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Sammanfattning 
 

Sömnproblem har tidigare kopplats till en mängd psykiska symtom som 
exempelvis ångestsyndrom, stress och depression. Syftet med denna 
uppsats är att undersöka om stress, social ångest, användning av 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och 
emotionsregleringsstrategier i form av oro och ruminering (att älta) 
kan predicera sömnproblem ett år senare hos ungdomar i åldern 13-
15, samt om IKT-användning kan moderera dessa samband. Datan 
kommer från Tre Stads Studien, som är en enkätbaserad longitudinell 
studie. En hierarkisk multipel regressionsanalys i tre steg gjordes för 
att undersöka frågeställningarna. Resultaten från det första steget i 
regressionen visade att samtliga variabler signifikant kunde predicera 
sömnproblem ett år senare. Vid andra steget adderades 
interaktionseffekter och resultatet visade att den enda signifikanta 
interaktionen var den mellan användning av IKT efter läggning och 
emotionsreglering. Vid kontroll för sömnproblem vid första 
mättillfället, vilket var tredje och sista steget i regressionen,  var 
sömnproblem den enda signifikanta prediktorn. Resultaten indikerar att 
det är viktigt att tidigt uppmärksamma om ungdomar har problem med 
sömnen. En ytterligare sak att vara uppmärksam på i relation till sömn 
verkar vara om ungdomar använder sig av IKT efter att de har gått och 
lagt sig och samtidigt brukar oroa sig eller ruminera. 
 
Nyckelord. Sömnproblem, IKT, social ångest, stress, 
emotionsreglering, ungdomar 
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Abstract 
 

Sleeping problems have in earlier studies been linked with variety of 
psychological symptoms i.e. anxiety syndromes, stress, and depression. 
The aim of this paper is to investigate whether stress, social anxiety, the 
use of information and communications technology (ICT) and emotion 
regulation strategies including worry and rumination, can predict 
sleeping problems a year later, in adolescents ages 13-15, and whether 
ICT-usage can moderate these relationships. The data derives from Tre 
Stads Studien, a survey-based longitudinal study. A three stepped 
hierarchical multiple regression analysis was performed in order to 
examine the issues. Our results from the first step of the regression 
showed all variables as significant predictors of sleep problems one 
year later. The second step added interaction effects, showing only the 
interaction between the use of ICT after lights out and the use of 
emotion regulation strategies as significant. The third and last step of 
the regression controlled for sleep problems in the first wave resulting 
in sleep problems in the first wave being the only significant predictor 
of sleep problems one year later. The results indicate the importance of 
paying attention to adolescents with sleep problems at an early stage. 
Another important matter to pay attention to is worry and rumination 
prone adolenscents which also use ICT after lights out. 

 
Keywords: Sleep problems, social media, social anxiety, stress, emotion 
regulation, adolecents 
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Prediktorer för sömnproblem hos ungdomar – en longitudinell studie 

  Människor tillbringar ungefär en tredjedel av sina liv med att sova (Lundh & Broman, 

2000). Sömnen är mycket viktig för hjärnans återhämtning och nödvändig för såväl generellt 

välmående som en tillfredsställande daglig funktion (Jansson-Fröjmark, & Linton, 2008). I 

åldern 13-19, då många fysiska, psykiska och sociala förändringar parallellt äger rum, finns 

ett utökat viktigt sömnbehov och vikten av att förebygga och behandla problem kopplat till 

detta är stor (Fairholme, et al., 2013; Steinberg, 2011).  

  När sömnproblem ska studeras inom forskning används ofta kriterierna för insomni, 

en bred diagnos som täcker av svårigheter kring insomning, bibehållande av sömn och 

dagtrötthet (American Psychiatric Association, 2013). Hur vanlig diagnosen är hos svenska 

ungdomar är oklart eftersom siffror på förekomsten av insomni saknas för den åldersgruppen. 

En nederländsk studie fann dock en prevalens av kronisk insomni hos 10,7% av ungdomar i 

åldersgruppen 13-16 år (Johnson, Roth, Schultz, & Breslau, 2006) och bland den vuxna 

svenska befolkningen har en förekomst av insomni rapporterats hos 14% av kvinnor och 7% 

av män (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010). Trots att kronisk insomni inte 

representerar sömnproblem i bredare bemärkelse och förekomsten av insomni hos vuxna 

svenskar inte nödvändigtvis säger något om samma siffror hos yngre åldrar, indikerar ändå 

fynden att det finns en betydande grupp ungdomar i Sverige som inte tillgodogör sig sitt 

sömnbehov. 

  Sömnproblem har nyligen identifierats som en riskfaktor för utvecklandet av annan 

psykisk ohälsa (Norell-Clarke, 2014) och har länge iakttagits som ett sekundärt problem vid 

andra psykiska problem som exempelvis stress, olika typer av ångestproblematik, depression, 

oro och ruminering (Barlow & Durand, 2012). Oro och ruminering (att älta), som båda är 

strategier för att reglera känslor och gemensamt brukar beskrivas som repetitivt negativt 

tänkande (RNT; Topper, Molenaar, Emmelkamp, & Ehring, 2014), har länkats till sämre 
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sömnkvalité (Yeh, Wung, & Lin, 2015). Samma gäller även stress och social ångest, som 

också associerats med senarelagd insomning och dagtrötthet (Hall et al., 2008; Harvey, 

Murray, Chandler, & Soehner, 2011).  

  Ett relativt nytt område som också kopplats till sömnproblem, är informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) som i folkmun ofta sammanfattas som sociala medier. Att 

vara aktiv på sociala medier, spela onlinespel och kommunicera med vänner via 

internetbaserade medel är idag en central del i många människors liv. Enligt Findahl och 

Davidsson (2015) används internet av mer än 95% av Sveriges befolkning i åldern 8-55 år. 

Många har numer obegränsad tillgång till internet och användandet av IKT har ökat kraftigt. 

  Internetbaserade aktiviteter har dock upprepade gånger visats sig korrelera med 

sömnproblem såsom sämre sömnhygien och sömnkvalitet (Punamäki, Wallenius, Nygård, 

Saarni, & Rimpelä, 2007; Hale & Guan, 2015; Pieters et al., 2014; Oka, Suzuki, & Inoue, 

2008).  

 Även om en del forskning gjorts gällande kopplingen mellan IKT-användning och 

sömnproblem är forskningsområdet relativt färskt med mycket pågående forskning. Stora 

delar är fortfarande outforskade och mer forskning behövs. I denna uppsats ämnar vi att 

undersöka samband mellan sömnproblem, IKT-användning, social ångest, stress och 

emotionsreglering i form av oro och ruminering.  

Sömn 

  Att sova utgör, som tidigare nämnts, cirka en tredjedel av människors liv och en god 

sömn är ett basalt behov för att kunna upprätthålla en tillfredsställande dagsfunktion (Öst, 

2013; Jansson-Fröjmark & Linton, 2008). När vi sover deaktiveras kroppen, vilket bland 

annat innebär att blodtillförseln till hjärnan och vår ämnesomsättning minskar, samt att flera 

andra kroppsliga funktioner går ner i vila. Tankar och handlingar sätts i viloläge för att vi ska 

kunna återhämta oss inför nästkommande dag. Brist på denna återhämtning kan resultera i att 
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vi inte kan prestera och fungera lika väl dagtid som vi vanligtvis kan (Lundh & Broman, 

2000). Det är alltså mycket viktigt att tillgodogöra sig sitt sömnbehov, men tyvärr är det 

många som lider av sömnproblem. 

   Grövre sömnproblem diagnostiseras ofta, vanligen som insomni. Enligt DSM-V 

(American Psychiatric Association, 2013) är insomni definierat som en kombination av 

oförmåga att somna in och/eller att bibehålla sömnen samt närvaron av dagtrötthet, som bidrar 

till signifikant funktionsnedsättning i vardagen. I den signifikant negativa inverkan på daglig 

funktion inkluderas utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, dåligt humör, svårigheter 

sociala prestationer samt svårigheter med att klara av sysselsättning eller andra 

ansvarsområden i livet. Symtomen ska ha upplevts minst tre nätter per vecka under en period 

av minst tre månader för att diagnosen ska kunna ställas.  

  Som redan nämnts är insomni ett utbrett problem. Bara i Sverige är 14% av den 

kvinnliga vuxna populationen, respektive 7% av den manliga, drabbade av insomni (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2010). Prevalensen hos svenska ungdomar är som sagt 

oklar men en nederländsk studie fann att ungefär tio procent av nederländska ungdomar är 

drabbade av kronisk insomni (Johnson, Roth, Schultz, & Breslau, 2006) och en stor norsk 

studie på över 10 000 ungdomar i åldern 16-19 år fann en prevalens av insomni på 18,5% 

enligt kriterierna DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013; Hysing, Pallesen, 

Stormark, Lundervold, & Sivertsen, 2013). Med den ovanstående informationen i beaktning 

antas även existensen av en betydande grupp svenska ungdomar som besväras av 

sömnproblem. 

 Att sova ordentligt, i synnerhet för ungdomar, är vitalt för många delar i livet 

(Fairholme, et al., 2013). Tillräcklig och regelbunden sömn är bland annat viktigt för kroppen 

eftersom det under sömnen frigörs tillväxthormoner, testosteron och follikelstimulerande 

hormoner som är essentiella för den fysiska tillväxten (Nolen-Hoeksema, 1990). Sömnen har 
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även visat sig nödvändig för utvecklingen av exempelvis uppmärksamhet och förmåga till 

inlärning (Li et al., 2007). Otillräcklig sömn har även visat sig leda till färre upplevelser av 

positiva känslor, långsammare psykomotorisk funktion, ökad impulsivitet (Rossa, Smith, 

Allan, & Sullivan, 2014); minskad motivation (Wolfson & Carskadon, 1998); sämre mental 

hälsa (Fuligni & Hardway, 2006); fler fysiska skador (Lam & Yang, 2007); övervikt (Snell, 

Adam, & Duncan, 2007) och sämre prestationer i skolan (Fredriksen, Rhodes, Reddy, & Way, 

2004). Sömnproblem har även iakttagits som en transdiagnostisk faktor, dvs. en faktor som 

visat sig föreligga vid flera typer av psykisk ohälsa (Fairholme et al., 2013; Harvey et al., 

2011). I och med dessa potentiella negativa konsekvenser vid sömnproblem kan vi konstatera 

att tillgodogörande av sömnbehovet är av stor vikt. 

  Relevant att fråga sig i sammanhanget är givetvis hur stort sömnbehov ungdomar har 

och vart gränsen går för att sömnen ska sägas utgöra ett problem. En studie visade att 

ungdomar behöver ungefär nio timmars sömn per natt för att kunna fungera normalt (Vernon, 

Barber, & Modecki, 2015), medan en annan studie fann att mellan åtta och tio timmars sömn 

var lämpligt för tonåringar (Hirshkowitz et al., 2015). Det tycks dock finnas en diskrepans 

mellan ungdomars sömnbehov och hur mycket sömn de faktiskt tillgodogör sig. En studie 

visade att hälften av ungdomarna sov sju timmar eller mindre per natt och enbart en femtedel 

sov minst åtta timmar per natt (Wolfson & Carskadon, 1998). De ovanstående resultaten är 

emellertid på gruppnivå, men individuella skillnader vad gäller sömnbehovet hos ungdomar 

har också rapporterats (Moore & Meltzer, 2008). Enligt National Sleep Foundation (2015) 

behöver barn, inom åldersspannet sex till 13 år, 9-11 timmars sömn varje natt. Motsvarande 

siffror för tonåringar mellan 14-17 år är 8-10 timmar. Om man följer National Sleep 

Foundations (2015) riktlinjer borde alltså vår urvalsgrupp behöva någonstans mellan 8-11 

timmars sömn per natt. 

   Faktorer som demografi, livsstil, kultur, hälsa och familjemiljö har setts påverka 
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behovet (Li et al., 2010; Oka, Suzuki, & Inoue, 2008). Trots förekomsten av individuella 

skillnader har forskning under de senaste tre decennierna påvisat ett generellt mönster av en 

otillräcklig sömn hos ungdomar (Alexandru et al., 2006). De tycks somna senare på kvällarna, 

med en kortare sovtid som resultat (Iglowstein, Jenni, Molinari & Largo, 2003). Bara under 

de senaste tio åren har ungdomars sammanlagda sömntid per natt minskat med en timme (Li 

et al., 2010). Här kan IKT-användning under kvällstid kunna tänkas påverka mönstret, då det 

visat sig kunna leda till ett senarelagt insomnande (Higuchi et al., 2005). Det är alltså tydligt 

att otillräcklig sömn är ett generellt problem bland ungdomar och eftersom det kan medföra 

en mängd negativa konsekvenser bör området prioriteras både i förebyggande arbete och 

behandling. 

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 

  IKT är ett begrepp som står för informations- och kommunikationsteknologi och kan 

beskrivas som teknik som ger information med en kommunikativ betoning (Findahl, 2014). 

Benämningen i sig innefattar informations- och kommunikationshantering i exempelvis 

mobiltelefoner, surfplattor, datorer, TV-apparater och så vidare. Jämfört med det välkända 

begreppet IT, som har det primära syftet att vara informationsförmedlande, är IKT ännu inte 

lika vedertaget. IKT kan ses som en utvidgning av IT, med ett ökat fokus på kommunikation 

(Findahl, 2014). 

  I det samhälle vi lever i idag är IKT nära ett måste för att kunna ta del av nyheter, 

utföra arbetsuppgifter i skolan såväl som på jobbet och för kommunikation med andra 

(Punamäki et al., 2007). Introducerandet av internet i samhället har förändrat våra 

kommunikationsvägar i stor utsträckning och medfört att vi idag kan nå personer med 

internettillgång vart i världen de än befinner sig (Theorell, 2012). Under de senaste 20 åren 

har denna utveckling hastat fram världen över, och nu är det mer regel än undantag att de 

flesta använder IKT i sin vardag. Utvecklingen av IKT är under ständig framfart och som det 
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ser ut i dagsläget i Sverige har de flesta av invånarna någon form av teknik som ger åtkomst 

till internet (Findahl & Davidsson, 2015).  

   Användande av IKT bland ungdomar. Bland ungdomar är användandet av sociala 

medier den vanligaste aktiviteten via nätet (Statens medieråd, 2015). Användandet av internet 

i mobiltelefoner har kraftigt ökat i Sverige, vilket har medfört att tillgången till sociala medier 

blivit betydligt större. Svenskarna och internet (Findahl & Davidsson, 2015), en årlig 

undersökning om internetvanor hos den svenska befolkningen, beskriver att av ungdomar i 

åldern 12-15 år använder 97% internet i hemmet varje dag och 81% använder det dagligen i 

mobilen. I stor utsträckning tycks ungdomarna i samma åldersgrupp ägna sig åt just sociala 

medier på internet då 69% uppger att de dagligen använder Instagram. Motsvarande siffror 

hos andra sociala medier är: Snapchat 62%, Facebook 42% och Twitter 14%. Att internet är 

en stor del både av ungdomarna fritid och i deras skolarbete kan konstateras eftersom 69% av 

svenska ungdomar i åldersgruppen 12-15 år rapporterar att internet är “viktigt” eller “mycket 

viktigt” för deras studier och 80% i samma grupp anger internet som “viktigt” eller “mycket 

viktigt” för deras privata liv (Findahl & Davidsson, 2015). Alltså kan vi även med mer 

specifika siffror konstatera att internet och sociala medier är väldigt närvarande i de svenska 

ungdomarnas liv. 

   IKT och ungdomar. Tonårstiden är en tid i livet som till stor del präglas av 

utforskandet av en identitet, skapandet av en självbild och ökat umgänge med kompisar 

(Steinberg, 2011). Socialisering online har skapat ett nytt forum för detta och möjligheten att 

vara anonym på internet underlättar också ungdomars utforskande av olika identiteter 

(Maczewski, 2002).  

  Mycket av den forskning som gjorts kring IKT det senaste decenniet har fokus på den 

stigande konsumtionen hos de unga. Om man jämför svenska ungdomar i åldrarna 12-15 år 

med den övriga svenska befolkningen kan man se att de använder internet i större 
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utsträckning, mycket på grund av att de både gör skolarbete och spenderar delar av sin fritid 

på internet (Findahl, 2014). IKT-aktiviteter har även benämnts som “ostrukturerad tid”, alltså 

ett sätt att tillägna “tom tid” när inte andra aktiviteter finns tillgängliga för tillfället (Van den 

Bulck, 2004). En studie fann att ungdomar lägger i snitt 7 timmar och 38 minuter vid IKT-

medel varje dag (Pieters et al., 2014). IKT är alltså minst sagt väldigt närvarande i 

ungdomarnas liv. 

  Forskning har dock upprepade gånger identifierat ungdomars användning av IKT som 

bekymmersam. Det finns exempelvis en oro att formandet av deras sociala förmågor skulle bli 

bristfällig, då IKT-aktiviteter har ersatt mycket av kommunikationen på tumanhand 

(Steinberg, 2011). Tydliga kopplingar har också setts mellan minskad fysisk aktivitet och 

ökad tid spenderad online (Motl, McAuley, Birnbaum, & Lytle, 2006). En del negativa 

konsekvenser har beskrivits men IKT har också medfört en mängd positiva effekter för 

tonåringar. Tillgången till internet har skapat en plattform för ungdomar att snabbt kunna nå 

information inom de flesta områden (Punamäki et al., 2007). Det breda utbudet av 

information på internet har setts kunna vidga ungdomars sätt att tänka kring sig själva, andra 

och världen (L’Engle, Brown, & Kenneavy, 2006; Roberts, Henriksen, & Foehr, 2009; Ward, 

2003). Det är alltså komplicerat att påstå att den ökande användningen av aktiviteter online 

enbart påverkar den psykiska och fysiska hälsan i negativ riktning (Jackson, 2008). Relevant 

är istället att undersöka mer specifika samband, exempelvis det mellan IKT och sömn. 

Sömn och IKT 

   Idag är det möjligt att vara tillgänglig dygnet runt via IKT. Många ungdomar är aktiva 

länge på internet även efter att de gått och lagt sig (Van den Bulck, 2007). Femtiosex procent 

av ungdomar i åldern 13-18 år smsar i princip varje kväll, 36% spelar datorspel, 55% är ute på 

nätet och 50% ser på TV sista timmen innan de ska sova (The National Sleep Foundation, 

2011). Dessa aktiviteter ställer nya krav på våra ungdomar och för många utgör upplevelsen 
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av att behöva vara konstant tillgänglig en stressor, som i sin tur kan ha en negativ påverkan på 

tillgodogörandet av tillräcklig sömn (Vernon, Barber, & Modecki, 2015). Studier har visat att 

ju fler olika IKT-medel en ungdom använder, exempelvis för att smsa, surfa och lyssna på 

musik, desto färre timmar tenderar de att sova på nätterna och desto mer dagtrötthet upplever 

de (Vernon, Barber, & Modecki, 2015; Eggermont & Van den Bulck, 2006; Punamäki et al., 

2007). Forskare inom området IKT-användning har konkluderat att användning av IKT i olika 

former tenderar att påverka sömn hos ungdomar negativt, ofta med senarelagd insomning, 

kortare sovtid (Hale & Guan, 2015; Cain & Gradisar, 2010), och en ängslan över sömnen (Li 

et al., 2007). Det finns även belägg för att de ungdomar med TV-apparater och/eller datorer 

på sina rum går och lägger sig senare på både vardagar och helger, samt går upp senare på 

helgerna. Under vardagarna spenderar samma ungdomar signifikant mindre tid i sängen än de 

utan TV och dator på sina rum (Van den Bulck, 2004; Oka, Suzuki, & Inoue, 2008). Att 

använda IKT-medel för att underlätta insomning är vanligt hos ungdomar, men en studie fann 

att de som delgav att de använde IKT-medel innan de skulle somna sov signifikant mindre än 

de som läste en bok för att somna (Eggermont, & Van den Bulck, 2006). En metaanalys av 

Bartel, Gradisar och Williamson (2015) kunde också påvisa ett samband mellan användning 

av sociala medier och senare läggningstider. Många ungdomar är ej medvetna om 

konsekvenserna för deras sömn när de använder IKT-medel i sängen utan tror tvärtom, att det 

underlättar deras insomnande (Munezawa et al., 2011). Detta varierar dock, ca 30% av 

ungdomarna är medvetna om att deras IKT-vanor innan läggdags kan bidra till deras 

svårigheter med sömnen (Suganuma, Kikuchi, & Yanagi, 2007). Överlag kan vi se att 

användandet av IKT av olika formar påverkar sömnen hos ungdomar negativt, oavsett om de 

är medvetna om konsekvenserna av användandet eller inte. 

  Många ungdomar umgås nuförtiden också genom internetbaserat TV-spelande, vilket 

har visat sig korrelera med sömntid (Wolfe et al., 2014; Hale & Guan, 2015). Innehåller IKT-
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aktiviteterna otäcka inslag såsom våld, vilket ofta TV-spelande gör, kan det förhindra den 

nödvändiga nedvarvningen innan sömnen och leda till en mental oro som försvårar 

insomningen för ungdomar (Li et al., 2007; Tavernier & Willoughby, 2014).  

   I och med att vi idag också har mycket större skärmar på både TV-apparater och 

mobiltelefoner, som ger ifrån mer ljus än tidigare, kan även detta rubba sömnen genom att 

produktionen av melatonin störs (Li et al., 2007; Munezawa et al., 2011; Oka, Suzuki, & 

Inoue, 2008).  

  Användning av IKT-medel kvällstid kan alltså i många aspekter anses utgöra en 

riskfaktor för sömnproblem (Van den Bulck, 2004; Oka, Suzuki, & Inoue, 2008).  

Social ångest, sömn och IKT 

   Socialt ångestsyndrom, vilket är social ångest som nått en klinisk nivå, beskrivs som 

en rädsla och nervositet för sociala sammanhang eller vid prestationskrävande situationer, 

vilka kan ge individen påtagliga ångestpåslag med panikattacker som möjligt utfall (Mörtberg, 

2013; American Psychiatric Association, 2013). Ofta upplever individen en rädsla för att 

skämma ut sig, bli förödmjukad och att andra människor ska lägga märke till ångestsymtomen 

såsom exempelvis svettningar. I sociala sammanhang tenderar individens självfokus därför att 

öka (Clark, 2001) och ofta skapas föreställningar om att andra ska se nedvärderande på 

personen, vilket blir en del av obehaget. Resultatet blir ofta att ett undvikandemönster uppstår 

gällande sociala sammanhang, som i sin tur kan innebära att individen begränsar sin möjlighet 

till normalfunktion på jobb/skola samt med vännerna. Problemen kan vara både generaliserade 

till de flesta sociala situationer eller situationsspecifika som exempelvis att tala inför en större 

grupp människor (Mörtberg, 2013).  

Ca 12% av befolkningen uppfyller någon gång i sitt liv kriterierna för socialt 

ångestsyndrom (Kessler et al., 2005) och syndromet har hög komorbiditet med andra psykiska 

syndrom (Mörtberg, 2013; Chartier, Walker & Stein, 2003; Kessler, Stein & Berglund, 1998). 
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Ca 27% av de med socialt ångestsyndrom beskrivs ha minst tre andra livslånga psykiska 

syndrom (Kushnir, Marom, Mazar, Sadeh & Hermesh, 2014) och 70-80% av de med socialt 

ångestsyndrom är drabbade av åtminstone ytterligare ett psykiskt syndrom (Wittchen & 

Fehm, 2003). Syndromet är ett mycket begränsande tillstånd som kan kopplas till lägre 

livskvalitet och en påtaglig ökning av risken för utvecklandet av andra problem relaterade till 

ångest (Wittchen & Fehm, 2003). Vanligt är att debuten av social ångest sker under 

tonårstiden (Stein & Stein, 2008) och utan behandling så kan tillståndet bli livslångt (DeWit, 

Ogborne, Offord & MacDonald, 1999). Socialt ångestsyndrom påverkar alltså den drabbade 

på flera nivåer och kan innebära stort lidande för individen. 

  Sömnproblem är vanligt förekommande när det kommer till ångestsyndrom 

(Belleville, Cousineau, Levrier, St-Pierre-Delorme & Marchand, 2010) och sömnproblem har 

visats påverka utvecklandet av social ångest i en negativ riktning (Kushnir et al., 2014). Att ha 

en lägre sömnkvalitet, somna senare på kvällen och vara trött dagtid har även kopplats till en 

ökad upplevelse av social ångest (Harvey et al., 2011). Detta visar att sömnproblem och social 

ångest tycks kunna påverka varandra negativt. 

IKT-medel kan vara särskilt viktigt för ungdomar med social ångest då de upplever 

den kommunikationsvägen som lättare än vid direktkontakt (Valkenburg & Peter, 2009). På 

internetbaserade forum undviker personer med social ångest att utsättas för att behöva visa sitt 

utseende, kroppsspråk och röstläge, vilket ofta är områden med ökat självfokus och därmed 

ökad ångest för dessa personer (Caplan, 2007; Pierce, 2009; Weidman et al., 2012). IKT-

kommunikation ger alltså en möjlighet för personer med social ångest att ha en större kontroll 

över hur de presenterar sig själva gentemot andra då de undviker att utsättas för att behöva 

visa ångestsymtom såsom svettningar eller stumhet (Lee & Stapinski, 2012; Young & Lo, 

2012). Facebook och andra sociala medier är dock platser där det finns utrymme för att göra 

allt från sociala, till kroppsliga och ekonomiska jämförelser. Detta har länkats till en ökad 
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ruminering (Feinstein et al., 2013) och IKT-användning hos personer med drag av social 

ångest har kopplats till ett lägre välmående (Weidman et al., 2012). 

   Social ångest har alltså setts i samband med sömnproblem och trots att IKT-

användning i viss mån kan underlätta undvikande av mer direkta sociala sammanhang, är den 

också länkad med negativa konsekvenser som exempelvis ökad ruminering. 

Stress, sömn och IKT 

   Som tidigare nämnts, lever vi idag i ett samhälle där vi ständigt kan vara tillgängliga 

genom IKT-medel och det finns en uppsjö av ständiga valmöjligheter som kräver att vi är 

flexibla och ständigt redo för att anpassa oss till nya situationer som kan dyka upp (Van den 

Bulck, 2007). Detta ställer ofta höga krav på oss och det är inte ovanligt att uppleva en ökad 

stress i vardagen (Theorell, 2012). Studier har beskrivit en övergripande trend av att stress 

korrelerar med en mängd psykiska och fysiska symtom, därför kan upplevd stress ses som en 

transdiagnostisk faktor för annan psykisk ohälsa, dvs. utgöra en generell riskfaktor (Allen & 

Rapee, 2009; Connolly, Eberhart, Hammen, & Brennan, 2010; Rudolph, 2008). 

  Allmänt kan en stressreaktion delas in i tre faser: Alarmfas, motståndsfas och 

utmattningsfas. Alarmfasen inträder när vi utsätts för stora ansträngningar, då stannar 

individen upp, försöker identifiera hotet och väljer därefter strategi för att hantera problemet. 

Detta kan ske på en medveten eller omedveten nivå. Försvinner inte problemet går individen 

in i motståndsfasen, där man försöker möta problemet med stor kraft och energi. Här är 

människan i sin toppform och klarar av nästan alla utmaningar utan att bli sjuk eller särskilt 

negativt påverkad (Theorell, 2012). Förr i tiden när vi utsattes för denna stress krävdes ofta att 

vi tog oss an problemet fysiskt, via exempelvis kroppsligt arbete. Adrenalinet och 

noradrenalinet, hormoner som utsöndras vid kortvarig stress, försvann då ur våra kroppar. 

Idag är vi vanligen mer stillasittande under dagarna och detta adrenalin som bildas får inget 

utlopp och stressen blir mer långvarig. Vid långvarig stress leder de höga adrenalinnivåerna 
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istället till en förhöjd kortisolnivå i kroppen som på sikt inte är bra för människan (Szabo, 

Chang, & Chancellor-Freeland, 2015). Detta kallas enligt Theorell (2012) för 

utmattningsfasen, där vi försöker hantera det höga, långvariga stresspåslaget i efterhand. Här 

kan effekterna av denna period resultera i att vi blir kroniskt trötta, med 

insomningssvårigheter, uppvaknanden och ett utökat behov av sömn. Stress är även länkat till 

ökade sömnproblem såsom sämre sömnkvalitet (Hall et al., 2008) och fler uppvaknanden 

(Mezick et al., 2009). Människor som upplever dessa sömnproblem är också mer känsliga för 

att exponeras för stressfulla sammanhang och perioder (Vargas, Friedman, & Drake, 2015; 

Astill et al., 2013; Dewald et al., 2014), och kan dessutom resultera i att en person får ännu 

svårare med sömnen under stressfulla tillfällen i livet (Vargas, Friedman, & Drake, 2015).  

  Tonåren är en tid som ofta upplevs som jobbig och en ökning av upplevd stress 

medföljer i många fall (Stankovic, Fairchild, Aitken, & Clark, 2014). Under ungdomstiden 

blir det viktigare att bli omtyckt och accepterad av vänner (Bowker, Bukowski, Hymel, & 

Sippola, 2000) och vänskapsrelationer har visat sig skapa en del stress hos ungdomar (Persike, 

& Seiffge-Krenke, 2014). Tillgången till kommunikation via mobiltelefoner idag har gjort att 

ungdomar mer lättillgängligt kan kommunicera med sina vänner. Detta har dock visat sig 

medföra en del negativa effekter, exempelvis genom att ungdomarna i ökad utsträckning kan 

älta tidigare händelser tillsammans (Murdock, Gorman, & Robbins, 2015), vilket har visat att 

stressen även kan överföras till vännerna (Saxbe & Repetti, 2010). Att ungdomar ofta 

upplever mycket stress är tydligt och IKT-medel tycks kunna förstärka detta. 

Sammanfattningsvis går det alltså att säga att sömnproblem ofta blir ett resultat av stress, 

vilket framgår tydligt vid granskning av ovanstående forskning. 

Ruminering, oro, sömn och IKT 
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   Det finns en mängd olika definitioner av ruminering (Smith, & Alloy, 2009), men 

vanligen används ordet med syfte att beskriva ett upprepat tänkande kring det egna måendet, 

vad det beror på och vad det kan leda till (Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008).  

  Oro har däremot länge definierats som en framtidsorienterad tankeprocess med fokus 

på händelser med oklara utgångar och som är starkt sammankopplad med negativa känslor 

(Borkovec, Robinson, Pruzinsky, & DePree, 1983). På senare tid har dock forskning visat att 

ruminering och oro har tydliga gemensamma komponenter och kan därför beskrivas som ett 

och samma begrepp, ofta kallat repetitivt negativt tänkande (RNT) (Topper, Molenaar, 

Emmelkamp, & Ehring, 2014; McEvoy, Watson, Watkins, & Nathan, 2013). RNT, både i 

form av ruminering och oro, innebär ett känslomässigt undvikande (Öst, 2013) och kan därför 

även benämnas som emotionsregleringsstrategier, det vill säga strategier för att reglera 

känslor. Genom användning av RNT i form av ruminering och oro övergår fokus från det 

affektiva i förmån för det kognitiva och man upplever en ökad känsla av kontroll över 

situationen och reglerar därmed ner emotionerna. RNT tenderar också att vara mer abstrakta 

och bestå av mer ord än bilder vilket också bidrar till det känslomässiga undvikandet. 

  Förekomst av RNT har associerats med sömnproblem som försenad insomning och 

kortare sömntid (Nota, & Coles, 2015) och har visat sig predicera försämrad sömnkvalité, 

med ökat känslopåslag innan sömnen som en mediator (Yeh, Wung, & Lin, 2015). Vidare 

finns stöd för att ruminering och oro har en negativ inverkan på sömn (Slavish, & Graham-

Engeland, 2015; McGowan, 2015), men för att närmare bena ut funktionerna i dessa samband 

behövs vidare forskning (Pillai, & Drake, 2015). Både sömnproblem och RNT finns 

beskrivna som transdiagnostiska sårbarhetsfaktorer för en mängd andra psykiska syndrom 

(Fairholme et al., 2013) och ett klargörande av sambandet dem emellan skulle därför kunna 

effektivisera behandling som även kan medföra generaliserande förbättringseffekter för annan 

psykisk ohälsa.  
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  Tidigare i introduktionen har IKT-användning associerats med sömnproblem och 

ruminering kopplats till social ångest (Vernon, Barber, & Modecki, 2015; Feinstein et al., 

2013). Forskning gällande mer generella samband mellan RNT och IKT-användning saknas, 

liksom huruvida dessa skulle kunna samverka och länkas till ytterligare ökning av 

sömnproblem. 

Syfte och frågeställningar 

   Den ovanstående forskningssammanställningen visar på tydliga samband mellan IKT, 

social ångest, stress, emotionsreglering i form av oro och ruminering och sömnproblem. 

Forskningen gällande IKT kopplat till närvaron av de andra symtomen är inte fullt lika 

utbredd och ett behov av vidare forskning står klart. Man kan se tendenser till att IKT kan 

förstärka de redan existerande symtomen, t.ex. social jämförelse vid social ångest och 

surfande i sängen vid sömnproblem. Vi ämnar undersöka de ovanstående sambanden vidare 

och studera närmare just om IKT kan moderera redan existerande samband.  

 

Syfte: Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan 

användandet av IKT, sömnproblem, social ångest, stress och oro/ruminering. 

 

Frågeställningar: 

1. Kan social ångest, stress, IKT och ruminering/oro predicera sömnproblem hos 

tonåringar ett år senare?  

2. Modererar användandet av IKT de ovanstående sambanden mellan prediktorer och 

utfall? 

Metod 

Design 
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   Studien är enkätbaserad med longitudinell design. Materialet som samlats in är en del 

av Örebro Universitets pågående projekt inom psykologin, Tre Stads Studien, som hade sitt 

första mättillfälle vårterminen 2014 och beräknas pågå under en femårsperiod med ett 

mättillfälle per år. Projektet finansieras av forskningsråden Formas, Vetenskapsrådet, 

Vinnova och Forte. Det övergripande syftet med Tre Stads Studien är att med ett 

transdiagnostiskt perspektiv identifiera skydds- och riskfaktorer vid psykisk ohälsa hos 

ungdomar. I nuläget har två tillfällen för datainsamling utförts. 

Urval 

   Deltagarna i studien är elever på högstadieskolor i kommunerna Örebro, Karlskoga 

och Köping. Vid mättillfälle ett gick eleverna i årskurs sju och åtta och vid mättillfälle två 

hade dessa elever påbörjat årskurs åtta och nio, alltså i åldrarna 13-15 år. Vid första 

mättillfället gav vårdnadshavare till 122 elever ej samtycke till att deras ungdomar fick delta i 

undersökningen av totalpopulationen (n=3336), vilket gav en målpopulation på 3214 elever. 

Totalt deltog 2768 elever (86,1%) vid mättillfälle ett. 

      Totalpopulationen vid andra mättillfället var 3352. Tjugo elever nekade självmant 

deltagande i studien och vårdnadshavare till 131 elever gav ej samtycke till att deras 

ungdomar fick delta i undersökningen, vilket gav en målpopulation på 3201 elever. Totalt 

deltog 2954 elever (88,1%) vid andra mättillfället. 

   Antalet elever i analyserna varierade beroende på hur många som fyllt i de aktuella 

formulären. I de deskriptiva analyserna inkluderades samtliga som fyllt i mätinstrumenten, 

vilket varierade mellan 2402-2828 elever. Vid korrelationerna och regressionen exkluderades 

de som inte hade svarat på sömnproblem vid båda mättillfällena, vilket skapade en 

urvalsgrupp som varierade mellan 1761-2250 elever i korrelationerna och var 1681 elever i 

regressionen. 

Procedur 
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   Vid mättillfällena fick varje elev två enkätformulär med standardiserade frågor att 

svara på under en tid av 90 minuter under lektionstid. Eleverna erbjöds även fika mellan 

ifyllandet av enkätformulären, som en motivationsfaktor till deltagande i studien. Innan 

enkäterna tilldelades eleverna fick de information kring upplägg av enkäterna, syftet med 

studien, att deltagande är frivilligt och om att materialet hanteras konfidentiellt. Deltagandet 

skulle ske under tystnad och för att inte påverka resultaten så ombads även lärarna att lämna 

klassrummen. När eleverna var klara med formulären uppmanades de att fortsätta med annat 

skolarbete under tystnad för att inte störa de andra och för att det inte skulle vara lockande att 

slutföra enkäterna på kortast möjliga tid. Datainsamlingen gjordes såväl av doktorander och 

projektsekreterare, som av rekryterade testledare. 

Mätinstrument 

    För att undersöka våra frågeställningar valde vi att från första mättillfället använda oss 

av följande skattningsskalor som finns i enkäten: Insomnia Severity Index (Bastien, Vallieres 

& Morin, 2001), The Social Phobia Screening Questionnaire for Children and adolescents 

(Gren-Landell et al., 2009), Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983), 

Penn State Worry Questionnaire for Children (Chorpita, Tracey, Brown, Collica & Barlow, 

1997) och The Children’s Response Styles Scale (Rood, Roelofs, Bögels & Alloy, 2010). 

Informations- och kommunikationsteknologin utgörs av tre frågor, också dessa från första 

vågen. Vi använde samtliga skalor från första mättillfället, men bara sömn vid andra 

mättillfället då det var vår enda utfallsvariabel. Nedan följer mer ingående beskrivningar av 

de mätinstrument vi använt. 

   Sömnproblem. För att undersöka till vilken grad eleverna upplever sömnproblem 

användes Insomnia Severity Index (ISI; Bastien et al., 2001), ett vedertaget 

självskattningsformulär inom forskning såväl som i den kliniska praktiken. Formuläret är 

uppbyggt kring sju frågor som exempelvis ”Hur nöjd eller missnöjd är du idag med din 
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sömn?” och ”Märker andra personer att dina sömnproblem försämrar din livskvalité?”, som 

ämnar att ge en bild av hur allvarliga sömnproblem personen har haft under de senaste två 

veckorna. Det utvärderar insomningen, sömnen under natten, tidigt uppvaknande, känslan av 

att vara utvilad, hur sömnbesvären påverkar det dagliga livet samt hur sömnmönstret 

bekymrar individen. Eleverna skattar sina sömnproblem på en femgradig likertskala där 

svarsalternativen är: 0 (”inte alls”), 1 (”lite”), 2 (”något”), 3 (”klart”) och 4 (”mycket”). Cut-

off-värden saknas för yngre populationer men för vuxna delas insomnisymtomen in i följande 

fyra kategorier: 0-7 poäng ”ingen insomni”, 8-14 poäng ”subklinisk insomni”, 15-21 poäng 

”medelsvår insomni” och 22-28 poäng ”svår insomni”. För ungdomar har formuläret visats 

sig ha en god prediktiv validitet samt en god intern konsistens med Cronbachs alpha ,74 

(Bastien, Vallieres & Morin, 2001). I den här studien uppnådde Cronbachs alpha ,85 vid båda 

mättillfällena. 

   Informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Hur eleverna använder sig av 

kommunikativ teknik via internet undersöks i enkäterna via tre frågor. 

      Första och andra frågan: ”Hur många timmar sammanlagt (dag och kväll) surfar du på 

nätet (på dator, telefon, surfplatta)?”. Det var två separata frågor, en avseende skoldagar och 

den andra gällande helger. Svarsalternativen eleven har att välja på är på en skala från noll 

timmar till fler än nio timmar (1-10). Dessa frågor tillsammans visade sig vid första 

mättillfället, genom analys med Cronbach alpha, ha god intern konsistens (α = ,92). Därför 

sammanslogs dessa två frågor i våra analyser som ett generellt totalmått på användandet av 

IKT på vardagar och helger. 

Tredje frågan: “Har du tv, dator, surfplatta eller telefon igång efter att du har gått och lagt 

dig?”. Svarsalternativen bestod av en fyrgradig likertskala och löd som följande: 1 (“aldrig”), 

2 (“ibland”), 3 (“ofta”) och 4 (“nästan alltid”). 
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   Social ångest. För att mäta graden av social ångest användes 

självskattningsformuläret The Social Phobia Screening Questionnaire for Children and 

adolescents (SPSQ-C; Gren-Landell et al., 2009) som består av åtta sociala situationer som 

exempelvis ”att tala inför klassen”, ”att ringa till någon jag inte känner så bra” och ”att titta 

någon i ögonen när jag pratar”, där deltagarna får ange hur stor rädsla de generellt upplever i 

situationerna. Svarsalternativen befinner sig på en tregradig likertskala och sträcker sig 

mellan  1 (”ingen rädsla”), 2 (”en del rädsla”) och 3 (”mycket rädsla”). Formuläret innefattar 

egentligen ytterligare fyra skattningar med syfte att kunna ställa diagnos, men dessa uteslöts i 

vår undersökning. Vedertagna cut-off-värden saknas men högre poäng tyder på en ökad social 

ångest. Formuläret har visat sig ha en test-retest reliabilitet på ,60 (p<,01), en sensitivitet på 

71% och en specificitet på 86%, samt en god intern konsistens med Cronbachs alpha ,78 

(Gren-Landell et al., 2009). I den här studien var Cronbachs alpha ,76. 

   Upplevd stress. Upplevd stress hos eleverna mättes med Perceived Stress Scale (PSS-

14; Cohen et al., 1983). Eleverna får här skatta hur ofta de upplevt sitt liv som oförutsägbart, 

okontrollerbart och överbelastande under den senaste månaden. Det finns 14 frågor varav sju 

av dem är reversibla och symptomen skattas på en femgradig likertskala med 

svarsalternativen: 0 (”aldrig”), 1 (”sällan”), 2 (”ibland”), 3 (”ganska ofta”) och 4 (”mycket 

ofta”). Exempel på frågor är ”Kunnat hantera viktiga förändringar i ditt liv den senaste 

månaden?”, ”Känt att du hunnit med allting i ditt liv den senaste månaden”, och ”Känt att 

problemen blivit så många att du inte kunnat hantera dom den senaste månaden?”. Det saknas 

cut-off-värden men en högre poäng indikerar en ökad upplevelse av generell stress. Totalt kan 

56 poäng uppnås. Den ursprungliga engelska versionen har påvisat både god validitet och 

reliabilitet (Cohen, Kamarck & Mermelstein,1983), motsvarande psykometriska egenskaper 

saknas i nuläget för den svenska översättningen. I den här studien uppnådde Cronbachs alpha 

,76. 
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   Emotionsregleringsstrategier. Oro. För att mäta oro hos eleverna användes 

självskattningsformuläret Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C; Chorpita 

et al., 1997). Formuläret består av 14 påståenden om oro som exempelvis ”Jag oroar mig 

alltid för något” och ”Jag märker när jag har oroat mig för saker”. Svarsalternativen är 

disponerade på en fyrgradig likertskala där alternativen är: 0 (”stämmer inte alls”), 1 

(”stämmer delvis”), 2 (”stämmer för det mesta”) till 3 (”stämmer helt och hållet”). Ett högre 

värde visar på en indikation på allvarligare oro. Totalpoängen som kan uppnås är 42. PSWQ-

C är en anpassning av PSWQ (Penn State Worry Questionnaire) för användning vid 

bedömning av barn och ungdomar (Chorpita et al., 1997). Formuläret är vedertaget och 

används både på klinisk nivå och i forskningssammanhang. Skalan har visat sig ha god 

reliabilitet och validitet och i en tidigare studie rapporterat ett Cronbachs alpha på ,91 (Pestle, 

Chorpita & Schiffoman, 2008). I den här studien var Cronbachs alpha ,90. 

   Ruminering. För att mäta graden av ruminering hos eleverna användes 

självskattningsskalan The Children’s Response Styles Scale (CRSS; Rood et al., 2010). 

Formuläret består av tio frågor kring ruminering där alla börjar med ”När jag känner mig 

ledsen…” och följs av exempelvis ”Då tänker jag att jag skulle ha gjort saker annorlunda” och 

”Då tänker jag om och om igen på det som har hänt”. Svarsalternativen mäts med en 

femgradig likertskala, från 0 (”aldrig”), 1 (”nästan aldrig”), 2 (”ibland”), 3 (”ofta”) eller 4 

(”alltid”). Desto högre poäng, desto större sannolikhet finns det att misstänka att ruminering 

används av deltagarna. Skalan innehåller i sin ursprungsversion även tio frågor relaterade till 

distraktion, men endast delskalan om ruminering användes i denna studie. Skalan har en 

adekvat validitet (Rood et al., 2010) och en god intern konsitens (Cronbachs alpha, α = ,81). I 

denna studie uppnår Cronbachs alpha till 0,93. 

Resultaten från CRSS och PSWQ-C har i denna studie adderats och fått benämningen 

emotionsregleringsstrategier. Oro och ruminering är två skilda beteenden men studier har 
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påvisat tydliga gemensamma komponenter (McEvoy, Watson, Watkins & Nathan, 2013). 

Sammanslagningen ansågs rimlig då de båda skalorna visade sig ha en god intern konsistens 

(Cronbachs alpha, α = ,94) och tidigare forskning med faktor analys visat att trots att de kan 

åtskiljas som två olika faktor ändå har en stark korrelation (Muris, Roelofs, Meesters, & 

Boomsma, 2004). 

Etiska aspekter 

 Studien godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, varpå 

rekrytering av elever påbörjades. Respektive kommuners skolförvaltningschef och även 

rektorer i skolorna fick en förfrågan om deltagande. Då deltagarna i studien inte är myndiga 

krävdes ett informerat samtycke från vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna informerades via 

brev, två veckor före datainsamlingen påbörjades. Dessa skickades hem till 

folkbokföringsadressen med information kring studiens syfte, deltagandet, frivillighet och 

konfidentialitet. De fick fylla i ett förfrankerat svarsbrev om nekande till deltagande önskades, 

annars antogs passivt samtycke. För att utföra datainsamlingen deltog doktorander, 

projektsekreterare och externa testledare rekryterades och utbildades. Varje klass fick 300 kr 

till klasskassan för sitt deltagande i studien. När datainsamlingen var avklarad kodades varje 

enkät för att kunna tillgodose en avidentifiering. Det insamlade materialet skall även inom en 

tioårsperiod förstöras och till dess hålls datan inlåst där enbart ansvariga i projektet har 

tillgång till den. Allt material redovisas på gruppnivå vilket gör det omöjligt för närmare 

identifiering av enskilda elever. Vetenskapsrådet (2002) har etiska riktlinjer för etiska 

principer av forskning inom det humanistiska-samhällsvetenskapliga området gällande kraven 

på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Dessa krav är efter denna process 

uppfyllda i den här studien. 

Statistiska analyser 

   För att kunna utföra de relevanta statistiska analyserna användes IBM Statistical 
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Package för Social Science (SPSS) version 23. Inledningsvis gjordes deskriptiva analyser för 

att få en beskrivande bild av ungdomarna i urvalsgruppen, i form av exempelvis medelvärden 

och standardavvikelser. Cronbach Alpha beräknades för samtliga skattningsskalor med syfte 

att redogöra för deras interna konsistens. Resultaten jämfördes med rapporter om Cronbach 

Alpha från tidigare forskning för att kontrollera rimligheten i våra analyser. Den 

sammantagna interna konsistensen hos skattningsskalorna om oro och ruminering undersöktes 

för att avgöra om en sammanslagning av de båda skalorna var möjlig. 

     Då syftet med uppsatsen var att undersöka samband över tid var vi endast intresserade 

av att analysera data från de som deltagit vid första mättillfället och fyllt i skattningarna om 

sömnproblem vid andra mättillfället. Därför ombads SPSS att bara inkludera de som svarat på 

sömnproblem vid båda mättillfällena i samtliga analyser. Korrelationsanalyser gjordes mellan 

samtliga variabler för att skapa en inledande bild av deras samband. Samband med r=,1 

beskrivs som svaga/låga, r=,3 som medelstarka/medelstora och r=,5 som starka/stora (Field, 

2009). 

      Efter att ha kontrollerat för att grundantaganden vid multipel regressionsanalys, 

såsom multikollinearitet, homoskedasticitet och linjäritet, var uppfyllda utfördes hierarkiska 

multipla regressioner där stress, social ångest, emotionsreglering, tid lagd på IKT och IKT 

efter läggning utgjorde prediktorerar vid första mättillfället och sömnproblem utgjorde 

utfallsvariabeln vid andra mättillfället. I andra steget i regressionen inkluderades 

interaktionseffekter mellan stress och tid lagd på IKT, social ångest och tid lagd på IKT, 

emotionsreglering och tid lagd på IKT, stress och IKT efter läggning, social ångest och IKT 

efter läggning samt emotionsreglering och IKT efter läggning som prediktorer. 

Moderationsanalyserna gjordes enligt modellen av Baron och Kenny (1986). Sista steget i 

regressionen bestod av kontroll för sömnproblem vid första mättillfället. 

Resultat 
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Deskriptiva data 

      Inledningsvis gjordes deskriptiva analyser för att få en beskrivande bild av 

förekomsten av de symtom vi valt att fokusera på (se Tabell 1). Dessa analyser inkluderade 

samtliga som svarat på respektive skattningsskalor, alltså även de som inte har svarat på 

sömnproblem vid andra mättillfället och därför inte inkluderades i våra vidare analyser. Detta 

för att syftet med att redogöra för den beskrivande datan var att helt enkelt ge en deskriptiv 

bild av de utvalda symtomen i urvalsgruppen. Vid samtliga analyser undersöks alla 

skattningsskalor från första mättillfället, men endast sömn (ISI) från andra mättillfället. 

      Båda mättillfällena visade en låg generell förekomst av insomnisymtom hos 

ungdomarna, där majoriteten kategoriseras under ”ingen insomni” enligt den vuxna 

indelningen (Bastien et al., 2001) . De medelstora till stora standardavvikelserna talar dock för 

att många också faller under ”subklinisk insomni” och att sömnproblem existerar i 

urvalsgruppen vid båda mättillfällena. Förekomsten av social ångest tycks också vara 

övergripande låg. Viktigt att erinra sig om är att skattningsskalan för social ångest är 

uppbyggd så att en totalpoäng på åtta betyder ingen ångest alls. Stressen bland ungdomarna 

verkar i det stora hela vara måttlig, även med standardavvikelsen i beaktning. Både oro och 

ruminering tycks också existera i låg utsträckning, men de tämligen höga 

standardavvikelserna vittnar om en varierad utbredning av symtomen. 

     Ungdomarna lägger i genomsnitt cirka fyra timmar på IKT under vardagar. 

Motsvarande siffra för helgdagar är ungefär fem timmar. Standardavvikelsen är dock stor, 

vilket tyder på att den generella användningen av IKT är mycket olika bland personer i 

urvalsgruppen. Huruvida ungdomarna använder IKT efter att de gått och lagt sig varierar 

också i mycket stor utsträckning. De flesta verkar åtminstone göra det ”ibland”. 

 
Tabell 1 

 
Deskriptiv data 
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Variabler n M s Maxpoäng 
 

Sömn A 
 

2549 
 

5,57 
 

4,95 
 

28 
Sömn B 2828 5,98 5,32 28 

Social ångest A 2648 10,91 2,55 24 
Stress A 2402 21,68 8,48 56 
Oro A 2455 14,31 8,64 42 

Ruminering A 2552 14,71 9,36 40 
Tid lagd på IKT 
på vardagar A 

2671 4,14 2,69 10 

Tid lagd på IKT 
på helger A 

2671 5,27 2,91 10 

IKT efter 
läggning A 

2677 2,60 1,16 4 

Not. n = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse. 
A = vid första mättillfället; B = vid andra mättillfället. 
 
Korrelationer 

      Hur de utvalda variablerna samvarierade undersöktes med Pearsonkorrelationer och 

beskrivs som ett värde på Pearsonskorrelationskoeffient (r). Sambandsanalys mellan 

sömnproblem vid första och andra mättillfället visade ett starkt samband mellan dessa 

variabler (se Tabell 2). Både förekomst av stress och emotionsreglering hade ett starkt 

samband med sömnproblem vid första mättillfället, medan motsvarande samband var 

medelstort till stort vid andra mättillfället. Separata analyser mellan social ångest, tid lagd på 

IKT, IKT efter läggning och i relation till sömnproblem både vid första och andra 

mättillfället, visade på små till medelstora samband. Samband mellan stress och 

emotionsreglering gav en hög korrelationskoeffient, medan stress och social ångest uppvisade 

ett medelstort samband. Stress och tid lagd på IKT, och stress och IKT efter läggning 

påvisade i korrelationsanalyser medel respektive små samband. Sambandet mellan social 

ångest och emotionsreglering var stort, medan korrelationer mellan social ångest och tid lagd 

på IKT, och social ångest och IKT efter läggning, båda visade på mycket svaga samband. Tid 

lagd på IKT och IKT efter läggning hade en medelstor korrelationskoeffient, medan de båda 

korrelerade svagt med emotionsreglering. Samtliga korrelationer var positiva och signifikanta 

vid p<,01, utom social ångest och tid lagd på IKT som endast var signifikant vid p<,05. 
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Tabell 2 

Pearsonkorrelationer mellan sömnproblem (Sömn A) social ångest, stress, emotionsreglering, 
tid lagd på IKT och användning av IKT efter läggning – vid första mättillfället; och 
sömnproblem (Sömn B) vid andra mättillfället. 
 
Variabel Sömn 

A 
Sömn 
B 

Social 
ångest 

Stress Emotions- 
reglering 

Tid 
lagd 
på IKT 

IKT 
efter 
läggning 

Sömn A 
 
 

 
- 

,59** 
n=2250 
 

,29** 
n=2186 

,45** 
n=1997 

,50** 
n=1939 

,24** 
n=2183 

,21** 
n=2190 

Sömn B ,59** 
n=2250 
 

 
- 

,25** 
n=2186 

,34** 
n=1997 

,43** 
n=1939 

,22** 
n=2183 

,18** 
n=2190 

Social 
ångest 
 

,29** 
n=2186 

,25** 
n=2186 

 
- 

,29** 
n=1952 

,45** 
n=1900 

,06* 
n=2126 
 

,06** 
n=2135 

Stress 
 
 

,45** 
n=1997 
 

,34** 
n=1997 

,29** 
n=1952 

 
- 

,47** 
n=1761 

,22** 
n=1941 

,15** 
n=1949 

Emotions- 
reglering 
 

,50** 
n=1939 

,43** 
n=1939 

,45** 
n=1900 

,47** 
n=1761 

 
- 

 

,12** 
n=1890 

,16** 
n=1897 

Tid lagd 
på IKT 
 

,24** 
n=2183 

,22** 
n=2183 

,06* 
n=2126 
 

,22** 
n=1941 

,12** 
n=1890 

 
- 

,27** 
n=2171 

IKT efter 
läggning 
 

,21** 
n=2190 

,18** 
n=2190 

,06** 
n=2135 

,15** 
n=1949 

,16** 
n=1897 

,27** 
n=2171 

 
- 

Not. n = antalet personer 
*p<,05; **p<,01. 
 

Hierarkisk multipel regression med interaktionseffekter 

 Då korrelationerna mellan våra variabler uppvisade signifikans var det relevant att 

fortskrida med vårt syfte att undersöka huruvida stress, social ångest, emotionsreglering, tid 

lagd på IKT och IKT innan läggning kunde predicera sömnproblem, samt om möjligen tid 

lagd på IKT och IKT innan läggning skulle kunna moderera dessa samband. Därför utfördes 

en hierarkisk multipel regression i tre steg. Totalt kunde 1681 av deltagarna inkluderas i 

regressionsanalyserna. 
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      Regressionsmodellen vid första steget, med social ångest; stress; emotionsreglering; 

tid lagd på IKT; och IKT innan läggning som prediktorer och sömnproblem vid andra 

mättillfället som utfallsvariabel, var signifikant (F(5, 1676) = 108,09; p<,001) och modellen kunde 

förklara 24% av variansen av sömnproblem vid det andra mättillfället. Samtliga prediktorer 

bidrog signifikant till utfallsvariabeln (se Tabell 3). 

      Andra steget innebar att även tid lagd på IKT och IKT innan läggning undersöktes 

som potentiella moderatorer mellan de respektive prediktorerna och utfallsvariabeln, dvs. 

social ångest, stress och emotionsreglering. Regressionsmodellen var även denna gång 

signifikant (F(11, 1670) = 50,37; p<,001) och kunde förklara 25% av variansen av sömnproblem vid 

andra mättillfället. Dock var tillägget till modellen inte signifikant (Fchange= 1, 96; p>,05). 

Endast emotionsreglering och interaktionseffekten mellan emotionsreglering och IKT efter 

läggning var signifikanta prediktorer (se Tabell 3), vilket alltså betyder att IKT efter läggning 

modererar sambandet mellan emotionsreglering och sömnproblem. 

      Slutligen i steg tre lades sömnproblem vid första mättillfället och dess potentiella 

interaktionseffekter, med tid lagd på IKT och IKT innan läggning, till i regressionsmodellen. 

Modellen i stort var signifikant (F(14, 1667) = 82,42; p<,001) och kunde förklara 41% av variansen 

av sömnproblem vid andra mättillfället. Tillägget till modellen var också signifikant (Fchange= 

150,39; p<,001). Denna gång var sömnproblem vid första mättillfället den enda signifikanta 

prediktorn (se Tabell 3). 

Tabell 3 
 
Hierarkisk multipel regression med sömnproblem vid andra mättillfället som utfallsvariabel. 
 
Variabel B SE B β 
Steg 1    
Konstant 
 

3,036 0,646  

Social ångest 
 

0,200 0,050 ,097*** 

Stress 
 

0,083 0,015 ,137*** 
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Emotionsreglering 
 

0,331 0,029 ,302*** 

Tid lagd på IKT 
 

0,117 0,022 ,120*** 

IKT efter läggning 
 

0,316 0,098 ,071** 

Steg 2    
Konstant 
 

6,169 1,676  

Social ångest 
 

0,059 0,142 ,029 

Stress 
 

0,061 0,039 ,100 

Emotionsreglering 
 

0,222 0,079 ,203** 

Tid lagd på IKT 
 

-0,038 0,121 -,040 

IKT efter läggning 
 

-0,313 0,551 -,070 

Social ångest*Tid lagd 
på IKT 

0,015 0,009 ,190 

Stress*Tid lagd på IKT 
 

0,001 0,003 ,037 

Emotionsreglering*Tid 
lagd på IKT 

-0,005 0,005 -,069 

Social ångest*IKT efter 
läggning 

0,000 0,043 ,001 

Stress*IKT efter 
läggning 

0,005 0,013 ,051 

Emotionsreglering*IKT 
efter läggning 

0,056 0,026 ,194* 

Steg 3    
Konstant 
 

7,939 1,538  

Social ångest 
 

0,005 0,127 ,002 

Stress 
 

0,009 0,036 ,015 

Emotionsreglering 
 

0,076 0,074 ,070 

Tid lagd på IKT 
 

-0,025 0,110 -,025 

IKT efter läggning 
 

-0,183 0,500 -,041 

Social ångest*Tid lagd 
på IKT 

0,010 0,008 ,131 

Stress*Tid lagd på IKT 
 

0,000 0,003 -,021 

Emotionsreglering*Tid 
lagd på IKT 

0,004 0,005 ,054 
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Social ångest*IKT efter 
läggning 

0,003 0,039 ,008 

Stress*IKT efter 
läggning 

0,002 0,012 ,015 

Emotionsreglering*IKT 
efter läggning 

0,014 0,024 ,049 

Sömnproblem A 
 

0,527 0,075 ,498*** 

Sömnproblem A*Tid 
lagd på IKT 

-0,007 0,005 -,095 
 

Sömnproblem A*IKT 
efter läggning 

0,025 0,022 ,083 

Not. A=Vid första mättillfället, B=betavärde, SE=standardfel, β=standardiserat betavärde 
*p<,05; **p<,01; ***p<,001. 
 
Resultatsammanfattning 

  Förekomsten av de undersökta symtomen var generellt låg i urvalsgruppen. Upprepat 

höga standardavvikelser vittnade dock om existensen av personer som upplever svårigheter 

med social ångest, stress och emotionsreglering. Samtliga av variablerna korrelerade 

signifikant och vid regressionsanalysen kunde alla signifikant predicera sömnproblem vid 

andra mättillfället. När interaktionseffekter inkluderades i analysen var det endast den mellan 

emotionsreglering och IKT efter läggning som var signifikant. Sömnproblem vid första 

mättillfället, som adderades till den hierarkiska multipla regressionens sista steg, kunde dock 

förklara största delen av variansen av sömnproblem vid andra mättillfället och var vid detta 

steg den enda signifikanta prediktorn. 

Diskussion 

  Syftet med denna uppsats var att undersöka om social ångest, stress, IKT och 

emotionsregleringsstrategier i form av oro och ruminering hos ungdomar i åldern 13-15 år, 

kan predicera sömnproblem ett år senare. Genom analys av interaktionseffekter kunde vi även 

undersöka om tid lagd på IKT eller användning av IKT efter läggning, kunde moderera 

sambanden. 

      De inledande deskriptiva analyserna visade på en generell låg nivå av samtliga 

symtom. Standardavvikelserna var dock genomgripande höga, vilket tyder på att i alla fall en 
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del av ungdomarna ändå har relativt höga nivåer av psykisk ohälsa. Potentiellt skulle detta 

kunna tyda på en existens av en undergrupp av ungdomar som ligger på höga nivåer av 

psykiska symtom och som kan vara intressanta att analysera i vidare forskning. 

Korrelationsanalyserna visade på övergripande medelstora till stora samband mellan våra 

utvalda variabler, något mindre när det kom till tid lagd på IKT och IKT efter läggning. Första 

steget i den hierarkiska multipla regressionen (se Tabell 3) visade att alla våra prediktorer 

bidrog signifikant till sömnproblem bland ungdomarna ett år senare. Tillägget i andra steget 

var interaktionseffekter mellan de tidigare prediktorerna och tid lagd på IKT och IKT efter 

läggning. Modellen i stort var även denna gång signifikant, men de tillagda 

interaktionseffekterna bidrog inte till signifikant förändring i andelen varians hos 

sömnproblemen som modellen kunde förklara. Den enda interaktionseffekten som var 

signifikant var den mellan emotionsreglering och IKT efter läggning. Detta visar att det 

existerande sambandet mellan emotionsreglering och sömnproblem, dvs. att högre frekvens 

av emotionsreglering predicerar ökade sömnproblem ett år senare, förstärks ytterligare om 

även IKT används efter läggning. Vid tredje steget i regressionsanalysen kontrollerade vi 

även för sömnproblem vid första mättillfället. Sammantaget var modellen signifikant och 

tillägget bidrog signifikant till andelen varians av sömnproblem vid det andra mättillfället 

som kan förklaras utifrån modellen. Dock blev sömnproblem vid första mättillfället den enda 

signifikanta prediktorn vid detta steg i regressionshierarkin. Alltså är sömnproblem vid första 

mättillfället den största prediktorn för sömnproblem vid andra mättillfället, det vill säga ett år 

senare. Detta kan ses som väldigt rimligt då det inte är ovanligt att sömnproblem håller i sig 

under en längre tid, i synnerhet inte när kriterierna för insomni är uppfyllda (Öst, 2013). Man 

bör med andra ord vara uppmärksam på sömnproblem hos ungdomar då de uppenbarligen 

ofta kvarstår ett år senare och är den i särklass största prediktorn för fortsatta sömnproblem.  

  Att sömnproblem vid första mättillfället är största prediktorn betyder dock inte att de 
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andra prediktorerna är helt irrelevanta. Även om sömnproblem vid första mättillfället drar det 

absolut största lasset, betyder det inte att social ångest, stress, emotionsreglering och IKT-

användning inte kan predicera sömnproblem. Som vi kunde se i inledningen var samtliga av 

våra prediktorer länkade till sömnproblem och ska absolut inte bortses från, trots att 

sömnproblem i sig är största prediktorn.  

   Användning av IKT efter läggning som en signifikant moderator mellan 

emotionsreglering och sömnproblem är intressant att titta närmare på. Vad detta betyder mer 

konkret är alltså att man bör vara extra uppmärksam på ungdomar som använder IKT efter 

läggning om de även ruminerar eller oroar sig. Vidare forskning kan med fördel därför 

undersöka om undergrupper existerar. Exempelvis skulle ungdomar med social ångest som 

ruminerar i högre utsträckning kunna utgöra en undergrupp där IKT-användning efter 

läggning är en signifikant moderator.  

     Viktigt att ha i åtanke är också att varken korrelationer eller regressioner belyser 

någon kausalitet. Vi kan inte på något sätt uttala oss om kausalitet, dvs att våra prediktorer 

orsakar sömnproblem, utan bara att det finns ett samband över tid och vilken riktning det har. 

Alltså skulle motsatta riktningen på sambanden kunna vara relevanta att undersöka i vidare 

studier. Forskning har exempelvis visat att personer med sömnproblem även kan använda IKT 

som en copingstrategi (Eggermont, & Van den Bulck, 2006), så vad som är hönan och vad 

som är ägget är fortfarande oklart och sannolikheten att det kan gå åt båda hållen låter rimlig. 

Eftersom sömnproblem återkommande identifierats som en transdiagnostisk faktor 

(Fairholme et al., 2013; Harvey et al., 2011), skulle behandling med fokus på sömn också 

kunna ha generaliserande effekter på övrig psykisk ohälsa, kanske oavsett vilken riktning 

orsakssambandet i själva verket har. Exempelvis skulle en klient med både sömnproblem och 

hög användning av emotionsregleringsstrategier i form av oro och ruminering kunna bli hjälpt 

av en sömnbehandling oavsett om emotionsregleringen bidragit till sömnproblemen eller om 
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emotionsregleringen mer utgör en copingstrategi vid sömnproblemen. Då god sömn kan ses 

som en skyddsfaktor kan man tänka sig att behovet av att använda emotionsreglering blir 

mindre oberoende av vilka symtom som uppstod först. 

     Något som också kan vara relevant för vidare studier är att se över definitionen på 

sömnproblem. Vi valde att definiera sömnproblem genom ISI-skalan (Bastien et al., 2001), 

som alltså ämnar mäta insomnisymtom, men frågan är om andra typer av sömnproblem kan 

ha starkare samband med våra utvalda prediktorer hos ungdomar. När det kommer till IKT 

har tidigare studier visat ett starkt samband med sömnbrist (Vernon, Barber, & Modecki, 

2015), alltså skulle eventuellt IKT kunna utgöra en signifikant moderator mellan 

prediktorerna och sömnbrist. Anledningen till att vi ändå valde att undersöka just 

sömnproblem var att vi ville inkludera ett större spann av svårigheter kring sömnen. 

Skattningsskalan ISI täcker av fler delar än bara sömnbrist, vilka vi var intresserade av att 

studera. Dock skulle det som sagt kunna vara mer relevant med ett smalare fokus på just 

sömnbrist vid vidare forskning. 

 Åldrarna på de elever som deltagit i studien sträcker sig mellan 13 och 15 år. Vi tänker 

här att det kan vara av intresse att undersöka hur sambanden i denna studie hade sett ut om 

man hade gått upp i åldrarna till övre tonåren. Vi spekulerar i att användandet och påverkan 

av sociala medier ökar i den senare delen av tonårstiden. Det hade varit intressant att se hur 

dessa samband hade sett ut över en längre period, vilket de tre kommande mättillfällena 

kommer att bidra med för vidare forskning. Kopplat till detta så kan vi, som tidigare har 

nämnts, påtala att många psykiska problem har sin debut under tonårstiden (Barlow & 

Durand, 2012), exempelvis social ångest (Stein & Stein, 2008). Med detta i bakhuvudet kan 

vår hypotes om att fokusera på senare delen av tonårstiden vara mer relevant, då det hade 

kunnat resultera i starkare samband då de olika psykiska symtomen fått möjlighet till 

ytterligare progression. 
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 I enkäterna som eleverna har fyllt i under datainsamlandet är ofta svarsalternativen 

utformade i så kallade likertskalor. Vid flera tillfällen har det framkommit att några av 

eleverna av olika skäl mår psykiskt dåligt, antingen via svarsalternativen eller vid skriftliga 

extrakommentarer i enkäterna. Detta försätter oss och andra personer som går igenom 

enkäterna i ett etiskt dilemma, eftersom vi ser att ohälsan existerar men inte har någon 

möjlighet, på grund av bland annat sekretess, att kunna agera och hjälpa dessa elever. Det är 

naturligtvis möjligt att ungdomarna valde att just dela med sig av denna information eftersom 

de visste att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Oavsett hamnar de som tar del av 

materialet i ett etiskt dilemma, något som självklart uppstår vid allt insamlande av data 

gällande psykisk ohälsa i forskningssyfte och utgör ett etiskt problem som är större än ramen 

för vår uppsats. 

  När man arbetar med longitudinella studier sker mätningarna vid flera tillfällen under 

en längre period (Kazdin, 2013). I materialet som denna uppsats bygger på har mätningarna 

skett och kommer att ske vid ett tillfälle per år. Det kan därför ge oss en god insikt i hur 

symtomen förändras över tid. Problematiskt är dock att mycket kan ske under ett års tid. 

Händelser som uppstår i individernas liv, exempelvis i hemmet eller i skolan, som inte 

framgår i enkäterna men som ändå påverkar ungdomarna svar. Om dessa händelser ej hade 

ägt rum är det möjligt att resultaten hade sett annorlunda ut (Kazdin, 2013). Kazdin (2013) 

talar också om ett konstant pågående mognande hos individerna, där aspekter som ålder, nya 

kunskaper m.m. kan påverka svaren. Både historia och mognande kan alltså var för sig, eller 

tillsammans, influera den interna validiteten i studien. 

 Det ovanstående temat för oss också in på tankar om att långsiktiga påverkningar av 

IKT på människor. Då den tekniska utvecklingen hastat fram kommer vi inte kunna se 

långsiktiga effekter förrän våra ungdomar blir äldre. Detta är med andra ord verkligen något 

för vidare, och framtida, forskning. 
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  Styrkor och svagheter med studien. Samtliga använda skattningsskalor (ISI, SPSQ-

C, PSS-14, CRSS, PSWQ-C) är vedertagna och visade sig i både våra och tidigare analyser 

med Cronbachs Alpha ha hög intern konsistens (Bastien et al., 2001; Gren-Landell et al., 

2009; Cohen et al., 1983; Pestle, Chorpita & Schiffoman, 2008; Rood et al., 2010). Med 

ovanstående forskning i beaktning har vi hög tilltro till att våra utvalda skalor mäter det de 

avser mäta, men det finns andra aspekter relaterat till formulären som tål att diskuteras. 

Exempelvis gjordes valet av en sammanslagning av ruminering- och orosskalan, baserat på 

hög intern konsistens och tidigare forskning som visat på höga korrelationer dem emellan 

(Muris, Roelofs, Meesters, & Boomsma, 2004). Att ruminering och oro har mycket 

gemensamt är tydligt, dock finns en svaghet i att skalorna är formulerade med något olika 

inriktningar i enkäten. Oroskalan har ett mer generellt fokus, medan rumineringsskalan är 

formulerad som ”när jag känner mig ledsen…”. Detta betyder att deltagarnas allmänna 

ruminering, alltså när de inte känner sig ledsna, inte inkluderas i den skattningsskalan. Det 

medför att vi inte kan uttala oss om emotionsregleringsstrategier i form av oro och ruminering 

överlag, utan enbart generell oro och ruminering när ungdomarna känner sig ledsna. En 

spekulation är att sambandet mellan emotionsreglering och sömnproblem hade blivit starkare 

om även generell ruminering hade inkluderats, vilket även stärks av att tidigare forskning just 

påvisat ett sådant samband (Vernon, Barber, & Modecki, 2015; Feinstein et al., 2013). 

Interaktionseffekten mellan emotionsreglering och IKT efter läggning var signifikant i andra 

steget i den hierarkiska multipla regressionsanalysen (se Tabell 3). Vid inkludering av 

ruminering i allmänhet tänker vi att styrkan i modereringen kunnat bli betydligt större då 

exempelvis ruminering över händelser på sociala medier skulle kunna medföra sömnproblem 

oavsett om personen upplever ledsenhet. Detta är alltså något för vidare forskning att 

undersöka: om sambandet mellan generell ruminering och sömnproblem kan modereras av 

IKT-användning, kanske i synnerhet efter läggning. 
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      En annan aspekt gällande skattningsskalorna är att vissa är formulerade så att flera 

eller till och med hälften av alla items är reversibla, dvs. omvänt formulerade, medan andra 

helt saknar dem. Reversibla items i enkäter är att föredra för att lättare kunna identifiera 

deltagare som fyllt i dem oseriöst (Kazdin, 2013). Som en del i uppsatsarbetet har vi nämligen 

även arbetat med att gå igenom enkäter för att sortera ut deltagare som fyllt i dem oseriöst och 

när det kom till delskalor utan reversibla items blev det genast mycket krångligare. Vi lade 

också märkte till att vissa items som enligt poängräkningen definierades som reversibla, inte 

nödvändigtvis behövde tolkas så av deltagarna. Ett exempel på detta är ”jag oroar mig alltid 

för något” och ”jag oroar mig aldrig för någonting”, som ska utgöra varandras motsatser, men 

är ändå rent logiskt möjliga att exempelvis svara ”stämmer inte alls” på båda två.  

  När vi i denna studie kontrollerar för hur mycket ungdomar använder sig av IKT-

medel, är formuleringen på två av frågorna utformade såhär: ”Hur många timmar sammanlagt 

(dag och kväll) surfar du på nätet (på dator, telefon, surfplatta)?”. Ena frågan med avseende 

på veckodagar och den andra under helgerna. Här kan man fråga sig vad ungdomarna 

egentligen infattar i begreppet “surfar”. Under våra egna genomgångar av enkäterna lade vi 

märke till att vissa ungdomar inkluderade studerande i detta, medan andra inte gjorde det. Om 

frågan ytterligare hade specificerat innebörden av surfande, skulle troligtvis utrymmet för 

tolkning minskats ordentligt och vi hade fått svar med högre intern validitet. Tredje och sista 

frågan som avser mäta användandet av IKT-medel lyder som följande: “Har du tv, dator, 

surfplatta eller telefon igång efter att du har gått och lagt dig?”. Här kan vi diskutera vidare 

kring hur denna användning faktiskt ser ut rent praktiskt. Idag finns möjligheten att lyssna på 

exempelvis ljudböcker via mobiltelefonen, och som Eggermont & Van den Bulck (2006) 

nämner, kan läsning av böcker underlätta nedvarning före insomnandet. Frågan är då om 

avkopplande aktiviteter som att lyssna på en bok kan ha samma effekt som att läsa en bok, 

trots att detta sker via teknologiska medel, som i övriga fall anses försvåra insomnandet 



SÖMNPROBLEM HOS UNGDOMAR 

 

36

(Vernon, Barber, & Modecki, 2015) eller om de ändå har en negativ sömnpåverkan i och med 

att melatoninnivån rubbas (Li et al., 2007; Munezawa et al., 2011; Oka, Suzuki, & Inoue, 

2008). Detta kan vara något för framtida forskning att undersöka vidare.  

 Något som måste tas i beaktning vid enkätbaserad forskning, i synnerhet med 

ungdomar, är att deltagarna kan påverkas av social önskvärdhet (Gittelman et al., 2015), både 

när det kommer till vad de tror att de borde svara för att vara så normativa som möjligt och 

vad de tror att klasskompisarna skriver. Den externa och interna validiteten påverkas direkt 

om eleverna svarar efter denna sociala önskvärdhet. 

Med en målpopulation på ungefär 3300 deltagande ungdomar vid respektive 

mättillfälle är urvalet i denna studie stort, vilket ger en högre sannolikhet för representativa 

resultat. Deltagarna bor i olika mellanstora städer i Sverige vilket bidrar till en mer 

representativ bredd i urvalet. Önskvärt för vidare forskning är att i ännu större mån få fler 

städer och samhällen i andra delar av landet och kanske även andra länder representerade, för 

att ytterliga kunna stärka den externa validiteten. 

 Något som eventuellt kan ses som problematiskt är att det totala antalet deltagare vid 

första mättillfället var 2768 ungdomar och 2954 ungdomar vid andra mättillfället, medan det i 

vår regressionsanalys enbart kunde inkluderas 1681 ungdomar på grund av uteblivna svar i 

våra utvalda skattningsskalor. Då bortfallet är stort är det möjligt att de egentliga resultaten, 

om samtliga deltagare hade inkluderats, hade sett väldigt annorlunda ut. Exempelvis skulle 

elever med sömnproblem i ökad utsträckning kunnat vara hemma från skolan och därför inte 

deltagit i studien, vilket kan ha bidragit till en skev bild av prevalensen av sömnproblem, eller 

någon annan variabel, i urvalsgruppen och även påverkat vidare analyser av samband och 

regressioner. 

 Enkätinsamlingen skedde under skoltid vilket kan ses som en aspekt som främjar 

deltagande i undersökningen. Eventuellt skulle vi dock kunna anta att i vissa fall har 
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klassrumsklimatet haft en negativ påverkan under ifyllandet av enkäterna, om det exempelvis 

varit rörigt, högljutt och eleverna tittat på vad kamraterna svarade och låtit det påverka deras 

egna svar, något som testledarna självfallet var där för att förhindra. 

 En annan potentiell problematik är att studien inte tar hänsyn till att ungdomarna kan 

medicineras med psykofarmaka. Områden som sömn, nedstämdhet och ångest, symtom som 

vi undersöker, kan vara under behandling och därför inte ge en korrekt bild av hur elevernas 

egentliga problematik ser ut. Detta då de under medicinering antagligen inte upplever de 

problem deras tillstånd medför, i samma utsträckning som utan behandling. Det här har under 

genomgången av enkäterna framkommit på så sätt att elever kompletterat sina svar skriftligt 

med information om att de använder exempelvis sömntabletter, vilket inte tas hänsyn till vid 

inkodningen. Dock tänker vi att antalet medicinerade deltagare inte påverkar analyserna på ett 

systematiskt sätt, men vi ansåg det ändå utgöra en relevant diskussionsaspekt. 

 En aspekt som kan ha försvårat förståelsen hos eleverna när de fyllde i enkäterna är 

valet av formuleringar och språket i frågeställningarna. I synnerhet med tanke på att 

målgruppen är tonåringar är det av stor vikt att anpassa språket till urvalsgruppens ålder och 

förförståelse (Scheffer, 2015). I enkäterna i denna studie upplever vi att det emellanåt frågor 

som är skrivna med en jargong som kanske är mer lämpad för personer med psykologiska 

förkunskaper. Vid tillfällen gav frågeställningarna också utrymme för en bredare tolkning än 

kategorin av frågor de var tänkta att innefatta. Detta bredare tolkningsspann har framkommit 

vid flera tillfällen vid flera olika kategorier, på det sättet att eleverna själva har kompletterat 

frågorna skriftligt, ofta med relevant fakta. Denna fakta blir sedan svårhanterlig då det inte 

finns utrymme för detta vid inkodning. Den språkliga aspekten är viktig att ha i åtanke vid 

utformande av framtida enkäter i forskningssammanhang.  

 Avslutningsvis kan vi säga att trots vissa brister i vår undersökning, speciellt i form av 

stort bortfall, kan vi se tendenser till samband mellan samtliga av våra prediktorer och 
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sömnproblem, även för IKT som moderater. Dock är det i våra analyser sömnproblem vid 

första mättillfället som förklarar största delen av variansen. Vårt råd till vidare forskning är 

därför att identifiera undergrupper där sambanden och interaktionseffekter kan tänkas stå för 

större del av variansen av sömnproblem, för att i slutändan kunna göra mer riktade 

behandlingsinsatser.   
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