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Sammanfattning 
 

Tidigare studier har tydligt visat på att sömnproblem och 
obehagliga drömmar har ett samband med sämre mående. Syftet 
med denna studie är att se hur ungdomars välmående i form av 
positiva och negativa känslonivåer är relaterat med sömnproblem 
och negativa drömmar. En enkätundersökning delades ut till 111 
gymnasieelever i Örebro kommun i åldrarna 16 – 19 år och 
resultaten visade att de deltagare med negativa drömmar och 
sömnproblem har markant högre nivå av negativa känslor och ett 
sämre mående. Man såg att sömnproblem och negativa drömmar är 
relaterat och att båda två tillsammans har ett samband med ökad 
negativ känsla som kan leda till ett depressivt tillstånd. Studien 
föreslår att ungdomar bör informeras kring de negativa effekter som 
sömnproblem skapar. 
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The relation between sleep problems, negative dreams and wellbeing in youths1 
 

Emelie Bergström & Petra Rosengren 
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Abstract 
 

Previous studies have clearly demonstrated that sleep problems and 
bad dreams are associated with poorer wellbeing. The purpose of 
this study is to see how young people’s wellbeing at the form of 
positive and negative emotional levels are related with sleep 
problems and negative dreams. A questionnaire was distributed to 
111 high school students in Örebro municipality aged 16-19 years. 
The results showed that participants with negative dreams and sleep 
problems have significantly higher levels of negative emotions and 
poorer wellbeing. It was found that sleep problems and negative 
dreams are related and that both together are connected with 
increased negative emotion that can lead to a depressive state. The 
study suggests that young people should be informed about the 
negative effects of sleep problems on wellbeing. 
  
 
Keywords: Sleep, dreams, emotions, wellbeing. 
 
1Psychology C, Fall 2013. Supervisor: Reza Kormi-Nouri  
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Relationen mellan sömnproblem, negativa drömmar och välmående hos ungdomar. 

Vi lever idag i ett samhälle med höga förväntningar, högt tempo och andra påfrestningar. För 

att orka möta dessa krav och för att ha ett någorlunda välfungerande liv bör vi människor sova 

bra. Sömnen har en stor betydelse för vad vi orkar med, men hur pass påverkar den vårt 

välmående? Sömnen är som bekant viktig för hjärnans utveckling, särskilt hos barn men där 

är det föräldrarnas roll att se till så barnet får tillräckligt med sömn. Senare i livet, med fokus 

på äldre ungdomsåldern och tidigt vuxenliv, då förälderns övervakande roll har avtagit men 

hjärnan hos ungdomarna fortfarande är under utveckling, hur ser det ut då? Är äldre 

ungdomar känsliga för dålig sömn och speglar det sig i deras välmående? 

Inom området sömn har många undersökningar visat på ett samband mellan 

sömnproblem och dåligt välmående. En nyligen publicerad studie har behandlat ämnet 

sömnbrist och dess effekt på hjärnan. Studien valde ut 15 friska vita män utefter många 

faktorer som exempelvis BMI, ålder, ickerökare med mera, för att få så lika deltagare som 

möjligt, detta för att utföra ett sömnexperiment. Deltagarna deltog i två sömnförhållanden, 

med ena dygnet normal sömn och andra dygnet var de tvungna att vara vakna hela natten. 

Studien visade att efter endast en sömnlös natt visar hjärnan tecken på liknande 

substansnivåer i blod och ryggmärgsvätska som vid vissa hjärnskador. De substanser man 

hittade förhöjda värden av var NSE (neuronspecifikt enolase) och kalciumbindande protein B 

(S100B) (Benedict et al., 2013). Att vara vaken nattetid gör hjärnan uppiggad genom att 

retikulära aktiveringssytemet höjer blodtryck och puls (Colman, 2008a; Colman, 2008b). 

Vilket innebär att ämnen som dagtid produceras i hjärnan fortsätter göra det nattetid som 

exempelvis reaktiva syreföreningar (ROS), dessa är i större doser skadliga för celler och DNA 

och det antogs vara anledningen till förhöjda värden av NSE och S100B vid akut sömnbrist 

(Martin & Hine, 2008; Benedict et al., 2013). Så för att minska påfrestningar på hjärnan 

behövs ordentligt med bra sömn. En panelundersökning som även den tog upp relationen 
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mellan sömn och välmående innefattade information från över 10 000 barn från 

Storbritannien, barnen följdes upp vid tre tillfällen då dem var 3, 5 och 7 år. Studien visade att 

sömnbrist och oregelbunden läggningstid gav mer beteendemässiga problem hos barn i åldern 

3-7 år än hos de barn i samma ålder som inte hade sömnbrist och oregelbunden läggningstid. 

Undersökningen lyckades hitta ett orsakssamband mellan sömn och beteendeproblem; att 

oregelbunden läggningstid ger beteendemässiga problem i förlängningen (Kelly, Kelly & 

Sacker, 2013). Detta betyder att barn behöver regelbundna sovtider och ostörd sömn för att 

utvecklas positivt och må bra. 

Människors välmående kan mätas genom mängden positiva och negativa känslor 

(“positiv och negativ affekt”) som han eller hon har, dessa känslor har ett samspel med vår 

sömn. Flera studier har undersökt sambandet mellan positiva och negativa affekter kopplat till 

sömn. Bland annat en studie som gjordes på universitetsstudenter med medelåldern 23 år 

visade att personer som upplevde höga nivåer av negativa känslor och låga nivåer av positiva 

känslor i vardagen, sov signifikant sämre än personer med andra nivåer av positiva och 

negativa känslor (MacDonald & Kormi-Nouri, 2013). Liknande resultat har också hittats hos 

vuxna personer i 30- till 50-årsåldern, då forskning pekat på att det fanns starka kopplingar 

mellan att uppleva en bra sömn och ha många positiva känslor, samt att sova dåligt och 

uppleva många negativa känslor (Norlander, Johansson & Bood, 2005). Även forskning på 

äldre vuxna i åldern 60-98 år har visat att sömn och välmående har ett starkt samband. En 

studie som undersökte hur äldres sömn var kopplat till deras välmående. Där togs det även 

hänsyn till yttre faktorer som kan påverka resultaten, bland annat deltagarnas fysiska hälsa, 

fysiska aktivitet och inkomst. Efter att ha kontrollerat för dessa variabler visade resultaten att 

dålig sömn gav förutsättningar för många negativa känslor samt att god sömnkvalité 

förutspådde mer positiva känslor hos de äldre (Hanson & Ruthig, 2010). En longitudinell 

studie undersökte sambandet mellan insomniasymptom och välmående vid två tillfällen med 
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10 år mellan mätningarna. Denna utfördes på information från över 4000 amerikanska vuxna 

där medelåldern på urvalsgruppen var 56 år, där lägsta åldern var 30 år och högsta åldern var 

85 år. I studien mättes psykologiskt välmående med hjälp av sex positiva och sex negativa 

känslor där deltagarna fick uppskatta i hur hög grad de känt av respektive känsla den senaste 

månaden. Resultaten visade att de som rapporterat återkommande sömnproblem vid första 

mätningen hade signifikant sämre välmående vid den andra mätningen. Resultaten visade 

även att sömnproblem vid ett tillfälle är en riskfaktor för både psykologiska besvär och 

sömnproblem senare i livet. Man såg även att det fanns åldersskillnader och könsskillnader, 

kvinnor upplever sömnproblem oftare än män och är vanligast förekommande i medelåldern 

och i högre åldrar. Det som ytterligare upptäcktes var att återkommande sömnproblem gav en 

lägre nivå av positiva känslor vilket gav sämre självupplevt välmående (Karlson, Gallagher, 

Olson & Hamilton, 2013). Forskning gjord med insomniapatienter pekar även den på att 

sömnen kan ha stor betydelse för vårt välmående. Studier där deltagarna var diagnostiserade 

med insomni och som led av svåra sömnbesvär visade att dem upplevde överlag ett högt antal 

negativa affekter. I självbedömnings-formulär var exempelvis orden “ledsen”, “irriterad” och 

“spänd” överrepresenterade hos insomniapatienter i jämförelse med personer som upplevde 

bra sömn (Buysse et al., 2007). Av dessa resultat att döma så finns det ett klart samband 

mellan att sova dåligt och rapportera många negativa känslor samt färre positiva känslor. 

Dålig sömn verkar ha ett samband med att minnas sina drömmar och att vakna upp 

under natten. Flera studier som undersökt dessa samband har dock fått olika resultat. En 

studie som även den var gjord på personer med diagnosen insomni, sömnsvårigheter, visade 

att dem mindes sina drömmar oftare i jämförelse med människor utan sömnproblem. De 

rapporterade även att de vaknade fler gånger under natten än gruppen utan insomnia (Schredl, 

Schäfer, Weber & Heuser, 1998). Detta kan som även Schredl med flera (1998) belyste i sin 

studie, ses i relation till den vedertagna teorin arousal-retrieval model of dream recall som 
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belyser det nattliga uppvaknandet som en viktig del av ihågkomsten av drömmar. Teorin går i 

korta drag ut på att om en person vaknar upp mitt i natten finns det en större chans att kunna 

minnas sina drömmar. I och med att vi drömmer i cykler under natten i korta perioder, kan det 

underlätta minnesprocessen om vi vaknar mitt i eller precis efter en dröm (Koulack & 

Goodenough, 1976). Då nattliga uppvaknanden är ett symptom på insomnia, kan det ge en 

förklaring till varför människor med sömnproblem minns sina drömmar så bra. 

Senare forskning förklarade dock motsatsen; överlag så kom människor med insomnia 

ihåg färre drömmar än kontrollgruppen utan sömnproblem (Pagel & Shocknesse, 2007). Även 

personer utan diagnosticerad insomnia, men som upplevde att de sover dåligt visade sig ha  

lägre drömfrekvens än de som hade ett bra sömnmönster (Brand et al., 2011). Ingen 

signifikant relation mellan antalet nattliga uppvaknanden och drömfrekvens återfanns heller 

(Brand et.al., 2011), därigenom är arousal-retrieval modellen inte en självklar teori. 

Återkommande var dock relationen mellan att vakna på natten och uppleva dålig sömn (Brand 

et al, 2011; Pagel & Shockness, 2007 ), något som stöder tidigare forskning. Det som bör tas i 

beaktande som en förklaring till de motsägande resultaten kan vara undersökningens sätt att 

mäta drömfrekvens. Då Schredl med flera (2008) gjorde undersökningar i laboratoriemiljö 

och de senare med självbedömnings-formulär, kan det eventuellt ha haft en betydande roll för 

resultatet. Dålig sömn kan därför ha inverkan på drömmarna beroende på miljön och vilket 

sätt som används för att mäta drömmarna. 

Annan forskning har fokuserat på innehåll i drömmar och hur det är kopplat till vårt 

välmående.  Mer specifikt hur negativt innehåll, mardrömmar och framförallt förekomsten av 

dessa obehagliga drömmar kan påverka oss. Vissa tidigare studier har skiljt på obehagliga 

drömmar och mardrömmar, då mardrömmar kan definieras som en skrämmande dröm som 

kan väcka personen på grund av ångestfyllda och livshotande känslor, medan negativa och 

otrevliga drömmar inte behöver ge något uppvaknande (Nationalencyklopedin, 2014). 
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Forskning har kommit fram till att det inte är någon skillnad mellan dessa drömtyper när det 

kommer till att mäta välmående, då personen som drömmer upplever obehagliga känslor i 

båda fallen och resultaten från forskningen visade att båda drömtyperna hade ett samband 

med lägre välmående (Blagrove, Farmer & Williams, 2004). Studier som undersökt dessa 

drömmar i samband med psykiskt välmående visade att personer som ofta har mardrömmar 

och otrevliga drömmar rapporterar högre nivå av stress, ångest och neuroticism i jämförelse 

med personer som mestadels har neutrala och positiva drömmar (Blagrove et al., 2004; Wood 

& Bootzin, 1990). Detta resultat återfinns även i en longitudinell studie där personer vid två 

tillfällen, med 6 eller 10 års mellanrum, fick föra drömdagbok samt rapportera sitt 

psykologiska välmående. Resultaten visade att ju lägre psykologiskt välmående en deltagare 

rapporterar, desto mer negativt innehåll fanns i dess drömmar. Signifikant över åren var också 

att psykologiskt välmående hade ett samband med drömmars innehåll (Pesant & Zadra, 2006). 

I en studie som både kollade på mardrömmar och otrevliga drömmar, på tidigare nämnt vis, 

visade resultaten på att personer som frekvent upplevt mardrömmar rapporterade lägre 

psykologiskt välmående än personer som hade få eller inga mardrömmar. Samt att 

mardrömmar överlag var kopplat till välmåendet i jämförelse med otrevliga drömmar (Zadra 

& Donderi, 2000). Forskning på återkommande drömmar ger också stöd för att förekomsten 

av negativa drömmar är kopplat till välmående. Personer som ofta rapporterat samma 

återkommande drömmar led i större utsträckning av psykologisk ohälsa, samt upplevde mer 

negativt innehåll i sina drömmar än personer som inte hade återkommande drömmar (Brown 

& Donderi, 1986). Detta tyder på att det finns ett klart samband mellan att uppleva negativa 

drömmar och ha en låg nivå av psykologiskt välmående. 

En åldersrelaterad skillnad i mardrömmar visade sig i en studie gjord på äldre vuxna i 

65-årsåldern. Risken att uppleva mardrömmar i den åldern var fem gånger lägre i jämförelse 

med kontrollgruppen som var collegestudenter med medelåldern 19 år (Salvio, Wood, 
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Schwartz, & Eichling, 1992). Denna åldersskillnad sågs även i förhållande till könsskillnader. 

Kvinnor i tonåren och tidigt vuxenliv till senare medelåldern kom ihåg sina mardrömmar i 

större utsträckning samt upplevde större obehag av mardrömmar än män i samma ålder. 

Resultatet om könsskillnad kunde inte styrkas i övriga åldrar (Shredl & Reinhard, 2011). 

Kvinnor i tonåren och tidigt vuxenliv upplever och berörs därmed i högre grad av 

mardrömmar än vad personer i senare skede av livet och män i samma ålder gör. 

Det tidigare forskning tycks sakna är området kring känslotillstånd och sömn med fokus 

på ungdomar. Detta med tanke på resultaten från Kelly med fleras (2013) nya studie som 

visade på att barn först och främst behöver en stabil sömn och sömnrytm vilket i sin tur leder 

till en positiv och hälsosam utveckling. Tidigare studier om drömmar och sömn har fokuserat 

på mestadels vuxna personers välmående och endast ett fåtal har haft ungdomar som 

deltagare, vilket kan tyda på att det finns ett behov av studier som behandlar välmående och 

sömn hos ungdomar som går mot vuxenlivet. Fokus för den här studien är som tidigare 

nämnts äldre ungdomar närmre bestämt i åldrarna 16-19 år, dem förväntas prestera bra i 

skolan och dessutom har dem ett större eget ansvar för sina dagliga rutiner och sömnvanor än 

yngre ungdomar. Därför är inriktningen mot gymnasieelever, med fokus på att sömnvanor 

tillsammans med drömmar är kopplat till välmåendet.  

För att få svar på dessa frågor om sömn, drömmar och välmående inom en snar 

tidsgräns, utfördes en tvärsnittsstudie med hjälp av ett frågeformulär på 111 gymnasieelever i 

Örebro Kommun. 

Studiens hypoteser: 

1.     Gymnasieelever som har en högre nivå av sömnproblem har mer negativa känslor 

och färre positiva känslor som leder till ett sämre välmående 

2.     Gymnasieelever som har en högre nivå av ihågkomna negativa drömmar har mer 

negativa känslor och färre positiva känslor som visar på ett sämre välmående. 
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3.     Gymnasieelever som har både hög nivå av ihågkomna negativa drömmar och hög 

nivå av sömnproblem ger båda två tillsammans mer negativa känslor och färre positiva 

känslor som leder till ett sämre välmående. 

Metod 

För att ta reda på hur sömn, drömmar och välmående hos gymnasieelever hänger ihop 

användes en kvantitativ metod; en tvärsnittsstudie i form av ett frågeformulär som skickades 

ut till fyra gymnasieskolor i Örebro kommun. Valet att kontakta gymnasieskolor för att 

komma åt målgruppen var en enkel och effektiv metod för denna studie då målgruppen är 

gymnasieelever. Enkäten gav stor mängd data till studien på kort tid, och alla elever har haft 

samma material vilket minskar risken för att andra faktorer påverkar resultatet. Därför 

utfördes en enkätundersökning när frågorna om sömnproblem, ihågkommande av drömmar, 

dröminnehåll och välmående skulle besvaras. 

Deltagare 

 
Figur 1. 
Beskrivning av deltagarnas ålder och kön. 
 
För att besvara studiens frågor valdes 111 stycken gymnasieelever ut genom slumpmässigt 

urval, varav 67 stycken är tjejer (60,4%) och 44 stycken är killar (39,6%). Medelåldern på 
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deltagarna är 17 år (SD = ,47; Range = 16-19). Majoriteten har svenska som hemspråk 

(81,1%), övriga hade thailändska, teckenspråk, bosniska, polska, holländska, arabiska, 

algerianska, somaliska, kurdiska, spanska, ryska, turkiska och romani som hemspråk (14,4% 

[resterande 4,5 % hade ej besvarat frågan]). 

Deltagarna var elever från åtta stycken klasser på fyra gymnasieskolor i Örebro 

Kommun, dessa valdes ut genom randomiserat urval. De olika programinriktningarna för de 8 

klasserna var; fordon och transport, naturvetenskaplig fördjupning, försäljning och 

marknadsföring samt ekonomi. Ingen belöning erhölls för deltagandet och eleverna 

informerades om att deltagandet var frivilligt och anonymt innan dem fyllde i enkäterna. 

Vissa deltagare fick uteslutas från studien då enkäterna inte var korrekt ifyllda, totalt 

togs fyra stycken enkäter bort. Det kan ha berott på att man haft för bråttom med att fylla i 

enkäten, eller att man inte varit motiverad att fylla i alla frågor. Totalt deltog 111 

gymnasieelever från fyra olika gymnasieskolor i studien. 

Material 

Frågeformuläret som användes var på en och en halv sida, en fråga var “open-ended” och de 

övriga var “closed-ended”. Första delen berörde demografi med frågor om kön, ålder och 

hemspråk samt fyra ytterligare delar: 

ISI. Vi använde oss av Insomnia Severity Index, ett standardiserat test, för att mäta om 

deltagarna hade sömnproblem (Basien, Vallieres & Morin, 2001). Det består av sju frågor 

som behandlar sömnkvalité, där svarsalternativen uppskattar vidden av deltagarens 

sömnproblem. Tre frågor berör hur stora sömnsvårigheter individen upplevt den senaste tiden, 

medan resterande handlar om hur nöjd individen är med sitt nuvarande sömnmönster, hur 

människor runt omkring märker av det, hur mycket det påverkar individens livskvalitet och 

om denne är orolig för sina sömnvanor. Frågorna besvaras på en femgradig likertskala från 0 

(inte alls) till 4 (mycket), poängen summeras ihop och jämförs med en nyckel för att se hur 
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allvarliga sömnproblem personen har, där 0 är minsta möjliga och 28 högsta (α = ,83). För att 

gruppera deltagare i sömnproblem eller icke-sömnproblem delades de med 0-14 poäng in i 

icke-insomniagruppen och de med 15-28 poäng till insomniagruppen. 

PANAS. För att mäta välmående användes en förkortad svensk version av Positive 

Affect Negative Affect Schedule (PANAS), ett beprövat standardiserat test (Hillerås, Jorm, 

Herlitz & Winblad, 1998). Två skalor varav högre förekomst av positiva känslor (PA) jämfört 

med negativa känslor (NA) visar på ett bra välmående. Den positiva skalan innehåller 

adjektiven “bestämd”, “pigg”, “upphetsad”, “entusiastisk” samt “inspirerad” och den negativa 

skalan “besvärad”, “upprörd”, “nervös”, “skrämd” och “rädd”. Deltagaren svarar sedan hur 

ofta denna upplevt dessa känslor den senaste månaden på en femgradig skala från 1 (inte alls) 

till 5 (mycket ofta). (Positiv Affekt α = ,78; Negativ Affekt α = ,71). 

Dream Recall Frequency (DRF). Mättes med två 5-gradiga frågor för att se om 

deltagaren brukar minnas sina drömmar; “hur ofta kommer du ihåg dina drömmar när du 

vaknar upp?” och “brukar du minnas dina drömmar senare under dagen?”. På skalan, 0 

(aldrig) till 4 (väldigt ofta). (α = ,86) 

Drömaffekt. En fråga användes för att undersöka deltagarnas oftast förekommande 

innehåll i sina drömmar; “är dina drömmar oftast negativa eller positiva?” vars svarsalternativ 

var; ”väldigt negativa”, “negativa”, “både och”, “positiva” samt “väldigt positiva”. Deltagarna 

grupperades sedan efter drömtyp, för att kunna testa relationer med tidigare nämnda faktorer 

och negativa drömmar samt positiva drömmar. 

Totalt bestod då formuläret av fem delar, bland annat personfrågor, standardiserade test 

och några för studien relevanta frågor. 

Procedur 

För att välja ut personerna från målgruppen valdes en väl beprövad urvalsprocess, viktigast 

var att urvalsgruppen skulle vara representativ för målgruppen. Urvalet utfördes genom att 
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fyra gymnasieskolor slumpmässigt valdes ut från Örebro Kommuns hemsida, därefter 

slumpades en programinriktning ut på vardera skola. Vartefter rektorerna kontaktades som 

valde två klasser från varje programinriktning för deltagande i undersökningen. 

Deltagarantalet bestämdes genom möjlighet att delta, totalt kontaktades nio stycken 

gymnasieskolor. Av dessa var det fyra skolor som kunde delta, övriga föll bort på grund av 

olika anledningar som engagemang i flera andra enkätundersökningar, ej varit kontaktbar då 

svar på mejl uteblivit och ej svarat i telefon, samt att en skola hade främst elever med 

koncentrationssvårigheter och en undersökning skulle då störa undervisningen för mycket. 

Frågeformuläret tog cirka 10 minuter att genomföra, i början av formuläret fanns följande 

information; “den här enkäten tillhör en studie som undersöker om det finns någon relation 

mellan sömn, drömmar och välmående hos gymnasieelever. Deltagandet är frivilligt och även 

anonymt.” 

Design 

För att mäta välmåendet i en helhet kommer förutom de två skalorna (PA och NA) även 

finnas en tredje skala. Den består av resultatet man får då den negativa poängen dras av från 

den positiva poängen, och kallas för PANAS balans (PA-NA). Denna teknik har tidigare 

använts i andra studier (Kormi-Nouri, Farahani & Trost, 2013). 

Drömtyp och förekomst mäts som tidigare nämnts med hjälp av totalt tre frågor, en vad 

gäller drömtyp och två vad gäller förekomst av drömmar (DRF). För att sammanställa de två 

frågorna som berörde DRF summerades totala svarspoängen, per fråga kunde deltagaren få 0-

4 poäng beroende på svaret. För båda frågorna varierade då poängen från 0-8, de deltagare 

som hade totalt 0-3 poäng räknades som “ingen DRF” medan de deltagare med totalt 4-8 

poäng räknades som “högre DRF”. Drömtyp kategoriserades till tre respektive två grupper, 

variabeln med tre grupper var indelad i “positiva drömmar”, “neutrala drömmar” och 

“negativa drömmar”. Då drömtyp variabeln var indelad till två grupper användes 
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grupperingen “Neutrala drömmar” som innehöll både positiva och neutrala drömmar och 

gruppering “negativa drömmar”. 

De analysmetoder som användes för att svara på studiens frågor var bland annat 

korrelation, enkel regression, multiple regression och två-vägs faktoriell ANOVA, två-vägs 

repeated measures ANOVA, samt en-vägs ANOVA. Dessa metoder valdes ut då sambands-, 

huvud- och interaktionseffekter var det som söktes mellan samtliga; sömnproblem kontra inga 

sömnproblem, förekomst av negativa drömmar kontra förekomst av positiva drömmar, tjejer 

kontra killar, bra välmående kontra dåligt välmående, hög frekvens av ihågkomna drömmar 

kontra låg frekvens av ihågkomna drömmar. Det gjordes främst korrelationer, enkla 

regressionsanalyser samt flera en-vägs ANOVA på grund av att studiens sampel var begränsat 

och grupperna inte fick bli för små, då effekter kunde missas på grund av för små variationer i 

mätningarna. 

Resultat 

De tre hypoteser som varit fokus för denna studie berörde alla gymnasieelevers välmående 

och det mättes med de tre PANAS skalorna, PA, NA och PANAS Balans (Positiva känslor, 

Negativa känslor och PA-NA). Dessa tre skalor har varit studiens oberoende variabler i alla 

analyser som utförts för att besvara studiens hypoteser.  

Den första hypotesen var med fokus på sömnproblem och dess samband med 

välmående, och för att kunna mäta det användes frågeformuläret ISI (Insomnia Severity 

Index). Till och börja med utfördes ett antal korrelationsanalyser (se Tabell 1) för att få en 

första indikation på befintliga samband och det som bland annat blev tydligt var att mer 

sömnproblem var relaterat med lågt välmående, det resultatet visade på den starkaste 

relationen (8, ISI; 1, Balans). 

Som steg två undersöktes detta samband med en en-vägs anova som visade på en 

signifikant skillnad mellan sömngrupper, insomnia kontra ingen insomnia, på nivån av 
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negativa känslor, F (1, 105) = 6,90, p < ,05. Insomniagruppen hade högre nivå av negativa känslor, 

M = 11,27; SD = 3,33, än gruppen utan sömnproblem, M = 8,86; SD = 3,29. I tillägg till detta 

utfördes en enkel regressionsanalys som visade att 14 % av variansen på gymnasieelevers 

välmående signifikant förklaras av sömnproblem, F (1, 100) = 15,77, p < ,001. Det visades även att 

mer sömnproblem signifikant predicerar lägre välmående, β = -,37, p < ,001. Resultaten från 

korrelations-, ANOVA- och regressionsanalyserna visar att hög nivå av sömnproblem är 

relaterat med hög nivå av negativa känslor och låg nivå av PANAS-balans vilket visar på ett 

lågt välmående. Däremot kan inte denna tvärsnittsstudie ge svar på frågan om kausalitet, så 

regressionsresultaten kan endast ses som ett samband. 

Tabell 1. 
Korrelation mellan studiens variabler 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

1, Balans - - - ,29** -,29** -,02 -,15 -,37*** -,16 

2, PA - - - ,24* -,10 -,11 -,03 -,19* -,09 

3, NA - - - -,10 ,27** -,10 ,18 ,28** ,11 
 
4, P. Drömmar - - - - - - -,08 -,26** -12 

5, N. Drömmar - - - - - - ,20* ,32** -,03 

6, Neu. Drömmar - - - - - - -,01 ,02 ,10 

7, DRF - - - - - - - -,01 ,20* 

8, ISI - - - - - - - - ,05 

9, Kön - - - - - - - - - 

Not. Balans = PA-NA; PA = Positiva känslor; NA = Negativa känslor; P. Drömmar = Positiva drömmar; N. Drömmar = Negativa 
drömmar; Neu. Drömmar = Neutrala drömmar; Drömtyp = Alla drömtyperna indelade i neutrala eller negativa drömmar; DRF = 
Ihågkommandet av drömmar; ISI = Graden av sömnbesvär. 
*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001 

 

Som tredje steg undersöktes relationen mellan positiva känslor och sömn, där 

korrelationsanalysen visade att hög nivå av positiva känslor är relaterat med låg nivå av 

sömnproblem (2, PA; 8; ISI; se Tabell 1), en-vägs anova visade dock inget signifikant resultat 

mellan grupperna av sömntillstånd på nivån av positiva känslor. Medans en enkel 

regressionsanalys visade att 4 % av variansen på nivån av positiva känslor förklaras 

signifikant av sömnproblem, F (1, 101) = 3,92, p < ,05. Dessutom visades det att mer 

sömnproblem predicerar lägre nivå av positiva känslor, β = -.19 p < ,05. Därmed kunde man 
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se ett signifikant samband mellan sömnproblem och låg nivå av positiva känslor, men som 

tidigare nämnts kan inte detta kopplas till orsak-verkan samband utan endast samband.  

I fjärde steget gjordes en repeated measures ANOVA som visade på en signifikant 

skillnad mellan positiva och negativa känslor gentemot sömngrupperna. Då gruppen utan 

sömnproblem hade högre nivå av positiva känslor och lägre nivå av negativa känslor, jämfört 

med gruppen med sömnproblem som hade lägre nivå av positiva känslor och högre nivå av 

negativa känslor, F (1, 100) = 21,25, p < ,001. Dessa resultat tyder på en interaktionseffekt mellan 

sömngrupperna då den gruppen med sömnproblem har ett sämre välmående än gruppen utan 

sömnproblem, F (1, 100) = 5,17, p < ,05. Därmed finns ett samband hos gymnasieelever mellan att 

sova dåligt och ha hög nivå av negativa känslor, samt att sömnproblem är relaterat med lågt 

välmående. Dessutom finns det ett samband mellan dålig sömn och låg nivå av positiva 

känslor. 

Nästa hypotes gällde ihågkommandet av negativa drömmars samband med 

gymnasieelevers välmående. Ihågkommandet av negativa drömmar mättes genom två DRF 

frågor och en drömtyps fråga. Där visade andra resultat från korrelationsanalyserna bland 

annat att förekomst av negativa drömmar har ett samband med lågt välmående, och negativa 

drömmar är även relaterat med en hög nivå av negativa känslor, däremot fanns inga 

signifikanta resultat vad gällde negativa drömmar och positiva känslor (5, N Drömmar; 1, 

Balans; 3, NA; se Tabell 1).  

Som steg ett i fortsatt utredning av drömtyper gjordes en en-vägs ANOVA som visade 

stor skillnad mellan grupperna av drömtyp, F (1, 101) = 8,27, p < ,01. De som hade negativa 

drömmar hade avsevärt högre nivå av negativa känslor, M = 11,62; SD = 3,33, jämfört med 

de deltagare som hade mestadels positiva drömmar, M = 8,83; SD = 3,25. Därmed såg man ett 

samband mellan att uppleva negativa drömmar och ha fler negativa känslor.	  	  
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Figur 2	  
Medelvärdet på nivån av positiva känslor samt nivån av negativa känslor för de två grupperna 
av drömtyp.	  

	  
I nästa steg gjordes en repeated measures ANOVA, denna visade på en signifikant 

skillnad på nivå av positiva och negativa känslor mellan drömgrupperna. Gruppen med 

positiva drömmar hade högre nivå av positiva känslor och lägre nivå av negativa känslor, 

medan gruppen med negativa drömmar hade lägre nivå av positiva känslor och högre nivå av 

negativa känslor jämfört med första gruppen. F (1, 96) = 14,01, p < ,01. Dessa resultat tyder på en 

interaktionseffekt mellan drömgrupperna då dem med negativa drömmar har lägre välmående 

än dem med positiva drömmar, F (1, 96) =  9, 64, p < ,01 (se Figur 2). Detta tyder på att 

välmående har ett samband med vilken typ av dröm vi upplever.	  	  

I steg tre gjordes en vidare undersökning om detta resultat hade en interaktion med 

könstillhörighet. Det utfördes en två-vägs faktoriell ANOVA som visade en signifikant 

huvudeffekt mellan grupperna av drömtyp på nivån av negativa känslor, F (1, 99) = 10,16, p < 

,01. Däremot fanns det ingen signifikant skillnad mellan tjejer och killar på nivån av negativa 

känslor. Specifikt var det dem som hade negativa drömmar som upplevde högre nivå av 

negativa känslor än de som hade positiva drömmar. Däremot var interaktionseffekten mellan 
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drömtyp och kön statistiskt signifikant, F (1, 99) = 4,74, p = < ,05 (se Tabell 2). Mer specifikt 

hade killar med negativa drömmar högst nivå av negativa känslor, än de övriga grupperna (se 

Tabell 3). Det återfanns alltså ett samband mellan drömtyp och negativa känslor, dock ingen 

könsskillnad, däremot visade analysen att killar med negativa drömmar överlag har högre nivå 

av negativa känslor i jämförelse med tjejer. 

När förekomsten av att minnas sina drömmar (DRF) undersöktes sågs inga 

signifikanta resultat på nivån av drömfrekvensens påverkan på välmående varken vad gällde 

ANOVA, korrelation eller regression. Däremot visade korrelationsanalyserna att en hög nivå 

av att minnas sina drömmar har ett samband med förekomst av negativa drömmar (7, DRF; 5, 

N Drömmar; se Tabell 1). En närmre titt genom en ANOVA visade att det var en signifikant 

skillnad mellan grupperna av drömtyp, F (1, 105) = 3,98, p < ,05. De som mestadels hade negativa 

drömmar mindes oftare sina drömmar, M = 4,93; SD = 1,90, än de som hade mest positiva 

drömmar, M = 3,82; SD = 1,95. Svaret på studiens andra hypotes blir att negativa drömmar 

har ett samband med gymnasieelevers välmående, och att negativa drömmar även har ett 

samband med hög nivå av negativa känslor men ingen signifikant skillnad på nivån av 

positiva känslor eller drömfrekvensen. Men att minnas sina drömmar är relaterat till 

förekomst av negativa drömmar.  

Tabell 2 
Kön x Drömtyp Två-vägs Faktoriell Analys av Variansen på Negativa Känslor 
Källa Type III 

Sum of 
Squares 

df F Mean Square p 

(A) Kön 2,92 1 ,29 2,92 ,60 
      
(B) Drömtyp 102,57 1 10,16 102,57 ,00 
      
A x B (interaktion) 47,86 1 4,74 47,86 ,03 
      
Error 999,68 99    
      
Total 9 850,00 103    
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Tabell 3. 
Beskrivande Statistik av Drömtyper och Kön 
Drömtyp Kön Mean Std. Deviation N 
Negativa Kille 13,00 3,84 6 

Tjej 10,42 2,50 7 
Total 11,61 3,33 13 

Positiva Kille 7,91 3,60 37 
Tjej 9,47 2,84 53 
Total 8,83 3,25 90 

Total Kille 8,62 4,00 43 

 
Tjej 9,58 2,80 60 
Total 9,18 3,37 103 

Not. Oberoende Variable: Negativa Känslor 
 

Den tredje och sista hypotesen handlade om en kombinerad effekt av både negativa 

drömmar och sömnproblem och dess koppling till gymnasieelevernas välmående. 

Korrelationsresultaten visade förutom signifikanta samband mellan negativa drömmar och 

välmående, sömnproblem och välmående även att negativa drömmar är relaterat med mer 

sömnproblem (1. Balans; 5, N. Drömmar ; 8, ISI; se Tabell 1). I första steget för att se närmre 

på de sambanden, gjordes en 2 (sömngrupper; sömnproblem kontra inga sömnproblem) x2 

(drömtyper; postiva drömmar kontra negativa drömmar) x2 (PANAS; positiva känslor kontra 

negativa känslor) repeated measures ANOVA. Denna visade på en signifikant 

interaktionseffekt mellan alla tre variabler, F (1, 96) = 8,47, p < ,01. Detta resultat bör ses som att 

det finns en indikation på interaktion då deltagarantalet per grupp är litet i denna ANOVA, 

men ger en fingervisning om att de deltagare med både sömnproblem och negativa drömmar 

mår signifikant sämre än de deltagare utan sömnproblem och med positiva drömmar. De 

deltagare utan sömnproblem och med positiva drömmar hade högre nivå av positiva känslor 

och lägre nivå av negativa känslor jämfört med dem som hade sömnproblem och negativa 

drömmar (se Figur 3). Det finns därmed indikationer på att personer som har sömnproblem 

och negativa drömmar upplever sämre välmående än personer som sover bra och har positiva 

drömmar. 
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Figur 3 
Medelvärdet på nivån av positiva känslor och på nivån av negativa känslor mellan 
sömngrupper och drömgrupper. 

I steg två undersöktes hur den relationen förhöll sig genom en multipel 

regressionsanalys. Den visade att 17 % av variansen hos gymnasielevers välmående förklaras 

signifikant av sömnproblem och negativa drömmar tillsammans, F (2, 99) = 10,11, p < ,001. 

Dessutom visades det att både sömnproblem, β = -,31, p < ,01, och negativa drömmar, β = -

,19, p < ,05, predicerar gymnasieelevers negativa känslonivå. I och med att detta är en 

tvärsnittstudie kan den inte säga något om den kausala riktningen, utan bara ses som ett 

tecken på samband. Tillsammans med tidigare analys så pekar detta på att sömnproblem och 

negativa drömmar båda två tillsammans är relaterat till lägre nivå av välmåendet hos 

gymnasieelever, oavsett minnesfrekvensen av drömmarna. Tidigare studier inom dessa 

områden har sett tydliga könsskillnader gällande sömn, drömmar och välmående. Studiens 

analyser visade knappt några sådana resultat. Korrelationsanalyserna visade att det finns ett 

samband mellan kön och hur väl man minnas sina drömmar (9, Kön; 7, DRF; se Tabell 1). 

Könsskillnaden följdes upp med en en-vägs ANOVA för att se om det fanns en skillnad 

mellan killar och tjejer på frekvensen av att minnas sina drömmar, F (1, 109) = 4,50, p < ,05. Där 

visade resultatet att tjejer, M = 4,22; SD = 1,90, minns sina drömmar signifikant mer än vad 
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killar gör, M = 3,40; SD = 2,10. Utöver denna könsskillnad hittades inga signifikanta 

skillnader mellan killar och tjejer vad gäller sömnproblem, drömmaffekt och välmående, 

överlag hade både killar och tjejer högre nivå av positiva känslor än negativa känslor vilket 

visar att bra välmående är det vanligaste tillståndet hos både killar och tjejer. 

Diskussion 

Påverkas gymnasieelevers välmående av dålig sömn, och av förekomst av negativa drömmar? 

Denna studie har sett att ungdomar/ unga vuxna är känsliga för dålig sömn, att deras 

välmående har ett starkt samband med sömnkvalitén och de drömmar dem har under natten. 

De ungdomar som har sömnproblem visade sig ha överhängande mer negativa känslor än de 

ungdomar som inte har sömnproblem. De ungdomar som hade sömnproblem hade även högre 

förekomst av negativa drömmar, som därtill varierar med välmåendet. Det här visar på ett 

nätverk där sömnproblem och negativa drömmar ömsesidigt göder varandra och får 

ungdomarna att uppleva fler negativa känslor och som påverkar deras välmående till det 

sämre. 

Dessa ungdomar behöver få information om sömnens betydelse för deras välmående, 

att orken blir lidande när man sovit dåligt är allmänt känt men att sömnbrist hänger ihop med 

nivån av negativa känslor som kan kopplas till ett dämpat mående ger ett helt nytt ljus på 

området. Det här kan bero på att hjärnan påverkas starkt av minskad sömn speciellt vid en natt 

med extrem sömnbrist, det ger liknande effekter som vid hjärnskador. Det är en ny upptäckt 

som visar på sömnens betydande konsekvens på känsloläget och det totala välmåendet 

(Benedict et al., 2013). 

Det är inte bara tillräcklig sömn som är viktig utan även regelbunden och tillräcklig 

sömn, då oregelbunden sömnrytm ger psykiska långtidseffekter på barn som beteendemässiga 

problem (Kelly et al., 2013). Vardagliga sysslor kan därmed bli svårare att utföra, uppgifter 

som kräver koncentration exempelvis. Då den allmänna vardagskapaciteten kan bli märkbart 
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lidande kan vi se det i relation till ungdomar med sömnbrist som befinner sig mitt i sin 

yrkesutbildning och som ska bana väg för sin framtid. Hur går det för dessa ungdomar i 

skolan, klarar dem av att prestera det som krävs och hur mår dem? Insatser för att titta närmre 

på hur deras situation ser ut krävs, och även insatser för att hjälpa dessa personer ur en 

destruktiv spiral. 

Studien visade på att gymnasieelever med sömnbrist hade en förhöjd nivå av negativa 

känslor, som även setts i tidigare forskning (Norlander et al., 2005). Det tillsammans med 

andra studier som visar på att negativa känslor är relaterat med negativa drömmar under 

natten (Blagrove et al., 2004) kan härledas vidare till denna studies resultat. De resultaten 

visade att negativa drömmar dessutom är relaterat med mer sömnproblem, vilket kan ses som 

tidigare diskuterats i ett sammanhängande mönster som betydligt påverkar ungdomens 

välmående. Innebörden av det var att sömnproblem är relaterat med negativa känslor, 

negativa känslor är relaterat med negativa drömmar, negativa drömmar är relaterat med 

sömnproblem och alla dessa påverkar och påverkas av välmåendendet. Dels var och en för sig 

men även tillsammans. Det här kan vidare följas genom att se till konsekvenser, exempelvis är 

en förhöjd nivå av negativa känslor kopplat till ett depressivt tillstånd, likväl som svåra 

sömnproblem. Depression åtföljs även av en hel del andra fysiska och psykiska besvär, bland 

annat självmordstankar och depression som i svåra fall kan leda till självmord (Colman, 

2008c). Det här visar än mer på vikten av att föra fram effekten av sömnproblem och negativa 

känslor som en riskfaktor för psykisk ohälsa. 

En av de mest intressanta aspekterna av studien var de stora skillnader när de deltagare 

med inga sömnproblem eller mestadels positiva drömmar togs med i beräkningarna, då 

kontrasterna blev större. Deltagarna med sömnproblem och negativa drömmar skiljde sig 

markant från de deltagare utan problem och obehag. Det upptäcktes ett samband mellan 

positiva drömmar och positiva känslor dels i denna studie, men även i tidigare studier har man 
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sett samma resultat, vilket skulle vara intressant att utreda hur det sambandet förhåller sig 

(Gilchrist, Davidson, & Shakespeare-Finch, 2007). Därmed kan dessa faktorer betänkas dels 

som riskfaktorer för psykisk ohälsa men även skyddsfaktorer. Detta är en mycket intressant 

aspekt och borde utredas närmre. 

Däremot har denna studie inte lyckats hitta några könsskillnader gällande påverkan av 

negativa drömmar och sömnproblem. Studiens manliga deltagarantal bestod av 44 stycken 

killar, det kan ha varit en förklaring till uteblivna signifikanta resultat. Andra förklaringar kan 

vara att i studier som stödjer teorin om könsskillnader har deltagarna varit från collegeåldern 

och vuxna (Wood et al.,1992; Karlson et al., 2013). Medelåldern för den här studiens 

deltagare är 17 år därmed befinner dem sig just under åldersspannet för de som sett 

könsskillnader. Men enligt en meta-analys, där bland annat barn i åldern 4 till 10 var med, såg 

man inte denna könsskillnad men återfanns dock hos tonåringar 11 till 17 år och i vuxen ålder 

(Schredl & Reinhard, 2011). En anledning till detta resultat kan vara att svenska 

gymnasielever skiljer sig från andra nationaliteter i hur dem påverkas, könsroller kan vara en 

del av förklaringen. Att svenska ungdomar inte har lika stereotypa könsroller kan exempelvis 

vara en möjlig anledning till att studien inte hittade några skillnader mellan killar och tjejer. 

Denna studies resultat och slutsatser kan ha påverkats av att deltagarantalet bestod av 

111 gymnasieelever, det antalet är inte litet men det hade behövts fler deltagare, speciellt 

önskvärt fler deltagare med sömnproblem och negativa drömmar. På så vis får man större 

variationer i uträkningarna och tydligare resultat. Nu var det svårt att få signifikanta svar från 

analyserna då det var en avsevärt liten del av urvalet som bestod av de med sömnproblem och 

negativa drömmar. En annan påverkningsfaktor kan vara att ungdomarna får utföra många 

enkäter i skolorna, många av skolorna som kontaktades var redan upptagna med flera 

enkätundersökningar. Detta kan göra så att ungdomarna inte fyller i svaren seriöst men även 

att dem lär sig fylla i på ett fördelaktigt sätt för att framhäva sig själv. Det är nog en liten 
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chans då enkäten var anonym men dock kan det ha invägt på resultatet. Tidigare studier har 

påvisat att drömdagbok är ett mer pålitligt mätinstrument vad gäller drömrapportering än 

självbedömningsformulär som inte fyllts i i direkt anslutning till sömnen (Schredl & 

Reinhard, 2011). Drömmar glöms snabbt bort och minnet är som bäst i direkt anslutning till 

drömmen, och i andra hand direkt vid uppvakning (Blagrove et al., 2004). Därför hade det 

varit intressant och följt deltagarna under en eller två veckor. En annan svaghet för studien var 

att flera av de kontaktade skolorna, 5 av 9 avböjde delaktighet och det ger liten 

slumpmässighet. Därmed kan studiens resultat ha påverkats av att antalet deltagare med både 

sömnproblem och negativa drömmar, var litet. En inlärningseffekt, på grund av att 

ungdomarna fyller i många enkäter, eller mätverktyget självbedömnings formulär för att mäta 

drömaffekt samt även att majoriteten av skolor avböjde delaktighet kan även det ha påverkat 

resultatet. 

Då regressionsanalyser har gjorts för att se sambanden mellan olika variabler, bör det 

vara tydligt att inga kausala samband kan ges genom denna metod i och med denna 

tvärsnittstudie. Välmående ur olika perspektiv har hela tiden varit utkomst för analysen, dock 

kan inte detta ge en absolut slutsats då denna studie endast haft ett mättillfälle och riktningen i 

resultatet kan inte bevisas. Studien har som sagt behandlat välmående som beroende variabel, 

dock skulle regressionsanalysen kunna uppvisa liknande siffror om exempelvis negativa 

drömmar eller sömnproblem hade varit utkomst. Därmed kan inget sägas om hur drömmar 

och sömn påverkar välmåendet, dock kan vi se i hur stor utsträckning dessa olika faktorer 

samspelar samt om interaktionerna dem mellan är noterbara. Åldersspannet kan även ses som 

ytterligare en begränsning, då 90 av 111 ungdomar var 17 år. Detta ger en mycket liten 

ålderskillnad och påverkar studiens generaliserbarhet, därmed blir det en stor svaghet för 

studien eftersom resultaten endast kan appliceras på 17 åringar. 
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Det som har varit en stor fördel är dels enkäten som användes, den bestod av flera 

standardiserade test med godkänt alfavärde, hög nivå av pålitlighet med andra ord som ökar 

validiteten och gör resultaten mer generaliserbar på målgruppen. Testet var kort, enkelt men 

kärnfullt och gav mycket information om de inblandade variablerna. En annan styrka i 

studiens resultat är att flera olika analyser användes för att få klarhet i relationerna mellan 

studiens variabler, det gav en tydlig bild av ett sammanhängande mönster där flera olika 

analysmetoder pekade på liknande samband. Styrkorna var bland annat flera väl beprövade 

mätskalor som låg till grund för enkäten men också att flera olika analyser användes för att 

säkerställa sambanden. 

Slutsatserna för denna studie har belyst nödvändigheten att öka kunskapen hos äldre 

ungdomar, föräldrar och lärare gällande effekterna av sömnproblem och de förhöjda nivåer av 

negativa känslor som resultaten visat. Detta är riskfaktorer för ungdomars psykiska hälsa och 

det är därför av yttersta vikt att mer forskning läggs på området, även om hur ungdomars 

prestation i skolan kan påverkas. Detta inte minst med hänsyn till hjärnans påverkan av 

sömnbrist, och för att skydda mot framtida beteendemässiga problem. Insatser för god sömn 

krävs vilket kan sporra övriga faktorer som positiva drömmar och positiva känslor. Detta kan 

personer i ungdomarnas omgivning som föräldrar och lärare hjälpa till med. Socialstyrelsen 

har listat skyddsfaktorer och riskfaktorer för psykisk ohälsa som lyfter fram just föräldrars och 

lärares effekt (Socialstyrelsen, 2011), äldre ungdomar är trots allt inte vuxna och rutiner för 

sovvanor kan vara för stort ansvar att bära själv i den åldern. Med fokus på vad tidigare 

studier visat, vad denna studie visat för samband mellan sömnproblem och välmående samt 

vad socialstyrelsen har listat som risk- och skyddsfaktorer, så är det viktigt att fortsatt 

forskning bedrivs i detta område. 

Vill vi att våra ungdomar ska växa upp i en hälsosam miljö vad gäller utveckling och 

målmedvetenhet krävs en stabil grund. En grund av god regelbunden sömn som främjar dels 
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utvecklingen av hjärnan men som även ger en stabil plattform i vardagen vad gäller ork och 

fokusering. Detta krävs i dagens samhälle för att klara av att prestera det som förväntas av oss 

i en hektisk vardag med högt tempo. 
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