är dock betydelsefullt för 

undersökningens kvalitet. Försök att svara så korrekt som möjligt på frågorna. Svaren i denna 

undersökning behandlas konfidentiellt, du är anonym och ingen obehörig kommer att kunna ta 

del av materialet. 

Enkäten består av 20 frågor där du kryssar för en eller flera svarsalternativ som stämmer in på 

dina upplevelser. På flera av frågorna finns det även utrymme för att lämna en kommentar. 

Fråga 20 behöver endast besvaras om du har några övriga kommentarer till undersökningen. 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning,  

Camilla Cederborg-Löwl och Mina Holmgren-Faghihi 

Kontakta oss gärna om det är någonting ni undrar över 

Camilla: camilla.cederborg_lowl.8326@student.uu.se  

Mina:  mina.holmgren.faghihi@gmail.com 

Handledare: Matts Dahlkwist matts.dahlkwist@edu.uu.se 

 

mailto:camilla.cederborg_lowl.8326@student.uu.se
mailto:mina.holmgren.faghihi@gmail.com
mailto:matts.dahlkwist@edu.uu.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NEXqWxMnQ6SPnM&tbnid=4h9xOu0PS7w0lM:&ved=&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UU_logo.jpg&ei=ovZrUcC-KInFtQawq4CgAQ&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNECFb5sJZOkMOaMB6vm9x-vpuwH3g&ust=1366116386923929


Ålder:                                Kön               Kvinna  Man  

 

1. Är du en morgon eller kvällsmänniska? 

 

      Morgonmänniska 

 

      Kvällsmänniska 

 

 

2. Hur känner du dig när du kliver upp på morgonen? 

 

 Mycket sömning 

 

Sömning, med viss ansträngning att vara vaken 

 

Sömning, men ej ansträngande att vara vaken 

 

Tecken på sömnighet 

 

Varken sömning eller pigg 

 

Pigg/ganska pigg 

 

Mycket/extremt pigg 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

3. Ungefär hur många timmar brukar du sova under natten? 

(Ange antal timmar för vardag respektive helg) 

 

Vardagar:                                                . 

 

Helger:                                                    . 

 

 

 

 

 



4. Hur bra tycker du att du sover på natten? 

Bra 

Ganska bra 

 

Varken bra eller dåligt 

 

Ganska dåligt  

 

Dåligt 

 

5. Hur ofta känner du att du får för lite sömn? 

Varje natt 

Ofta (3-4 nätter i veckan) 

 

Ibland (1-2 nätter i veckan) 

 

Sällan/aldrig  

Kommentarer: 

 

 

 

6. Använder du dig av sociala medier så som Facebook, Instagram, Youtube, 

twitter, bloggar m.m. 

Ja  

Nej 

   

7. Om du använder dig av sociala medier, vilka använder du då? 

(Kryssa för det/de svarsalternativ som stämmer bäst för dig. Du får kryssa för flera). 

                   Facebook     Instagram 

 Bloggar (läser andras eller skriver själv)   Twitter 

 Youtube (Kollar klipp eller lägger upp egna)   Myspace 

   

Andra: 

 

 



8. Hur viktiga är de sociala medierna för dig?  

Mycket viktiga 

Viktiga 

 

Ganska viktiga 

Inte så viktiga 

Oviktiga, jag har dem endast för att alla andra har dem.  

 

9. Brukar du kolla din Facebook, mail osv. innan du går och lägger dig? 

Varje kväll 

Ofta (3-4 kvällar i veckan) 

 

Ibland (1-2 kvällar i veckan) 

Sällan/aldrig  

 

10. Händer det ofta att du fastnar framför datorn och/ eller mobilen när du gör 

detta? 

 

Varje kväll 

 

Ofta (3-4 kvällar i veckan) 

 

Ibland (1-2 kvällar i veckan) 

Sällan/aldrig  

11. Känner du dig tvungen att svara om någon kontaktar dig via sociala medier trots 

att du är trött och på väg att somna? 

Ja  

Nej (Om nej, hoppa över nästa fråga) 

12. Jag måste svara eftersom… 

Det kan vara viktigt 

Jag kan inte låta bli 

Jag är orolig att missa något 

Andra orsaker: 

 



13. Upplever du att du har svårt att sova de gånger som du är aktiv på sociala 

medier innan du går och lägger dig?  

 

Varje gång 

 

Ofta  

 

Ibland  

Sällan/aldrig  

14. Brukar du stänga av ljudet eller logga ut från dina sociala medier när du ska 

sova för att undvika störande ljud från t.ex. notifikationer eller 

sms?(Kommentera varför) 

 

Ja, nästan alltid  

Ibland 

Nej, aldrig 

Kommentarer: 

 

 

15. Sover du med mobiltelefonen och/eller datorn nära sängen?(Kommentera varför) 

Ja   

Vid enstaka tillfällen 

Nej 

Kommentarer: 

 

 

16. Tror du att din sömn påverkas på något sätt av att sova nära datorn och/ 

mobilen?  

Ja, mycket positivt 

Ja, lite positivt 

Ja, mycket negativt 

Ja, lite negativt 

Varken eller 

Inte alls 



 

17. Tror du att din sömn påverkas negativt av att sitta med sociala medier innan du 

ska sova? 

Ja, mycket 

Ja, lite grann 

Kanske  

Inte alls 

 

18. Hur ofta brukar du vakna på nätterna?   

Fler än 4 ggr/natt 

3-4 ggr/natt 

 

1-2 gånger/natt 

 

Sällan/aldrig  

Kommentarer: 

 

 

 

19. Om ja, brukar du då logga in/kolla dina sociala medier?   

Ja   

Vid enstaka tillfällen (T.ex. om någonting speciellt har hänt)  

Nej 

 

20. Övriga kommentarer  

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


