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SAMMANFATTNING 

Flertalet studier har påvisat ett samband mellan skärmtid och sömnvanor, men forskningen 
vad avser samband mellan sociala medier och sömn är desto vagare. Således är syftet med 
följande studie att undersöka förekomst, könsskillnader och eventuella samband mellan 
användning av sociala medier och sömnvanor. Metoden utgår från en kvantitativ ansats där 
befintlig data från undersökningen Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012) 
använts för vidare analys. Resultatet visar att ungdomar under vardagar i genomsnitt 
avsätter 2,35 timmar per dag åt att chatta på sociala medier samt att sömnvanorna skiljer sig 
åt beroende på veckodag. Signifikanta könsskillnader observerades där tjejer är mer frekvent 
uppkopplade på sociala medier och dessutom uppger sömnbesvär i större utsträckning än 
killar. Dessutom framkom att sannolikheten för olika former av sömnbesvär är större för 
dem som i högre grad uppgett att de använder sociala medier. Den slutsats som kan dras är 
att det förekommer signifikanta könsskillnader där tjejer är uppger uppkoppling och 
sömnbesvär i större utsträckning är killar samt att det verkar finnas ett visst samband mellan 
användning av sociala medier och sömnvanor. Vidare forskning inom området kan sedan 
tillgodogöras av praktiker inom det folkhälsovetenskapliga fältet med syftet att initiera 
interventioner som rör ungas internet- och sömnvanor. 

Nyckelord: sociala medier, sömnvanor, ungdomar, könsskillnader, folkhälsa 

  



ABSTRACT 

Several studies have indicated a link between screen time and sleep habits, but research 
regarding the relationship between social media and sleep is inadequate. Thus, the purpose 
of the following study is to examine the prevalence, gender differences and possible relation 
between the use of social media and sleep habits. The method is based on a quantitative 
approach and previous data from The Survey of Adolescent Life in Vestmanland 2012 were 
used for further analysis. Results show that the average time spent on social media during 
weekdays was 2,35 hours and that sleep habits among adolescents differ between weekdays 
and weekends. Likewise, the study observed significant gender differences where girls 
reported a more frequent connection to social media as well as different forms of sleeping 
problems compared with boys. Additionally, the probability of various forms of sleeping 
problems is more common among those who indicated that they use social media more 
frequently. Hence, the conclusion is that there are significant gender differences in the usage 
of social media and sleep habits and nonetheless there seems to be a relationship between the 
use of social media and sleep habits. This knowledge can preferably be adapted by public 
health practitioners who intend to initiate interventions concerning young people's Internet 
and sleep habits. 

Keywords: social media, sleep habits, adolescents, gender differences, public health
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1 INTRODUKTION  

Sociala medier är ett vanligt förekommande fenomen i dagens välutvecklade 
informationssamhälle. I och med lanseringen av de smarta mobiltelefonerna möjliggörs 
numera uppkoppling och tillgänglighet dygnet runt. I takt med den teknologiska 
utvecklingen har även sömnproblem bland unga ökat och studier antyder ett samband 
mellan användning av elektroniska enheter vid sänggående och sömnstörningar. Däremot 
utgår befintlig forskning mestadels från sambandet mellan skärmtid eller elektronik och 
sömn, medan relationen mellan användningen av sociala medier och sömnvanor är desto 
mindre utforskat. Med anledning av att sömn är en mycket central bestämningsfaktor för 
folkhälsan betraktas det vara motiverat att i föreliggande studie ytterligare studera samband 
mellan sociala medier i synnerhet och sömnvanor i allmänhet. Därtill finns ett personligt 
intresse och fascination kring fenomenet och dess potentiella inverkan på sömnen, då 
författaren själv är en frekvent och van användare av sociala medier.  



 2  

2 BAKGRUND 

Sömnproblem bland unga har visat sig vara vanligt förekommande och under det senaste 
seklet har en reducering vad avser sömndurationen bland barn och unga observerats 
(Matricciani, Olds & Petkov, 2012). En studie av Hysing et al. (2013) som undersökt 
sömnvanor bland ungdomar i skandinavisk kontext indikerade att respondenterna 
uppskattningsvis sov två timmar kortare än rekommenderat samt uppvisade svårigheter med 
att somna. Därtill fastslog studien en rådande problematik kring sömnbrist och 
sömnsvårigheter bland unga, vilket gör det till ett aktuellt samhälleligt folkhälsoproblem som 
bör uppmärksammas och hanteras. Problematiken med sömnbesvär belyses även i 
regeringens proposition (2007/08:110), där det framgår att alltfler ungdomar lider av 
sömnproblem. Dessutom framhålls barn och unga som en särskilt angelägen målgrupp för 
det nationella hälsofrämjande arbetet, vilket tydliggör det faktum att sömnvanor bland unga 
är ett centralt fokusområde ur ett folkhälsoperspektiv (Prop. 2007/08:110). Samtidigt ökar 
användningen av olika sociala medier och nyttjande av mobiltelefoner i samband med 
sänggående kan ha en negativ effekt på ungas sömnkvalitet (Van den Bulck, 2003). 
Följaktligen kan två parallella trender urskiljas vad avser en ökning i användningen av olika 
sociala medier samt en sämre sömnkvalitet bland unga (Hysing et al., 2015). 

2.1 Sociala medier 
Under de senaste åren har en snabb utveckling skett vad gäller fenomenet sociala medier, i 
Sverige såväl som globalt. Själva begreppet sociala medier är idag något vedertaget som ofta 
används i vardagligt tal och Smith (2014) talar om en revolution i användningen av 
teknologin. Ett skifte har ägt rum i sättet samhället använder sig av internettjänster och olika 
sociala plattformar och nätverk dominerar idag användningen (Smith, 2014). Gemensamt för 
de sociala medierna är att de möjliggör för användaren att sprida åsikter, skapa och dela 
innehåll samt etablera nätverk. Som exempel på vanligt förekommande sociala medier inom 
svensk kontext namnger Findahl och Davidsson (2015) Facebook, Instagram, Twitter och 
LinkedIn. Safko och Brake (2009) förklarar begreppet sociala medier som den teknologi 
vilken används för att nå ut till andra människor i syfte att etablera kontakt och tillitsfulla 
relationer genom att skapa och dela digitalt innehåll. 

2.1.1 Könsskillnader och användning av sociala medier 

Statistik visar att de mest frekventa användarna av sociala nätverk återfinns i åldersgruppen 
16 till 25 år där 97 procent använder sociala medier åtminstone någon gång per år. I 
åldersgruppen tolv till 15 år uppger över 60 procent att de dagligen använder populära 
sociala nätverk som Instagram och Snapchat. Trenden indikerar på att de yngre är mer aktiva 
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på olika sociala nätverk än de äldre och att användningen sammantaget är vanligast bland de 
som är 16 till 45 år gamla (Findahl & Davidsson, 2015).  

Vad avser könsskillnader framkommer att kvinnor generellt tenderar att använda sociala 
medier i större utsträckning än män, både att besöka hemsidor samt att själva producera 
innehåll. För individer mellan 16 till 25 år uppgick den genomsnittliga mängden tid avsatt för 
sociala nätverk år 2015 till uppskattningsvis tio timmar per vecka. Utvecklingen visar att 
antalet timmar som spenderas på sociala medier en vanlig vecka ökat för samtliga 
åldersgrupper (Findahl & Davidsson, 2015). 

2.2 Sömn 
Generellt beskrivs sömn som ett tillstånd där fysiologiska processer ger upphov till att 
medvetandet förändras och hjärnan ägnar sig åt uppbyggnad. Under sömnen genomgår den 
sovande vanligtvis flera olika sömnstadier med utgångspunkt i insomningsstadiet och vidare 
till stabil sömn. Gradvis ökar sömndjupet och kroppen reagerar genom att reducera den 
fysiologiska verksamheten: exempelvis avtar hjärtfrekvensen något och andningen blir 
långsammare. Den tredje och fjärde nivån innefattar djupsömn och i detta tillstånd är 
individen alltmer svårväckt och tolerant mot ljud i omgivningen. Viss forskning indikerar att 
det är vid djupsömnen som den större delen av återhämtningen sker samt att utsöndringen 
av kroppens tillväxthormon når sin kulmen (Åkerstedt, 2001).  

Svenska nationella riktlinjer kring rekommenderad sömn saknas i nuläget, men National 
Sleep Foundation (2000) menar att ungdomar är i behov av åtta och en halv till drygt nio 
timmars sömn per natt. Åkerstedt (2001) tillägger att fastän sömnbehovet må vara högst 
individuellt uppskattas det genomsnittliga sömnintervallet löpa mellan sex till nio timmar 
per natt. Därtill förändras behovet i stigande ålder, ju äldre individen blir desto mindre 
sömnbehov. En vedertagen och allmän riktlinje kring rekommenderad sömnmängd är dock 
åtta timmars sömn per natt (Åkerstedt, 2004). 

2.2.1 Sömnens betydelse för hälsan 

Sömnbesvär kan enligt Söderström (2007) beskrivas som problem med att somna, störd 
nattsömn med uppvaknande eller en upplevelse av att sömnen till trots inte vakna utvilad. 
Sömn är onekligen en viktig bestämningsfaktor för hälsan och brist på tillräcklig sömn kan i 
extrema fall vara livshotande. Vid otillräcklig adekvat sömn påverkas både 
koncentrationsförmågan, korttidsminnet och inlärningsförmågan negativt. Därutöver 
riskerar sömnbrist under ungdomsåren att resultera i emotionella effekter så som 
depression, användning av andra stimulansmedel, impulsivitet, aggressivitet, sämre 
prestation i skolan och en ökad risk för skador (National Sleep Foundation, 2000). Åkerstedt 
(2001) tillägger att sömnbrist likväl påverkar immunförsvaret negativt vilket kan medföra 
ökad mottaglighet för infektioner. Brist på sömn har dessutom en icke önskvärd effekt på 
blodfetter och insulinnivåer genom att negativt påverka dess effektivitet. En litteraturöversikt 
av Grandner, Patel, Gehrman, Perlis och Pack (2010) fastslår att sömnbrist resulterar i en 
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minskad prestationsförmåga och innebär en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, fetma 
och en dysfunktionell metabolism. 

2.2.2 Könsskillnader och sömnvanor bland ungdomar 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en kunskapsöversikt fastslagit att 
kvinnor i större utsträckning än män lider av sömnbesvär (SBU, 2010). Denna trend 
bekräftas av svensk statistik som visar att sömnproblematik är mer vanligt förekommande 
bland kvinnor än män. Dessutom finns indikationer på att besvären ökar med åldern 
(Folkhälsomyndigheten, 2014; SBU, 2010). Sedan 1990-talet ter sig sömnbesvären ha ökat 
bland befolkningen och unga kvinnor framhålls som en särskilt utsatt grupp vad avser 
problematiken (Folkhälsomyndigheten, 2014). Därutöver har en studie kring ungas 
sömnvanor av Hysing et al. (2013) konstaterat att tjejer i större grad än killar lider av 
svårigheter att somna samt sömnlöshet.  

Ungdomar har inte sällan en förskjuten sömnrytm som en naturlig följd av puberteten, vilket 
innebär att insomnandet generellt sett senareläggs. En trend har uppmärksammats vad avser 
att unga ofta får för lite sömn under veckodagarna för att sedan kompensera detta med att 
sova längre under helgen. Denna vana riskerar att resultera i en förskjuten dygnsrytm till 
följd av svårigheten att ställa om mellan helg och veckodag (Läkemedelsverket, 2015). 

2.3 Tidigare forskning kring sociala medier och sömnvanor 
Tidigare forskning inom området har huvudsakligen fokuserat på samband mellan skärmtid 
och sömnvanor alternativt användning av elektroniska enheter och sömn. En studie som 
undersökte samband mellan ungdomars användning av elektronik under dag- och kvällstid 
samt sömnrelaterade aspekter visade att det fanns en negativ korrelation. Att använda 
elektroniska enheter var i större grad associerat med sömnsvårigheter vad avsåg 
insomnande, mängden sömn samt sömnbrist (Hysing et al., 2015). En studie i relation till 
detta konstaterade att högfrekvent användning av mobiltelefon har samband med olika 
sömnstörningar (Thomée, Härenstam & Hagberg, 2011). Studier visar att användning av 
elektroniska enheter konsekvent har kopplats samman med senare sänggående och förkortad 
sömn (Hysing et al. 2015; Hale & Guan, 2015). Därutöver argumenteras för att användning 
av sociala medier vid sänggående är en faktor som kan störa sömnen (Läkemedelsverket, 
2015).  

Ytterligare en litteraturöversikt av Cain och Gradisar (2010) fastslog att 
elektronikanvändning onekligen verkar ha en negativ effekt på barn och ungas sömnvanor, 
men att förståelsen för mekanismerna bakom sambandet inte är helt kartlagda. Framför allt 
indikerade de inkluderade studierna att sömnen påverkas genom senarelagt sänggående och 
kortare nattsömn. En överdriven användning av internet har ett samband med ungdomars 
sömnproblem. På sikt kan dessa sömnproblem leda till en onormal känsla av trötthet, även 
under dagtid (Choi et al., 2009).  



 5  

Vad avser studier som undersökt samband mellan användning av sociala medier och 
sömnvanor är tillgången desto vagare. Att sociala mediers relation till sömnproblem är något 
som bör uppmärksammas har framkommit i en tidigare studie av Schurgin O'Keeffe och 
Clarke-Pearson (2011). Vidare fastslår en nyligen publicerad studie inom området att 
ungdomar som frekvent nyttjar sociala medier tenderar att lida av sömnproblem i större 
utsträckning än jämnåriga med en mer sparsam användning. Samtidigt hävdades att studien 
var unik då det är en av de första studier som påvisar att sociala medier faktiskt kan ha en 
påverkan på sömnen. Hur ofta deltagarna besökte olika sociala medier antogs predicera 
sömnsvårigheter bättre än tiden som totalt avsattes för detta (Levenson, Shensa, Sidani, 
Colditz & Primack, 2016). Därutöver visar en annan studie att en upplevelse av att vara 
beroende av sociala nätverk på internet är associerat med en negativ effekt på sömnkvaliteten 
(Xanidis & Brignell, 2016). I motsats fann dock en annan studie inget belägg för att 
användning av media i allmänhet predicerar sömnproblem. Det påvisades snarare att 
sömnproblem tenderade att stimulera en medial användning av exempelvis datorer och 
sociala medier. Det vill säga att individer med redan befintliga sömnproblem tar sin tillflykt 
till sociala medier som konsekvens av sömnsvårigheterna (Tavernier & Willoughby, 2014). 

2.4 Teoretisk ansats 
Följande teori och förklaringsmodeller utgör den teoretiska ansatsen för studien med syftet 
att skapa struktur för analys och tolkning av det empiriska resultatet med en teoretisk 
förankring.  

2.4.1 Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior (TPB) utgår från att sannolikheten för att en individ ska anamma 
ett visst beteende är beroende av intentionen, vilket symboliserar motivationen till att utöva 
ett visst beteende, och är en viktig nyckelfaktor i hur villig en individ är att anstränga sig för 
att genomföra en given handling (Ajzen, 1991). 

Intentionen i sin tur formas utifrån individens attityder, uppfattningar kring subjektiva 
normer samt upplevd kontroll över beteendet (Ajzen, 1991). Emellertid framhålls att 
intentionen och beteendet inte nödvändigtvis alltid stämmer överens, vilket innebär att en 
avsikt inte undantagslöst leder till handling (Andersson, 2009). Attityden handlar om 
individens syn på beteendet och huruvida de förväntade utfallen av ett beteende värderas 
som åtråvärda och eftersträvansvärda (Ajzen, 1991). En bakomliggande föreställning kring 
beteendets konsekvens påverkar i sin tur om attityden antar en positiv eller negativ riktning 
(Andersson, 2009). Den subjektiva normen utgår från en uppfattning kring omgivningens 
värdering av beteendet och deras förväntningar på handling eller ej. Den subjektiva 
egenkontrollen åsyftar den viljemässiga kontroll över beteendet som individen upplever och 
huruvida det uppfattas vara enkelt eller problematiskt att genomföra handlingen (Ajzen, 
1991). 
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Vad avser teorins tillämpbarhet för att förklara användningen av sociala medier har en studie 
visat att TPB kan predicera användning av sociala nätverkshemsidor. Den subjektiva normen 
och upplevd attityd gentemot användning av de sociala medierna var i det avseendet centrala 
för sannolikheten att använda sig av nätverkstjänsterna (Pelling & White, 2009). Således är 
det tänkbart att subjektiva normer om förväntad aktivitet och närvaro på sociala medier samt 
konstant uppkoppling, även kvällstid, är en förklaring till varför användning förekommer vid 
sänggående trots avrådan ur ett sömnhygieniskt perspektiv. Utifrån resonemang från tidigare 
studie av Pelling och White (2009) antas även individens egen attityd gentemot sociala 
medier spela en viktig roll för intentionen att använda respektive avstå användningen av 
sociala medier i samband med sänggående. Om individen har en positiv attityd till att vara 
aktiv och uppkopplad, trots vetskapen om sömnens hälsomässiga betydelse, är det utifrån 
teorin möjligt att attityden tillsammans med en upplevd förväntan på uppkoppling och 
tillgänglighet från omgivningen resulterar i en mer frekvent användning (Thomée et al., 
2011). Dessutom är det tänkbart att attityder och värderingar förklarar motsvarande fenomen 
vad avser att inte prioritera sömn och den självupplevda kontrollen av sömnvanorna 
betraktas vara en viktig faktor i att predicera individens sömnbeteende (Knowlden, Sharma & 
Bernard, 2012). 

2.4.2 Ytterligare teoretiska utgångspunkter 

En ytterligare teoretisk ansats inom området utgår från att ett ständigt uppkopplat samhälle 
med krav och förväntningar på tillgänglighet har en betydande förklaring i utvecklingen av 
sömnproblematik och förändrade sömnvanor. I och med etablissemanget av informations- 
och teknologisamhället skapades nya förutsättningar för konstant aktivitet och tillgänglighet. 
Samtidigt blir detta förrädiskt för människans inre biologiska klocka vilken till stor del 
påverkas av ljus och mörker vilka styr dygnsrytmen. Utvecklingen av mobiltelefoner och 
internet har skapat förutsättningar för arbete dygnet runt, oberoende var individen befinner 
sig. Det påpekas dessutom att gränsen mellan arbete och vila har suddats ut (Söderström, 
2007). Därtill menar Åkerstedt (2001) att en problematik utgår från att sovrummet används 
till annat än sömn, vilket kan störa kroppens omställning till sömnläge. Aktiviteter som 
skärmtittande och arbete kan därför ha en negativ påverkan på sömnen, något som 
användning av sociala medier i samband med sänggående skapar förutsättningar för. Därtill 
diskuteras huruvida media med stimulerande innehåll kan resultera i en ökning av både 
psyko- och fysiologisk aktivitet vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på sömnen (Cain & 
Gradisar, 2010). 

En annan teoretisk förklaring kring mekanismer som kan tänkas inverka på individens sömn 
utgår från att användning av elektronik i samband med sänggående antas kräva tid som 
annars hade kunnat avsättas för sömn. Dessutom är det tänkbart att den mediala 
användningen blir ett substitut till andra aktiviteter som är intimt sammankopplade med god 
sömnhygien, som fysisk aktivitet under dagtid (Cain & Gradisar, 2010; Hale & Guan, 2015). 
Exponering för ljusskenet från skärmen är också en faktor vilken framhållits som en möjlig 
förklaring till varför elektroniska apparater kan ha en negativ effekt på sömnen. Ytterligare 
en förklaringsmodell utgår från att den elektromagnetiska strålningen från mobiltelefoner 
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resulterar i en fördröjd produktion av melatonin, ett centralt hormon för att reglera sömnen 
(Cain & Gradisar, 2010). 

2.5 Problemformulering 
Litteraturgenomgången indikerar att många studier undersökt sambandet mellan skärmtid 
och sömn. Emellertid har den snabba utvecklingen av ny teknologi i form av smarta 
mobiltelefoner och sociala medier möjliggjort nya kommunikationsvägar. Hysing et al. 
(2015) påpekar en parallell utveckling vad avser försämrad sömn bland unga de senaste tio 
åren samtidigt som användningen av elektronik i olika former ökat. Därutöver fastslås ett 
behov av att kontinuerligt bedriva forskning inom området då ny teknologi utvecklas och 
dess konsekvenser för bland annat sömnen behöver kartläggas (Hale & Guan, 2015). Därtill 
är forskningen vad avser samband mellan sömn i allmänhet och sociala medier i synnerhet 
tämligen bristfällig. Således betraktas det motiverat att ytterligare undersöka samband 
mellan användning av sociala medier och sömnvanor. Eftersom det finns indikationer att 
kvinnor och unga tjejer i större utsträckning lider av sömnbesvär samtidigt som de mer 
frekvent än män använder sociala medier, anses likväl könsskillnader intressant att studera. 
Förhoppningen är att följande studie kan bidra med vidare kunskap kring huruvida 
användningen av sociala medier utgör en potentiell hälsorisk i och med en negativ effekt på 
ungdomars sömnvanor.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Följande syfte med tillhörande frågeställningar utgör studiens utgångspunkt. 

3.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förekomst samt eventuella könsskillnader och samband 
mellan användning av sociala medier och sömnvanor bland ungdomar i Västmanland. 

3.2 Frågeställningar 

• I vilken omfattning använder ungdomar sociala medier? 
• Vilka sömnvanor har ungdomar? 
• Finns det könsskillnader inom användning av sociala medier och sömnvanor? 
• Finns det samband mellan användning av sociala medier och sömnvanor? 



 8  

4 METOD 

Nedan redogörs för studiens upplägg, metodologiska överväganden och tillvägagångssätt. 
Initialt beskrivs studiedesign samt datamaterialet vilket är hämtat från Liv och Hälsa Ung 
2012 (Landstinget Västmanland, 2012) och därefter presenteras tillvägagångssättet för 
följande studie. 

4.1 Studiedesign 
Studiens syfte förutsätter analyser av kvantitativa mått, eftersom frågeställningarna 
efterfrågar förekomst, samband och skillnader. Det ter sig därför naturligt att välja en 
kvantitativ metod, vilket Bryman (2011) beskriver som ett tillvägagångssätt som utgår från 
att kvantifiera insamlad data för vidare analys. Följande studie har en deduktiv ansats 
eftersom det, i enlighet med Brymans (2011) beskrivning, finns bakomliggande teorier som 
genererat hypoteser alternativt frågeställningar vilka genom empirisk undersökning ska 
besvaras. I detta fall har teoretiska ansatser resulterat i ett intresse och syfte att studera 
huruvida könsskillnader och samband föreligger genom analyser av empirisk data. Materialet 
är hämtat från enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 
2012) vilket innebär att sekundäranalyser genomförts. Valet att genomföra sekundäranalyser 
i denna studie grundas huvudsakligen på att omfattande data av god kvalitet fanns till 
författarens förfogande att använda, vilket resulterade i att data från Liv och Hälsa Ung 2012 
(Landstinget Västmanland, 2012) användes. Dessutom inkluderade enkätundersökningen 
variabler som stämde väl överens med det som i denna studie önskas studeras. I föreliggande 
fall är studiedesignen för primärdata en tvärsnittsstudie, vilket innebär att vid ett specifikt 
tillfälle samla in information från en större mängd respondenter och därefter genomföra 
analyser för att identifiera variationer och samband mellan olika variabler (Bryman, 2011). 

4.2 Liv och Hälsa Ung 2012 
Liv och Hälsa Ung 2012 är en enkätundersökning som genomförs vartannat år och vänder sig 
till elever i årskurs sju, nio samt två på gymnasiet i Västmanland (Landstinget Västmanland, 
2012). Syftet är att erhålla en ögonblicksbild av ungas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor 
inom länet. Vid ursprunglig datainsamling skickades en inbjudan ut till Västmanlands 
samtliga skolor och efter samtycke från skolan genomfördes enkäten under skoltid. Innan 
enkäten skickades ut till skolorna erhöll vederbörande personal förhandsinformation kring 
enkätens syfte, deltagarnas rättigheter samt vikten av frivillighet och konfidentialitet. I 
informationen till lärarna framgick likväl övriga praktiska detaljer i form av hur läraren 
förväntades gå tillväga vid insamling och vidarebefordring av enkäterna samt att en ny 
möjlighet att fylla i enkäten skulle ges till de elever som eventuellt varit frånvarande vid 
tillfället. Detta framgår i ett informationsbrev utskickat till lärare inför Liv och Hälsa Ung 
2014 (Landstinget Västmanland, 2014), men processen var densamma även för Liv och Hälsa 
Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012). 
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En lärare alternativt skolsköterska fanns till förfogande vid utdelning och insamling av 
enkäterna. Insamling av data fortlöpte under en period mellan mars och maj år 2012 och 
enkäterna skickades därefter vidare till Centrum för klinisk forskning för att maskinellt 
skannas in och läsas av. Anledningen till att data från de senaste genomförda 
enkätundersökningarna inte använts beror på att materialet från Liv och Hälsa Ung 2014 och 
2016 inte varit tillgängligt att använda. Uppdragsgivaren för följande studie har endast 
tillstånd att analysera data från Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012). 

4.3 Urval och avgränsning 
Med anledning av etiska omständigheter där målsmans tillstånd krävs för studier på 
individer under 15 år har elever i årskurs sju exkluderats i följande studie. Det innebär att 
urvalet utgörs av alla de elever i Västmanland som år 2012 gick i årskurs nio eller två på 
gymnasiet och som efter skolans godkännande till deltagande valt att besvara enkäten. 
Eleverna i årskurs nio var vid undersökningens tillfälle mellan 15 till 16 år och de i årskurs två 
på gymnasiet mellan 17 till 18 år gamla. Sammanlagt bestod den totala studiepopulationen av  
6 296 respondenter där det slutgiltiga urvalet uppgick till 4 440 svarande, vilket framgår i 
Hellströms (2015) avhandling baserad på samma material. Den population som urvalet antas 
representera och till vilken resultaten antas kunna generaliseras mot utgörs av ungdomar i 
Västmanland från 15 till 18 år.   

Utifrån befintliga frågor i Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012) valdes 
specifikt nio frågor ut vilka antogs kunna besvara studiens frågeställningar. Första frågan 
handlade om kön, nästkommande tre frågor behandlade uppkoppling på sociala medier och 
återstående fem frågor behandlade ungdomars sömnvanor (Bilaga A).  

I följande studie avses med begreppet sociala medier uppkoppling på internet i syfte att 
kommunicera på sociala nätverkshemsidor som exempelvis Facebook, eftersom det är vad 
som tillfrågas i enkäten Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012) i relation 
till ämnet. 

4.4 Bortfall 
Av totalt 71 tillfrågade skolor tackade 68 enheter ja till att delta i undersökningen, vilket 
innebär att totalt tre skolor avböjde medverkan. Det innebar ett administrativt bortfall på 
625 elever i årskurs nio och två på gymnasiet, vilket innebar att 5 671 respondenter fanns till 
förfogande att svara på enkäten. Därutöver tillkom ett externt bortfall om ytterligare 1 117 
elever som inte deltog i undersökningen då de antingen avböjt medverkan eller varit 
frånvarande vid tillfället. 

Antalet respondenter efter administrativt och externt bortfall uppgick till 4 554 elever, vilket 
motsvarade 72,3 procent av den totala populationen. Det interna bortfallet blev därtill 114 
enkäter vilka saknade tillräckligt med svar. Det slutgiltiga antalet respondenter som besvarat 
enkäten i år nio samt två på gymnasiet uppgick till 4 440 deltagare, varav 2 186 var killar och 
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2 254 tjejer (Hellström, 2015). Nedan redogörs för det interna bortfallet för varje specifik 
inkluderad enkätfråga (Tabell 1). 

 
    Tabell 1. Internt bortfall för respektive enkätfråga. 

Enkätfråga Bortfall Antal svarande 
1 0 4 440 
2 182 4 258 

3 266 4 174 

4 207 4 233 

5 158 4 282 

6 133 4 307 

7 33 4 407 

8 50 4 390 

9 54 4 386 

4.5 Variabler 

Inför analysen omarbetades befintliga variabler ur enkäten och svarsalternativen 
dikotomiserades, vilket innebär att de endast består av två kategorier (Field, 2013). Fråga ett, 
vilket handlade om kön, var redan av dikotom karaktär och fick därför vara orörd (Bilaga A). 
De frågor som ansågs svara för användning av sociala medier handlade om hur ofta 
respondenten brukade vara uppkopplad på nätverkssidor som exempelvis Facebook samt 
avsatt tid för att chatta på internet under vardagar respektive helger. För att erhålla en bild av 
sömnvanor inkluderades frågor som behandlade sömnmängden under vardagar respektive 
helger, svårigheter att somna, huruvida respondenten upplevde att denne fick för lite sömn 
samt sömnighet under skoltid (Tabell 2).  
 

Tabell 2. Översikt över vilka av studiens enkätfrågor som korresponderar  
med respektive frågeställning. 
Frågeställning Berörda enkätfrågor 
1. Användning av sociala medier  2-4 

2. Ungas sömnvanor 5-9 

3. Könsskillnader  1-9 

4. Samband sociala medier och sömn 2- 9 

4.5.1 Användning av sociala medier 

Svarsalternativen för fråga två, vilken handlade om hur ofta respondenten var uppkopplad på 
sociala medier, var ursprungligen på ordinalnivå med kategoriska variabler. Det innebär att 
svaren uttryckta som kategorier med en rangordning som kan urskiljas, men utan att 
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avståndet däremellan är lika stort (Bryman, 2011). Dessa dikotomiserades till aldrig/mer 
sällan för de som svarat att de ”aldrig”, ”några gånger per år”, ”någon gång per månad” eller 
”två till fyra gånger per månad” besökte sociala medier som Facebook. De som svarat att de 
använde sig av detta ”2-3 dagar/vecka”, ”4-5 dagar/vecka” eller ”6-7 dagar/vecka” kodades 
ihop till ofta/mer frekvent. Dikotomiseringen motiveras av det faktum att majoriteten av de 
unga använder sociala medier ett flertal timmar varje vecka (Findahl & Davidsson, 2015) och 
med det i beaktande ansågs de med en användning på högst ”två till fyra gånger per månad” 
tillhöra gruppen aldrig/mer sällan. 

Fråga tre och fyra, vilka handlade om antalet timmar som respondenten ägnade åt att chatta 
under vardag respektive helgdag, var uttryckta på en kvotskala med kontinuerliga variabler. 
En kvotskala innebär att avståndet mellan variablerna är detsamma överallt med en absolut 
nollpunkt (Bryman, 2011). Med kontinuerliga variabler avses att de kan anta alla värden på 
skalan (Kristensson, 2014). Dessa dikotomiserades till upp till tre timmar om respondenten 
satt ett kryss inom intervallet noll till två och en halv timme, respektive tre timmar eller mer 
om denne svarat mer än så. Denna dikotomisering valdes för att ungefärligen dela upp den 
ursprungliga kvotskalan på hälften, där svarsalternativet tre timmar utgjorde den befintliga 
skalans mittpunkt. 

4.5.2 Sömnvanor 

Svarsalternativet för fråga fem och sex, vilka frågade om hur många timmar respondenten 
sov under vardagar och helger, var ursprungligen uttryckta i en kvotskala med kontinuerliga 
variabler. Variablerna dikotomiserades till upp till åtta timmar samt mer än åtta timmar 
utifrån en vedertagen riktlinje om åtta timmars sömn per natt (Åkerstedt, 2004). Efter 
kategoriseringen ändrades variabelformen till kategoriska alternativ och var således inte 
längre kontinuerliga. Fråga sju, åtta och nio i enkäten frågade om svårigheter att somna, för 
lite sömn samt sömnighet under skoltid och bestod av ordinalvariabler. Även dessa 
svarsalternativ dikotomiserades till aldrig/mer sällan för de som svarat ”aldrig”, ”sällan” 
eller ”ibland” respektive ofta/nästan alltid för de som svarat ”ofta”, ”för det mesta” eller 
”nästan alltid”. De nya variablerna för fråga sju, åtta och nio var fortsättningsvis kategoriska. 

Efter kategoriseringen var samtliga variabler dikotomiserade samt kategoriserade med 
möjligheten att urskilja en inbördes rangordning och befann sig därför på en ordinalskala. 
Dock var kön fortsättningsvis på en nominalskala, vilket innebär att endast en kategorisering 
utan någon rangordning är möjlig att göra (Kristensson, 2014) (Tabell 3).  
 

             Tabell 3. Översikt över hur originalvariabler kategoriserades om. 
Enkätfråga Ursprunglig variabel Efter kategorisering 

1 Nominalskala Dikotom, nominalskala 

2, 7, 8, 9 Ordinalskala Dikotom, ordinalskala 

3, 4, 5, 6  Kvotskala Dikotom, ordinalskala 
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4.6 Dataanalys 
Analyserna genomfördes i statistikprogrammet SPSS version 22. Innan variablerna kodades 
om till önskade kategorier exkluderades alla svar som klassats som oseriösa samt svar från 
elever i årskurs sju i enlighet med studiens avgränsning. 

4.6.1 Ungdomars användning av sociala medier 

För att besvara frågeställning ett, vilken frågade om ungdomars användning av sociala 
medier, presenteras fördelning i procent och medelvärde med standardavvikelse. Den andra 
enkätfrågan (Bilaga A) handlade om hur ofta respondenten brukade vara uppkopplad på 
sociala medier och analyserades deskriptivt genom frekvenstabeller där fördelningen i 
procent för de som ofta/mer frekvent var uppkopplade presenterades. Medelvärde med 
standardavvikelse beräknades på de ursprungliga variablerna för fråga tre och fyra, vilka 
befann sig på en kvotskala. Dessa frågade efter hur många timmar respondenten ägnade sig 
åt att chatta under vardag och helgdag och var uttryckta som kontinuerliga variabler, vilket 
möjliggjorde beräkning av medelvärde. Standardavvikelse presenteras i syfte att ge en bild av 
inom vilket intervall majoriteten av respondenterna befinner sig. Ejlertsson (2012) förklarar 
att 95 procent av värdena befinner ± 2 standardavvikelser från det erhållna medelvärdet och 
är ett vanligt spridningsmått att presentera då medelvärde beräknas.  

4.6.2 Ungdomars sömnvanor 

Frågeställning två, vilken handlade om ungas sömnvanor, behandlades likt den första med 
medelvärde och frekvenstabeller. Fråga fem och sex handlade om antalet timmar sömn under 
vardag samt helg och var uttryckta som kontinuerliga variabler på en kvotskala. Detta 
möjliggjorde beräkningar av medelvärde med standardavvikelse på originalvariablerna. För 
att ytterligare ge en deskriptiv bild av ungdomars sömnvanor användes frekvenstabeller för 
fråga sju till nio med de nya omkodade variablerna. Eftersom samtliga omgjorda variabler 
befann sig på en ordinalskala kunde inga medelvärden eller liknande centralmått redovisas 
för detta, utan endast fördelningen i procent.  

4.6.3 Könsskillnader i användning av sociala medier och sömnvanor 

För att besvara studiens tredje frågeställning, vilken avsåg undersöka könsskillnader, 
genomfördes chi2-tester. Denna metod valdes eftersom de olika variablerna var kategoriska, 
vilket Field (2013) belyser vara en utgångspunkt för att metoden ska vara användbar. Ett 
chi2-test ger statistiskt underlag för att endera acceptera eller förkasta en formulerad 
nollhypotes, vilken utgår från att ingen signifikant skillnad mellan grupperna finns. Genom 
att erhålla ett p-värde som indikerar på hur stor risken är att skillnaden uppkommit av 
slumpen, kan slutsatser sedan dras kring huruvida nollhypotesen ska förkastas eller 
accepteras (Ejlertsson, 2012). Det intressanta vid chi2-analyser blir att studera p-värdet, 
vilket om den understiger 0,05 innebär att risken för att slumpen inverkat på ett samband är 
mindre än fem procent och nollhypotesen kan således förkastas (Bryman, 2011). Chi2-test 
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genomfördes för fråga ett, vilket frågade om kön, mot samtliga enkätfrågor för att studera 
eventuella könsskillnader. 

4.6.4 Samband mellan användning av sociala medier och sömnvanor 

För studiens fjärde frågeställning, vilken handlade om samband mellan användning av 
sociala medier och sömn, användes olika analytiska metoder. Spearmans rangkorrelation 
genomfördes i syfte att undersöka graden av samband mellan dels sömnduration och dels 
uppkoppling på sociala medier under vardag respektive helgdag. Då minst en av variablerna 
var snedfördelad valdes Spearmans rangkorrelation framför Pearsons korrelationsanalys 
eftersom testet är ett tillbörligt alternativ att använda i det fall materialet inte är 
normalfördelat. Vid genomförandet erhålles rangkorrelationskoefficient inom intervallet 
-1 ≤ rs ≤ +1 vilket anger styrkan på sambandet. Att använda Spearmans korrelation istället för 
Pearsons korrelationskoefficient är enligt Bryman (2011) lämpligt i det fall materialet 
antingen består av ordinalvariabler alternativt då variablerna befinner sig på en kvot- eller 
intervallskala med minst en variabel som är snedfördelad, eftersom analysen är stabil mot 
extremvärden. Spearmans rangkorrelation är något mindre känslig än Pearsons korrelation, 
men användbart i det fall villkoren för korrelationer som kräver normalfördelade värden inte 
uppfylls (Merrill, 2013; Ejlertsson, 2012). För att kunna utarbeta en korrelationstabell 
testades korrelation mellan samtliga berörda frågor (tre, fyra, fem och sex) men med 
intresset att i synnerhet analysera korrelation mellan sömnmängd och chatt under vardagar 
respektive sömnmängd och chatt under helgdagar. Den statistiskt satta nivån för signifikans 
var 0,05 för samtliga analyser i denna studie. 

Vidare genomfördes även oddskvoter för att ytterligare studera relationen mellan sömn och 
användning av sociala medier. Merrill (2013) redogör för att analysmetoden kan vara lämplig 
då syftet är att undersöka hur starkt ett eventuellt samband mellan exponering och utfall är. 
Oddskvoter beräknar hur stora oddsen är för att en individ i en exponerad grupp ska drabbas 
av ett givet utfall i relation till oddsen att en oexponerad individ ska drabbas av samma 
studerade utfall (Ejlertsson, 2012). Denna analysmetod användes i syfte att undersöka 
samband mellan exponering för sociala medier i olika grad och oddsen för utfall i form av 
sömnmängd och sömnsvårigheter. Oddskvoter användes för enkätfråga två mot fem, vilka 
handlade om hur ofta respondenten var uppkopplad till sociala medier och antalet timmar 
vardagssömn. Metoden tillämpades även för enkätfråga sju (sömnsvårigheter) i relation till 
fråga två och tre, vilka frågade efter uppkoppling på sociala medier och antal timmar avsatta 
för att chatta vardagar. 

Samtliga variabler som inkluderades vid beräkningen var dikotoma, vilket möjliggjorde 
användning av oddskvoter som analysmetod. För att erhålla värdet för en eventuell överrisk 
vid beräkningen vändes svarsalternativen för fråga två, tre och sju. Det vill säga att om siffran 
ett i kolumnen för value i SPSS tidigare motsvarade aldrig/mer sällan vändes 
svarsriktningen så att siffran ett istället innebar ofta/nästan alltid. Detta gjordes med syftet 
att skapa en mer logisk beräkning av oddskvoter och underlätta tolkningen, det vill säga 
erhålla oddsen för att exponering av sociala medier i högre grad skulle resultera i olika 
sömnrelaterade besvär.  
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4.7 Kvalitetskriterier 
Vad avser kvantitativa studiers kvalitet finns flertalet aspekter att ta i beaktande vilka i 
synnerhet består av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Bryman, 2011). Validiteten 
åsyftar hur tillämpade mätinstrument mäter det som avses mätas och ger en bild av hur väl 
de utformade indikatorerna fångar in ämnat begrepp (Kristensson, 2014; Bryman, 2011). 
Flertalet av frågorna i Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012) är 
validerade och har testats tidigare, bland annat de frågor som rör sömnkvalitet. Med 
anledning av att frågor rörande sömnkvalitet använts i följande studie betraktas validiteten i 
mätinstrumentet vara god i avseendet att mäta sömnvanor, jämfört med om 
egenkonstruerade frågor kring sömn hade använts. Att enkätundersökningen pågått i flera år 
och genererat publikationer samt rapporter talar dock till validitetens fördel, det vill säga att 
frågorna verkligen mätt det som avsetts. Dock framgår det inte om denna validering 
inkluderar alla sömnfrågor i Liv och Hälsa Ung 2012 eller endast några specifika. 
 
Reliabiliteten handlar övergripande om huruvida mätningarna som görs är pålitliga där en 
hög reliabilitet förknippas med en stor följdriktighet och överensstämmelse i mätningarna. 
Att tillämpade mått på begrepp är stabila över tid är en dimension som tas hänsyn till vid 
bedömning av studiens reliabilitet (Bryman, 2011). I föreliggande studie baseras resultaten 
på sekundärdata erhållen från Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012), en 
enkätundersökning med frågor som Landstinget Västmanland (2012) står bakom. Således 
bör reliabiliteten vad gäller säkerhet i mätningar och avsaknad av mätfel bedömas som 
tämligen god. Därutöver har reliabiliteten för Liv och Hälsa Ung-studierna tidigare bedömts 
som hög av Hellström (2015). 

Huruvida en studies resultat är att betrakta som generaliserbara är likväl ett sätt att bedöma 
kvaliteten och synnerligen intressant vid tvärsnittsstudier. Intresset för kvantitativa studier 
utgår i mångt och mycket från att kunna hävda att de resultat som erhållits från ett givet 
urval eller kontext också gäller för hela populationen eller i andra sammanhang (Bryman, 
2011). Framför allt är urvalets karaktärsdrag en avgörande faktor för resultatens 
generaliserbarhet (Kristensson, 2014). I studien ingår elever i årskurs nio och två på 
gymnasiet i urvalet och med antalet inkluderade individer bedöms generaliserbarheten till 
andra ungdomar i Västmanland vara större än om en egen datainsamling hade genomförts. 
Med det omfattande urvalet i beaktande har även Hellström, Nilsson, Leppert och Åslund 
(2012) bedömt möjligheten att generalisera resultaten till andra ungdomspopulationer som 
tämligen god.  

Med anledning av att föreliggande studie genomförts på redan insamlad data är reliabiliteten 
och validiteten vad avser utformning av begrepp och mätinstrument synnerligen svår att 
påverka i efterhand. Det som vid planeringen av följande studie har eftersträvats är att skapa 
förutsättningar för framtida replikerbarhet med ett detaljerat och transparent metodavsnitt. 
Genom att redogöra för samtliga metodologiska val samt noggrant beskriva analysprocessen 
antas möjlighet ges för att i framtiden kunna replikera studien med identiska resultat under 
premissen att tillgång finns till samma data. 
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4.8 Forskningsetiska hänsynstaganden 
Att bedriva human- och samhällsvetenskaplig forskning är centralt för samhällsutvecklingen, 
men ställer likväl krav på att etiska aspekter tas i beaktande. Dessa berör dels forskarens eget 
förhållningssätt, dels praktiska riktlinjer kring forskningen. Med god forskningssed åsyftas 
forskarens uppförande, vilket bör genomsyras av att tala sanning, transparens i 
tillvägagångssätt, öppenhet kring kommersiella intressen, en strävan efter att inte skada 
någon deltagare, en hederlighet i att inte stjäla forskningsresultat samt att hålla god ordning i 
forskningen (Vetenskapsrådet, 2011).  De fyra vanligaste principerna som brukar belysas i 
samband med forskning är kravet på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
Med dessa menas att respondenten ska erhålla fullständig information om studiens syfte och 
villkor samt att deltagandet är frivilligt och närhelst kan avbrytas. Ett samtycke ska likväl 
inhämtas där deltagaren beviljar sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet förutsätter 
att alla uppgifter behandlas med varsamhet och specifika respondenter ska inte vara möjliga 
att identifiera. Nyttjandekravet syftar till att säkerställa att insamlad data endast används till 
avsett syfte och inte annan forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.8.1 Tillämpning av etiska aspekter 

Eftersom föreliggande studie baseras på sekundärdata som inhämtats via 
enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012) innebär det 
att ett hänsynstagande till de fyra nämnda kriterierna blir något modifierat. Vad avser kravet 
på information har ingen förutsättning funnits att personligen underrätta respondenterna 
kring deras rättigheter beträffande denna studies syfte, frivillighet, konfidentialitet och 
möjlighet att avbryta sin medverkan. Emellertid uppfyllde Liv och Hälsa Ung 2012 
(Landstinget Västmanland, 2012) detta då information gavs både muntligt i klassrummet 
samt skriftligt i ett missivbrev tillsammans med enkäten.  

Eftersom inledande informationstext tydliggjorde att enkäten förutsatte ett frivilligt 
deltagande kan en avslutad enkätundersökning betraktas som ett samtycke till deltagandet. 
Däremot har inget specificerat samtycke inhämtats för föreliggande studie och det har inte 
funnits möjlighet att tillfråga respondenterna om godkännande för medverkan till 
efterföljande sekundäranalyser vid undersökningens tillfälle. I relation till nyttjandekravet, 
vilket Bryman (2011) förklarar som att insamlad data endast får användas till avsett ändamål, 
framgår det av enkätens missivbrev att forskningsändamålet är att ge svar på hur ungdomars 
hälsa är idag. Eftersom denna studie likväl har fokus på ungdomars hälsa bör därför 
användningen av befintlig data betraktas ha skett i enlighet med avsedd och angiven 
intention. Konfidentialiteten i denna studie garanteras genom att all data som använts för 
analys redan var avidentifierad och vederbörande författare har därför inte haft tillgång till 
sådan information som Bryman (2011) menar bör hanteras med synnerlig varsamhet. Vid 
utdelning av Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012) tillfrågades inte 
respondenterna om några personuppgifter, utan enkäterna var försedda med ett löpnummer 
som endast möjliggjorde koppling mellan en given enkät och skolområde. 
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras de resultat som framkommit i syfte att besvara studiens fyra 
frågeställningar. 

5.1 Användning av sociala medier 
Vad avser ungdomars användning av sociala medier visar resultaten att majoriteten (88,2 
procent) ofta eller mer frekvent är uppkopplade på medier som exempelvis Facebook (n=4 
258).  

Den genomsnittliga tiden avsatt för att chatta på sociala medier uppgick år 2012 till 2,35 
timmar per dag under vardagar utan någon större skillnad mellan vardag och helgdag. 
Resultatet visar likväl att majoriteten spenderar upp till tre timmar på sociala medier, 
oberoende veckodag (Tabell 4).  

             Tabell 4. Tid avsatt för att chatta under vardag respektive helg inklusive standardavvikelse. 
Antal timmar för att chatta i genomsnitt 
 M Std 
Vardag (n=4 174) 2,35 h per dag 1,74 
Helg (n=4 233) 2,37 h per dag 1,76 
Daglig tid avsatt för att chatta 
 Upp till tre timmar Tre timmar eller mer 
Vardag (n=4 174) 60,4 % 39,6 % 
Helg (n=4 233) 59,8 % 40,2 % 

           M=medelvärde Std=standardavvikelse 

5.2 Ungdomars sömnvanor 

Resultatet visar att ungdomar i årskurs nio och två på gymnasiet i genomsnitt sover drygt sju 
timmar per natt under vardagar, medan helgsömnen varar längre. Därtill framgår det att 
majoriteten av ungdomarna sover längre under helger än under vardagar (Tabell 5).  

Tabell 5. Genomsnittlig nattsömn under vardag respektive helg inklusive standard- 
avvikelse. 
Antal timmar sömn i genomsnitt 
 M Std 
Vardag (n=4 282) 7,3 h per natt 1,29 
Helg (n=4 307) 9,0 h per natt 1,90 
Sömnmängd 
 Upp till åtta timmar Åtta timmar eller mer 
Vardag (n=4 282) 62,8 % 37,2 % 
Helg (n=4 307) 18,8 % 81,2 % 

                 M=medelvärde Std=standardavvikelse 
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Samtidigt framkommer det att sömnighet under skoltid är det problem som ofta eller alltid 
besvärar störst andel unga, följt av för lite sömn och därefter svårigheter att somna (Figur 1). 
 

 
Figur 1. Andelen ungdomar i procent som ofta/nästan alltid besväras  

av olika sömnrelaterade besvär. 

5.3 Könsskillnader  
Vad avser könsskillnader kan signifikanta skillnader observeras beträffande hur ofta 
respondenterna är uppkopplade på sociala medier, sömnmängd under vardagar, 
sömnsvårigheter, för lite sömn samt sömnighet under skoltid. I samtliga avseenden är tjejer 
överrepresenterade. Inga signifikanta könsskillnader kunde noteras i sömnmängd under helg 
eller tid avsatt för att chatta under helg- och vardag (Tabell 6). 
 
         Tabell 6. Chi2-värden för de enkätfrågor där signifikanta skillnader mellan könen kunde                                                          
         observeras. Antal svarande framför parentes, andel i procent för respektive kön inom parentes. 

 Andel av tjejer Andel av killar χ² p 
Sömnmängd vardag  
< 8 h 

 n=2 190 (64,3 %)  n=2 092 (61,1 %) 4,829 0,028 

Ofta/nästan alltid 
svårigheter att somna 

 n=2 245 (32,2 %) n=2 162 (23,1 %) 45,270 <0,001 

Ofta/nästan alltid för 
lite sömn 

 n=2 239 (40,2 %)  n=2 151 (32,2 %) 30,209 <0,001 

Ofta/nästan alltid 
sömnig under skoltid 

 n=2 240 (52,5 %)  n= 2146 (38,9 %) 81,533 <0,001 

Ofta/mer frekvent 
uppkopplad 

 n=2 179 (91,1 %)  n=2 079 (85,1 %) 35,656 <0,001 

 

27
,8
	%
	

36
,3
	%
	 45
,9
	%
	

OFTA/NÄSTAN	ALLTID	

SÖMNRELATERADE	BESVÄR	

Svårt	aB	somna	(n=4	407)	 För	lite	sömn	(n=4	390)	

Sömnig	under	skolSd	(n=4	386)	
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5.4 Sociala medier och sömn 

Resultatet visar att det finns en negativ korrelation mellan antal timmar vardagssömn samt 
antal timmar avsatta åt att chatta under vardagar (r=-0,76, p=<0,001). Sambandet är således 
signifikant på åtminstone en 0,001-nivå. En negativ korrelation i detta fall innebär att ett 
högre svarstal på antal timmar spenderade åt att chatta under vardag korrelerar med ett lägre 
värde vad avser antal timmar vardagssömn och vice versa. Ju fler timmar chatt, desto färre 
timmar sömn och omvänt. Därtill kunde ingen signifikant korrelation observeras vad avser 
sömn under helg i relation till tid avsatt för att chatta under helgdag (p=0,837). 
Korrelationskoefficienten mellan samtliga variabler redovisas nedan i en korrelationstabell 
(Tabell 7). 
 
                 Tabell 7. Samtliga korrelationer med Spearmans rangkorrelationskoefficient. 

Faktorer 1 2 3 4 
1. Vardagssömn (n=4 282) 1 - 0,76a 0,106a -0,078a 

2. Chatta på internet vardag (n=4 174)  1 -0,069a 0,650a 

3. Helgsömn (n=4 307)   1 - 0,003ns 

4. Chatta på internet helg (n=4 233)    1 
ap<0.001, ns= non-significant 

 
Vidare visar resultatet att det finns ett samband mellan användning av sociala medier och 
sannolikheten för att sova i enlighet med vedertagna riktlinjer om åtminstone åtta timmars 
sömn per natt. De som svarat att de använder exempelvis Facebook för att chatta tre timmar 
eller mer har 38,6 procent högre odds att sova mindre än åtta timmar jämfört med de med en 
användning på mindre än tre timmar per dag (OR = 1,386, 95 % CI = 1,145 – 1,679).  
 
Därtill är det 69,1 procent högre odds att ofta eller nästan alltid lida av sömnsvårigheter om 
man tillhör gruppen som dagligen spenderar tre timmar eller mer åt att chatta, jämfört med 
gruppen som avsätter mindre än tre timmar åt detta (OR = 1,691, 95 % CI = 1,474 – 1,940) 
(n=4 160). Resultatet visar dessutom att de som ofta eller mer frekvent använder sociala 
medier har 45 procent ökade odds att ofta eller nästan alltid ha sömnsvårigheter, i relation 
till de som mer sällan eller aldrig använder detta (OR = 1,450, 95 % CI = 1,160 – 1,814)  
(n=4 243) (Tabell 8). 
 

Tabell 8. Oddsen för att ofta/nästan alltid ha sömnsvårigheter beroende på användning  
av sociala medier.  

Ofta/nästan alltid sömnproblem OR 95 % CI 
(n=4 160) 
Användning soc. medier < 3 timmar 

 
1 (ref)  

Användning soc. medier ≥ 3 timmar 1,691 1,474 – 1,940 

(n=4 243) 
Användning soc. medier aldrig/mer sällan 1 (ref)  

Användning soc. medier ofta/mer frekvent 1,450 1,160 – 1,814 
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6 DISKUSSION 

Nedan diskuteras inledningsvis metodologiska överväganden och därefter etiska aspekter 
samt de resultat som framkommit i relation till tidigare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 
Redogörelse för begränsningar såväl som styrkor i metodologiska överväganden vilka kan ha 
kommit att påverka studiens kvalitet. 

6.1.1 Valet av studiedesign  

I denna studie användes sekundärdata som inhämtats genom en tvärsnittsdesign. En 
begränsning i denna typ av studiedesign utgår från att upplägget endast möjliggör för studier 
av eventuella relationer mellan olika variabler (Bryman, 2011). Det kan bara konstateras om 
det statistiskt verkar finnas ett samband mellan sociala medier och sömnvanor utan att 
någon tidsmässig etablering kan fastställas. Denna begränsning innebär således att det inte 
går att fastslå huruvida användning av sociala medier potentiellt påverkar sömnen, eller om 
sömnvanorna de facto inverkar på användningen av sociala medier. Även om befintlig 
sekundärdata inte använts hade det praktiskt varit otänkbart att välja någon annan typ av 
studiedesign med tidsaspekten i beaktande. 

6.1.2 Studiens urval  

Genom att nyttja sekundärdata tillhandahållen från en större undersökning i hela 
Västmanland kunde ett större urval erhållas än om datainsamlingen skett på egen hand. 
Eftersom ungdomar betraktas vara de mest frekventa användarna av sociala medier (Findahl 
& Davidsson, 2015) samtidigt som sömnbesvär bland unga blir allt vanligare (Matricciani, 
Olds & Petkov, 2012; Hysing et al., 2013) betraktas urvalet relevant utifrån den 
sambandsproblematik som studien hade till syfte att undersöka. Dessutom ses det som en 
styrka att urvalet bestod av 4 440 individer av sammanlagt 6 296 i den totala 
studiepopulationen av ungdomar mellan 15 till 18 år i Västmanland. Således skapades bättre 
grunder för generalisering mot ungdomar i allmänhet än om urvalet endast bestått av 
exempelvis ett hundratal individer, vilket rimligtvis varit fallet vid egen utdelning av enkäter. 
Dessutom bör problematiken lyftas med att de unga som lider allra svårast av olika 
sömnproblem möjligen kan ha varit frånvarande från skolan vid undersökningstillfället och 
således tillhör det externa bortfallet, det vill säga de som inte svarade på enkäten. Med 
anledning av att urvalet ändå bestod av en omfattande mängd respondenter antas dock inte 
det potentiella bortfallet ha påverkat analyserna nämnvärt. 
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6.1.3 Valet av sekundärdata 

Att genomföra sekundäranalyser på redan befintlig data innehar fördelar såväl som 
begränsningar. Inledningsvis är metoden sparsam vad avser tidsåtgången, vilket innebär att 
analyser och tolkningar ges mer tid till förfogande. Eftersom följande studie fortlöpt under en 
begränsad tidsperiod skulle det inte varit möjligt att på egen hand samla in data av samma 
omfattning som sekundäranalyser möjliggör (Bryman, 2011). I vederbörande fall ses det 
därför som en metodologisk fördel att befintlig data från Liv och Hälsa Ung 2012 
(Landstinget Västmanland, 2012) använts, eftersom det skapat förutsättningar för att snabbt 
erhålla data av god kvalitet och frigjort mer tid för analys, tolkning och diskussion. Dessutom 
menar Bryman (2011) att oprövade analyser av efterfrågade variabler i befintlig data kan 
stimulera nya teoretiska idéer och resultera i fler intressanta tolkningar av materialet.  

Vad gäller begränsningar med att nyttja befintlig data bör problematiken med att forskarens 
relation till insamlad data är relativt obekant och främmande nämnas (Bryman, 2011). I detta 
fall har någon annan utformat och genomfört enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2012 
(Landstinget Västmanland, 2012), vilket innebär att studiens författare inte varit fullkomligt 
insatt i den process som föregått undersökningen. I syfte att behandla den begränsningen har 
tid ägnats åt en gedigen inläsning av material som rör enkätundersökningen, exempelvis 
tillhörande länsrapport och informationsbrev till lärare.  

En annan begränsning handlar om att studien använt data som genererats från en 
enkätundersökning som totalt inkluderat ett hundratal frågor. Om en egen enkät utformats 
med endast de nio frågor som i studiens syfte betraktas relevanta är det diskutabelt om 
identiska svar erhållits. Tänkbart är att enkätens omfattning vad avser både mängden frågor 
och tid som tas i anspråk kan ha resulterat i att respondenterna inte orkat vidmakthålla fullt 
fokus genom hela enkäten. Bryman (2011) lyfter problematiken med att enkäter inte bör 
innehålla alltför många frågor som bedöms som irrelevanta med risken att respondenterna 
blir uttråkade. Därtill baseras data från Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 
2012) på ungdomarnas självrapporterade enkätsvar, vilket rimligen innebär att bias kan 
förekomma om felaktiga svar lämnats av- eller oavsiktligt. Med bias avses systematiska fel i 
resultaten (Ejlertsson, 2012), där minnesfel är ett exempel på en faktor som kan leda till 
skevheter i resultatet. Det går alltså inte med säkerhet att veta i vilken grad uppskattad 
sömnmängd eller tid avsatt för exempelvis Facebook kan vara över- eller underskattad.  

En ytterligare svaghet som bör belysas i relation till valet att nyttja Liv och Hälsa Ung 2012 
(Landstinget Västmanland, 2012) handlar om hur väl materialet ger en heltäckande bild av 
det som i denna studie behandlas som den oberoende variabeln, det vill säga användning av 
sociala medier. Bryman (2011) menar att nyckelvariabler i ursprungligt material kan saknas 
då primärdata oftast samlats in med annat syfte i åtanke. I föreliggande fall avser Liv och 
Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012) att ge en ögonblicksbild av ungdomars 
hälsotillstånd i bred mening, vilket rimligen inte tillåter ett alltför brett frågebatteri kring 
sociala medier i synnerhet. Att endast två frågor någotsånär överensstämt med begreppet 
sociala medier per definition betraktas vara en begränsning vilken hade kunnat undkommas 
om egen enkät utformats. Emellertid hade en egenkonstruerad enkät troligen skett på 
bekostnad av datamängdens omfattning och kvalitet, vilket Bryman (2011) tillskriver som två 
av sekundäranalysens många styrkor. 
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Önskvärt hade varit att genomföra analyser på data erhållen från senare år, företrädesvis år 
2016. Detta med anledning av att ungdomars medievanor troligen förändrats under en 
period på fyra år. En mer aktualiserad bild av användning av sociala medier och sömnvanor 
hade således kunnat erhållas om material från senare år använts. Eftersom författaren inte 
haft tillgång eller tillstånd att analysera andra data än den från Liv och Hälsa Ung 2012 
(Landstinget Västmanland, 2012) har ett övervägande gjorts innan studien påbörjades. 
Fördelar vägdes mot nackdelar, men då omfattande material som inkluderade de eftersökta 
variablerna fanns tillgängligt ansågs sekundäranalyser vara att föredra i denna studie.   

6.1.4 Genomförda dataanalyser 

För att chi2-test ska vara tillbörligt får urvalet dels inte understiga 30 respondenter, dels 
måste varje cell uppnå en frekvens om minst fem individer. Med anledning av det stora urval 
som deltagit i Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012) blev denna 
problematik aldrig aktuell och chi2-test ansågs som en lämplig analys för att testa om 
könsskillnader var signifikanta eller ej. Därtill bör det lyftas att de höga chi2-värden som 
noterats inte säger något om styrkan i skillnaderna, utan påverkas av antalet observationer. 
Ju fler observationer som förekommer i urvalet, desto större chi2-värde kommer erhållas 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Vad beträffar valet av korrelation som analys för samband fanns vissa begränsningar i och 
med att denna inte tar hänsyn till confounders, vilket innebär att det kan finnas en ytterligare 
faktor som egentligen förklarar ett påvisat samband. Merrill (2013) nämner att multipel 
regressionsanalys kan vara brukligt i syfte att ta hänsyn till eventuella confounders, då fler 
oberoende variabler kan studeras samtidigt. Korrelation valdes dock då den ansågs mest 
lämpad med studiens nivå i beaktande. Vidare innebar det omfattande urvalet i följande fall 
att framräknade korrelationskoefficienter, det vill säga det värde som anger styrkan på ett 
eventuellt samband, i mångt och mycket tenderat att bli signifikanta även om relationen var 
väldigt svag. Därför bör såväl korrelationskoefficient som signifikansnivå tas i beaktande vid 
bedömning av sambandets praktiska innebörd (Bryman & Bell, 2011). 

Att använda oddskvoter är vanligt förekommande i syfte att bedöma sannolikheten för att en 
viss exponering leder till ett visst utfall dividerat med oddsen för att en icke-exponering 
resulterar i samma utfall (Merrill, 2013). I föreliggande studie tillämpades inte oddskvoter i 
ett sammanhang där den ena gruppen kunde kategoriseras som icke-exponerade och den 
andra som exponerade, eftersom de var kategoriserade utifrån att ofta/mer frekvent använda 
sociala medier respektive aldrig/mer sällan. Det innebar att en exponering förelåg inom 
både grupperna, med undantag för de som fyllt i svarsalternativet aldrig. Dock ansågs 
oddskvoter vara tillämpbart då den jämför oddsen för att de mer frekventa användarna ska 
drabbas av en given sömnproblematik dividerat med oddsen för att de mer lågfrekventa ska 
drabbas av detsamma. Ett samband mellan användning av sociala medier och sömnvanor 
kunde ändå erhållas, vilket motiverade valet av analysmetoden.  

Emellertid bör det belysas att analyserna gjorts på variabler som på författarens eget bevåg 
kategoriserats ihop på olika grunder. Om gränsdragningen för den dagligen avsatta tiden för 
sociala medier istället hade varit två timmar eller mer hade det inneburit en annan 
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fördelning av respondenterna. Vad avser oddskvoter hade rimligen fler individer kvalat in i 
gruppen två timmar eller mer, vilket inneburit en större exponerad grupp som kunnat 
generera en högre oddskvot än nuvarande. Detta under förutsättning att förhållandet mellan 
grupperna i utfallet, exempelvis sömnsvårigheter, inte skiljt sig nämnvärt oberoende antalet 
exponerade. Det hade inneburit att resultaten tolkats som ett ännu starkare samband mellan 
sociala medier och sömn, då en användning på åtminstone två timmar per dag hade kunnat 
ge högre odds att ofta eller nästan alltid besväras av sömnsvårigheter. 

Att huvudsakligen inkludera vardagssömn för att studera eventuella samband grundas på att 
tidigare kunskap indikerar att ungdomar vanligtvis sover mindre under vardagar för att 
kompensera detta under helgen. Vid beräkningen av oddskvoter låg intresset i att undersöka 
om användningen av sociala medier i olika grad innebar ökade odds för att sova färre än åtta 
timmar. Således antas helgsömnen inte ha gett en representativ bild av sambandet, eftersom 
en klar majoritet (81,2 procent) hade kvalat in i gruppen som sov åtta timmar eller mer under 
helgen, jämfört med de 37,2 procenten som sov minst åtta timmar under vardagarna. 
Däremot ansågs det ändå intressant att presentera vardags- respektive helgsömn för den 
deskriptiva frågeställningen, varpå utvalda enkätfrågor inkluderade frågor om uppskattad 
sömnmängd under vardagar samt helgdagar.  
 
Genomförda analyser tar inte hänsyn till några confounders, det vill säga andra tänkbara 
variabler som till viss grad kan tänkas förklara ett uppvisat samband. Om confounders tagits 
i beaktande vid andra typer av analyser hade det varit av intresse att kontrollera för bland 
annat sociala faktorer, så som exempelvis sociala nätverk och gemenskap. Spekulativt skulle 
det kunna vara så att de som upplever en bristfällig social tillhörighet besväras av 
sömnproblem med samtidigt tillhör den grupp som tar sin tillflykt till sociala medier i högre 
utsträckning. Att inkludera flertalet confounders i studien hade möjliggjort djupare analyser 
kring ett eventuellt samband mellan sociala medier och sömn, då andra tänkbara 
förklaringsvariabler kunnat uteslutas. 
 

6.1.5 Diskussion kring kvalitetskriterier 

Vad avser studiens validitet, det vill säga om studiens mätinstrument mäter det som avses 
mätas (Kristensson, 2014), finns några aspekter som bör diskuteras. Studiens syfte har fokus 
på användning av sociala medier, men i och med en snabb utveckling och expansion vad 
gäller sociala nätverkstjänster är det diskutabelt huruvida frågor formulerade för en 
undersökning år 2012 fångar den sociala verklighet som unga lever i år 2016 på ett 
representativt sätt. Kristensson (2014) nämner begreppsvaliditet som en aspekt i processen 
att bedöma mätinstrumentets kvalitet vilket handlar om hur väl frågan eller testet lyckas 
fånga in en heltäckande teoretisk bild av det fenomen som ska mätas. Frågan om 
ungdomarna brukar besöka sidor som Facebook, Snyggast, Myspace eller liknande ger 
möjligen inte en helt rättvis bild av de sociala medier som idag är de mest frekvent använda, 
vilket troligtvis påverkar begreppsvaliditeten. Vid en aktualiserad enkät hade en ändrad 
formulering av frågan varit eftersträvansvärd för att erhålla svar som är mer representativa 
för dagens användning av sociala medier bland unga.  
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Därutöver betraktas det vara en styrka att Landstinget Västmanland står bakom 
utformningen av enkätfrågorna som berör ungas sömnvanor med anledning av att detta 
rimligen bör ge en viss garanti för att frågorna verkligen mäter sömnvanor. Vad avser 
ytvaliditeten, vilket Kristensson (2014) beskriver som att den fråga och det som ska mätas vid 
första anblick tycks stämma överens, får denna bedömas som god vad gäller sömnen. 
Enkätfrågorna fokuserade både på sömnduration samt olika sömnrelaterade faktorer, 
exempelvis sömnsvårigheter, vilket kan tolkas som att frågorna faktiskt mätt sömnvanor. För 
att stärka studiens reliabilitet har författaren vid upprepade tillfällen granskat samtliga 
analyser och siffror för att säkerställa tillförlitligheten i mätningarna. Vid ett tillfälle 
upptäcktes att en fråga inte vänts inför analys vilket resulterade i att erhållen oddskvot 
inledningsvis feltolkades, men vilket med lätthet kunde korrigeras. 

En ytterligare styrka i tillvägagångssättet för följande studie utgår från att alla metodologiska 
överväganden redovisats med syftet att skapa goda förutsättningar för replikerbarhet. I 
föreliggande fall är det föga tänkbart att studien skulle bli motiv för replikering, men en 
strävan om att grundligt och öppet redogöra för tillvägagångssättet anses vara en styrka då 
Bryman (2011) menar att en replikerbar studie likväl argumenterar för forskarens objektivitet 
och stärker studiens validitet. 

Med den omfattande och komplexa mängd respondenter som svarat på enkäten från Liv och 
Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012) finns goda grunder för att generalisera 
resultaten till hela populationen av ungdomar i Västmanland i den aktuella åldersgruppen. 
Bryman (2011) menar att generaliserbarheten för resultat erhållna i en viss region endast är 
generaliserbara för den specifika kontexten. Det innebär att studiens resultat enligt Brymans 
(2011) ordagranna tolkning inte att är generaliserbara till andra län i Sverige eller för andra 
åldersgrupper. Således går det inte att säga någonting om huruvida resultaten i denna studie 
är representativa för ungdomar i allmänhet. Därtill lyfts problematiken med att strävan efter 
att hävda resultaten som generaliserbara ofta negligerar insikten om faktorer som begränsar 
möjligheten till generalisering (Bryman, 2011). Dock har Hellström, Nilsson, Leppert och 
Åslund (2012) i relation till detta bedömt möjligheten att generalisera resultaten till andra 
ungdomspopulationer som god med det omfattande urvalet i beaktande. 

6.2 Etikdiskussion 
Med anledning av att studien baseras på sekundärdata har svårigheter uppstått vad avser att 
till fullo kunna uppfylla de olika etiska principerna. Vad gäller samtycke har respondenterna 
inte medgivit sin medverkan till vederbörande studie, utan samtycket kan endast härledas till 
deltagandet i Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget Västmanland, 2012). Emellertid framgår 
det i att syftet med enkäten är att ge en bild av ungdomars hälsa, vilket inte är att bedöma 
som helt avsides det denna studie också ämnat göra. Dock åligger föreliggande fokus endast 
på sömn och sociala medier, men likväl med intentionen att klargöra för ungdomars 
allmänna hälsa. I relation till den etiska aspekten i att genomföra en studie på data som 
deltagande individer inte upplåtit ett specifikt samtyckte till bör det nämnas att Centrum för 
klinisk forskning har gett tillstånd att utnyttja befintlig data från Liv och Hälsa Ung 2012 
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(Landstinget Västmanland, 2012). Detta med villkoret att analyserna gjorts under bevakning, 
vilket författaren uppfyllt och tillgodosett. Data är således inte offentliga handlingar, men får 
i detta fall användas då studien har ett forskningssyfte. Hellström (2015) redogör ytterligare 
för olika etiska aspekter relaterat till Liv och Hälsa-undersökningarna. 

Därtill är det diskutabelt huruvida datainsamlingens upplägg haft någon negativ inverkan på 
informationskravet med dess dimension av frivillighet och rättighet att avbryta medverkan. 
Visserligen framgår det i enkätens missivbrev att deltagandet är frivilligt, men å andra sidan 
äger enkätundersökningen rum under skoltid vilket innebär ett sammanhang där 
obligatorisk närvaro fordras. Dessutom besvarades enkäterna under övervakning av en 
lärare, vilket möjligen skulle kunna innebära ett maktförhållande som resulterar i en 
förväntan om att delta i undersökningen. Därutöver bör det faktum att eleverna fyllt i 
enkäten i klassrummet omgiven av klasskompisar belysas, då ett underliggande grupptryck 
skulle kunna resulterat i att elever valt att delta trots att de hellre avstått.  

Utöver de fyra etiska huvudprinciperna har ett etiskt förhållningssätt å författarens sida 
eftersträvats genom hela processen. Kristensson (2014) hävdar att studier inte bör bedrivas 
om vad som helst eller med vem som helst. Hur ursprunglig enkät var utformad och huruvida 
frågorna uppfattades vara av känslig karaktär kunde i föreliggande studie inte påverkas. 
Däremot har studiens syfte formulerats så att det etiskt betraktas försvarbart att undersöka, 
vilket är en viktig dimension vad gäller etiken (Kristensson, 2014).  

6.3 Resultatdiskussion 
Tidigare studier har belyst problematiken med att ungdomar idag tenderar att sova mindre 
än förr (Matricciani, Olds & Petkov, 2012; Hysing et al., 2013). I relation till den vetskapen 
ter det sig föga överraskande att ungdomarna i denna studie sov mindre än vedertagna 
riktlinjer om minst åtta timmars sömn per natt. I takt med att sociala medier ökat i 
popularitet de senaste åren förhåller det sig inte heller oväntat att majoriteten av 
respondenterna uppgav att de ofta eller mer frekvent använde sig av detta. Vidare visar 
resultaten att det i vissa avseenden finns ett samband mellan sömn och sociala medier. Det 
finns indikationer på att de som i större grad använder sociala medier har högre odds för att 
sova färre än åtta timmar per natt samt ökad sannolikhet att ofta eller nästan alltid besväras 
av sömnsvårigheter. En negativ korrelation kunde likväl noteras vad avsåg antal timmar 
vardagssömn och antal timmar avsatta för att chatta under en vanlig vardag, med en 
signifikansnivå på åtminstone 0,001. Någon slags relation mellan de olika variablerna verkar 
föreligga, men orsaksriktningen i sambandet eller huruvida det är kausalt eller ej går inte att 
fastslå. Hale och Guan (2015) lyfter hypotesen att det nödvändigtvis inte är användning av 
sociala medier som påverkar sömnkvaliteten eller sömnmängden, det skulle likväl kunna 
vara det omvända. Det vill säga att en befintlig sömnproblematik bland ungdomar främjar en 
användning av sociala medier kvällstid.  

Statistiskt sett skulle det fortfarande ge utslag på att ett samband föreligger, men att sociala 
medier kan antas påverka sömnen går inte att fastställa. Omvänt förhållande, det vill säga att 
sömn som oberoende variabel påverkar användningen av sociala medier, skulle emellertid 
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kunna vara fullt möjlig. Levenson et al. (2016) tillägger att en ond cirkel riskerar uppstå då 
sömnproblematik kan stimulera en användning av sociala medier, vilket ytterligare kan 
förvärra sömnbesvären. Tavernier och Willoughby (2013) fann i sin studie stöd för hypotesen 
om att medial användning inte predicerar sömndurationen, men att många unga tenderar att 
söka sig till mediala forum som ett sätt att hantera redan befintliga sömnsvårigheter. 

Det är möjligt att något kausalt samband, oavsett orsaksriktning, i överhuvudtaget inte 
föreligger. Korrelationsanalysen antydde ett svagt men signifikant samband mellan tid för att 
chatta vardagar och vardagssömnen, men i relation till detta lyfter Ejlertsson (2012) 
problematiken med skensamband. Det vill säga att påvisade korrelationer mellan två olika 
variabler likväl skulle kunna förklaras av någonting annat, det vill säga en tredje variabel som 
försummas i analysen. Följaktligen är det tänkbart att det finns en confounder, en ytterligare 
faktor, som i föreliggande fall förklarar det svaga samband som påvisats vid 
korrelationsanalysen. Att i högre grad använda sociala medier skulle rent spekulativt kunna 
vara sammankopplat med en lägre grad av fysisk aktivitet, vilket i sin tur förklarar den något 
förkortade sömndurationen. Detta skulle i sådana fall vara i enlighet med tidigare teoretiska 
förklaringar kring att medial användning fodrar tid från aktiviteter som i sin tur förknippas 
med goda sömnvanor, exempelvis fysisk aktivitet (Cain & Gradisar, 2010; Hale & Guan, 
2015). 

Tidigare förklaringsmodeller för ett eventuellt samband mellan sociala medier och sömn 
utgår delvis från en samhällsförändring som möjliggjort konstant uppkoppling. Oavbruten 
tillgänglighet har framhållits som en faktor vilken kan ha en betydelsefull inverkan på 
sömnen (SBU, 2010). Dagens smarta mobiltelefoner med olika applikationer skapar 
förutsättningar för arbete och tillgänglighet under dygnets alla timmar. Thomée et al. (2011) 
menar att normer kring uppkoppling ställer stora krav på tydlig gränssättning kring 
användning från individen själv. I tron om att majoriteten i bekantskapskretsen är konstant 
uppkopplade och tillgängliga kan det resultera i självförvållade krav på att själv vara 
tillgänglig. Detta stämmer emellertid överens med Theory of Planned Behavior (TPB), där 
den subjektiva normen kring uppfattningen om vilket beteende omgivningen premierar och 
föredrar har en stor inverkan på hur individen väljer att handla i det avseendet. Om ett 
kausalt samband mellan sociala medier och sömn föreligger blir det intressant att i framtida 
interventioner inbegripa ungdomars attityder och normer kring tillgänglighet och 
uppkoppling. En förändrad attityd till uppkoppling vid sänggående samt en medvetenhet 
kring hur subjektiva normer kring tillgänglighet riskerar att påverka individens sömn kan 
utifrån teorin vara en rimlig strävan för kommande insatser. Vad avser den upplevda 
egenkontrollen över beteendet diskuterar Thomée et al. (2011) att stora krav ställs på 
individens egen förmåga att begränsa sin användning. Möjligen är denna självdisciplin kring 
användning en utmaning för många ungdomar, varför det är tänkbart att stöd från nära 
familj är centralt i syfte att skapa sunda förhållningsregler till konsumtion av sociala medier i 
allmänhet och i synnerhet i samband med sänggående. 

Teorin kan således bidra med viss förståelse och förklaring till de resultat som framkom i 
studien. Ett samband mellan sociala medier och sömnvanor tycks föreligga utifrån studiens 
resultat, men huruvida detta är kausalt eller förklaringsmekanismerna bakom sambandet är 
fortsättningsvis oklara. TPB kan följaktligen vara tillämpbar i syfte att söka förståelse för och 
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ytterligare förklara de resultat som framkom i studien. Teorin framhåller aspekter vilka 
skulle kunna betraktas som centrala i sambandet mellan sociala medier och sömnvanor. 
Utifrån teorin kan en förklaring till sambandet tänkas utgå från att aktivitet på sociala medier 
prioriteras framför vila eller sömn kvällstid. En individ som upplever krav på tillgänglighet 
och uppkoppling, har en uppfattning om att aktivitet på sociala medier premieras av 
omgivningen samt har en positiv attityd till att vara uppkopplad på sociala medier kommer 
sannolikt att välja uppkoppling framför sömn, vilket kan vara en väsentlig faktor att beakta i 
syfte att söka förståelse för sambandet. 

Enkätfrågorna som rör uppkoppling på internet i Liv och Hälsa Ung 2012 (Landstinget 
Västmanland, 2012) efterfrågar inte när på dygnet den huvudsakliga användningen av sociala 
medier sker. Huruvida användning kvällstid har en större negativ påverkan jämfört med 
användning under dagtid är diskutabelt. I relation till tidigare sömnforskning bör dock 
sovrummet upplåtas åt sömn och inte andra aktiviteter, då det kan påverka kroppens 
omställning till sömnläge (Åkerstedt, 2001). Dessutom är det tänkbart att användning av 
sociala medier kvällstid jämfört med en huvudsaklig koncentrering av användningen till 
dagtid skulle kunna påverka sömnen genom att stimulera en psyko- och fysiologisk aktivitet 
hos användaren. Som Cain och Gradisar (2010) diskuterat kan denna aktivering ha en 
negativ inverkan på sömnen och det är därför rimligt att misstänka att en central aspekt i ett 
eventuellt samband beror på när under dygnet sociala medier mestadels nyttjas. 

Resultatet visade att det fanns flertalet statistiskt signifikanta könsskillnader, bland annat 
vad avsåg sömnvanor. Fler tjejer uppgav att de ofta eller nästan alltid hade svårt att somna 
jämfört med killar, vilket stämmer överens med tidigare nationell statistik som påvisar att 
kvinnor och tjejer i högre grad är drabbade av sömnbesvär (Folkhälsomyndigheten, 2014). 
Dessutom uppgav fler tjejer att de ofta eller mer frekvent var uppkopplade på sociala medier 
jämfört med killar, vilket likväl är i enlighet med tidigare föreställning om att tjejer mer 
frekvent än killar använder sociala medier (Findahl & Davidsson, 2015). Å andra sidan kunde 
inga signifikanta skillnader fastslås vad avsåg sömndurationen under helgdagar och inte 
heller gällande tid avsatt för att chatta. Huruvida det faktum att det förekom signifikanta 
könsskillnader i sömnsvårigheter beror på användningen av sociala medier förblir osagt, men 
noterbart är att större andel tjejer jämfört med killar verkar lida av sömnsvårigheter och 
använder sociala medier mer frekvent. I relation till tidigare forskning kring ämnet fastslog 
Levenson et al. (2016) att en bättre prediktion för sömnsvårigheter var hur ofta deltagarna 
använde sociala medier snarare än hur många timmar som avsattes för detta. Eftersom en 
större andel tjejer uppgett att de ofta eller mer frekvent var uppkopplade på sociala medier 
jämfört med killar skulle det rimligen kunna vara en tänkbar förklaring i varför de också var 
drabbade av sömnsvårigheter i större utsträckning.  
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7 SLUTSATSER 

• 88,2 procent är ofta eller mer frekvent (tre timmar eller mer) uppkopplade på 
exempelvis Facebook. Den genomsnittliga tiden avsatt för att chatta på sociala medier 
uppgick till 2,35 timmar en vanlig vardag med en marginell skillnad jämfört med tid 
avsatt för att chatta under en helgdag.  

• Ungdomar i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet sover i genomsnitt sov 7,2 
timmar under vardagar och längre under helgen. Endast 37,2 procent av 
respondenterna nådde rekommendationen om åtta timmars sömn eller mer under 
vardagar. 

• Det finns signifikanta könsskillnader vad avser sömnvanor och uppkoppling, där 
tjejer oftare lider av sömnsvårigheter, för lite sömn och trötthet under skoltid samt 
mer frekvent är uppkopplade på sociala medier.  

• Det finns en signifikant negativ korrelation mellan antal timmar avsatta för att chatta 
vardagar och antal timmar vardagssömn. Därtill har de som i större utsträckning är 
uppkopplade på sociala medier högre odds att sova mindre än åtta timmar sömn per 
natt och även högre odds att besväras av sömnsvårigheter. 

7.1 Praktisk tillämpning  
Förhoppningen är att följande studie ska stimulera till vidare forskning inom området som 
kan bidra med ytterligare kunskap kring huruvida användningen av sociala medier utgör en 
hälsorisk genom att påverka sömnen. Kunskapen kan sedan tillgodogöras av praktiker inom 
det folkhälsovetenskapliga fältet som ämnar initiera insatser vilka berör sömnstörningar och 
sömnproblematik bland befolkningen. Genom större kunskap och förståelse för hur 
kommunikationsteknologi riskerar att påverka sömnen kan mer precisa och evidensbaserade 
råd kring rekommenderad användning av sociala medier i relation till sömn ges. Denna 
studie belyser även vikten av att i klinisk tillämpning fokusera på komorbiditet, det vill säga 
samsjuklighet. Vid vårdkontakt med människor som uppger olika typer av sömnbesvär bör 
dessutom användning av sociala medier efterfrågas, för att vid behov ge praktiska råd kring 
en sund användning och hälsosamt förhållningssätt till fenomenet sociala medier. 

7.2 Framtida forskning  
Förslag till ytterligare forskning utgår från att djupare studera och analysera vilka aspekter av 
sociala medier som riskerar ge upphov till sömnproblematik. En mer mångfacetterad 
kunskap kring hur och varför sociala medier kan påverka sömnen bedöms vara centralt i 
syfte att initiera effektiva insatser relaterat till ungas sömnvanor. Dessutom betraktas det 
vara av intresse att studera eventuella samband med analysmetoder som kontrollerar för 
olika confounders. 
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Föreliggande studie kan företrädesvis kompletteras med en kvalitativ ansats som har till syfte 
att erhålla mer djupträngande kunskap om hur unga upplever att sociala medier påverkar 
sömnen. Framtida studier bör likväl inrikta sig på att kartlägga orsaksriktningar i eventuella 
samband, det vill säga om användning av sociala medier bidrar till sömnproblem eller om 
relationen förhåller sig i motsatt riktning.  
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BILAGA A: UTVALDA ENKÄTFRÅGOR FRÅN LIV OCH HÄLSA 
UNG 2012 (LANDSTINGET VÄSTMANLAND, 2012) 

1. Är du kille eller tjej?  
□ Kille □ Tjej 

 
2. Brukar du vara uppkopplad på internet för att chatta på sidor som Myspace, 

Facebook, Snyggast, eller liknande? 
 

Aldrig Några 
gånger/år 

Någon 
gång/månad 

2-4 
gånger/ 
månad 

2-3  
dagar/ 
vecka 

4-5  
dagar/ 
vecka 

6-7  
dagar/ 
vecka 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 
 

3. I genomsnitt en vanlig vardag (måndag till fredag), hur många timmar ägnar du dig 
åt … 
Markera med ett kryss på tidslinjen där det stämmer bäst 

 

Att chatta på internet |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
0         1          2         3          4         5       Mer än 5 tim 
tim 
 

 
4. I genomsnitt en vanlig helgdag (lördag eller söndag), hur många timmar ägnar du 

dig åt … 
Markera med ett kryss på tidslinjen där det stämmer bäst 

 

Att chatta på internet |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
0         1          2         3          4         5       Mer än 5 tim 
tim 
 

 

5. Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt på vardagar? 
 

                 |----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------| 

Mindre        
än 3 h 

     3       4        5       6        7        8       9      10      11      12      13 Mer än 
13 h 

 



 

 

 
6. Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt på helger? 

 

                 |----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------| 

Mindre        
än 3 h 

     3       4        5       6        7        8       9      10      11      12      13 Mer än 
13 h 
 

 
7. Under de senaste 3 månaderna, hur ofta har du upplevt …? 

 
 Aldrig Sällan, 

enstaka 
tillfälle 

Ibland, några 
ggr i 

månaden 

Ofta, 1-2 
ggr i 

veckan 

För det 
mesta,  

3-4 ggr i 
veckan 

Nästan 
alltid,  
5 ggr i 
veckan 

eller mer 
 

Svårigheter 
att somna 

 

□ □ □ □ □ □ 

 

8. Under de senaste 3 månaderna, hur ofta har du upplevt …? 
 Aldrig Sällan, 

enstaka 
tillfälle 

Ibland, några 
ggr i månaden 

Ofta, 1-2 
ggr i 

veckan 

För det 
mesta,  

3-4 ggr i 
veckan 

Nästan 
alltid,  
5 ggr i 
veckan 

eller mer 
 

För lite 
sömn 

 

□ □ □ □ □ □ 

 
9. Under de senaste 3 månaderna, hur ofta har du upplevt …? 

 
 Aldrig Sällan, 

enstaka 
tillfälle 

Ibland, några 
ggr i 

månaden 

Ofta, 1-2 
ggr i 

veckan 

För det 
mesta,  

3-4 ggr i 
veckan 

Nästan 
alltid,  
5 ggr i 
veckan 

eller mer 
Sömnig under 
skoltid/arbete □ □ □ □ □ □ 
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