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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers sömnvanor samt att se om man kan 
se några skillnader mellan könen och mellan de fysiskt aktiva och de fysiskt inaktiva. För att 
undersöka detta har en enkätundersökning genomförts med totalt 96 deltagande elever varav 
40 var pojkar och 56 var flickor. Andelen fysiskt aktiva och inaktiva var 62 respektive 34. 
Bland alla elever visar sig sömnbesvär inte vara så vanligt förekommande men nästan hälften 
(49 %) uppger att de inte får tillräckligt med sömn. Däremot visar sig skillnader mellan könen 
och fysiskt aktiva/inaktiva då såväl flickor som fysiskt inaktiva uppger att de oftare lider av 
sömnbesvär samt att de inte får tillräckligt med sömn jämfört med pojkarna och de fysiskt 
aktiva. Ett led till att förbättra de fysiskt inaktivas sömnvanor kan vara att få dem att bli mer 
fysiskt aktiva. 
 
 
 
Nyckelord: Fysisk aktivitet, gymnasielever, könsskillnader, sömnvanor. 
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1. Inledning 
 

Alla har vi väl någon gång hört att ungdomar är trötta varelser som inte drar sig för att sova 
länge på morgonen och vara uppe sent om kvällarna. Men hur ser det egentligen ut? Vilka 
sömnvanor har ungdomar? Det är det som ska undersökas i detta arbete, vilka sömnvanor 
gymnasieelever på en svensk gymnasieskola har. Med tanke på hur viktigt sömnen är för 
människans fysiska och psykiska hälsa samt hur sömnbrist kan påverka prestationer i till 
exempel skolarbetet (mer om detta i bakgrunden) bör en kartläggning över skolelevers 
sömnvanor vara av intresse för skolledningar runt om i landet för att vid behov kunna göra en 
insats med information till eleverna om just sömnens betydelse. Min egen erfarenhet som elev 
men också som lärarstuderande är dock att sömn inte är något som behandlas speciellt mycket 
inom skolan idag trots att det i kursplanen för Idrott och hälsa A på gymnasiet står följande: 
”Eleven skall ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa 
samt kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 
samhällsperspektiv”.1 Måhända kan studier som denna bidra till en ändring av detta, 
resultaten kan vara till nytta för såväl mig som blivande idrottslärare men också för 
skolväsendet i stort.  

 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Sömn 
Vad händer när man sover? Svaret på den frågan är att det händer ganska mycket under 
sömnen, måhända att det inte syns men i kroppen aktiveras en rad olika processer. Förutom att 
kroppen försätts i ett passivt viloläge så börjar till exempel testosteron och andra 
tillväxthormoner att pumpas ut i kroppen och ämnesomsättningen sjunker. Men 
ämnesomsättningen är inte det enda som sjunker. Stresshormoner som adrenalin som 
människan utsöndrar under dagens aktiviteter sjunker precis som halterna av insulin och 
kroppen förhindras att lagra glukos. Även vårt immunförsvar är aktivt under sömnen då det 
förstärks och byggs upp samtidigt som det tar itu med sådant som kroppen har utsatts för 
under dagen.2 Under sömnen kan hjärnan också fylla på sina energinivåer och sortera de 
intryck som tas in under de vakna timmarna under dygnet.3 Minnet är till exempel något som 
påverkas av sömnen då människan behöver sömn för att stärka minnesspåren. Men viktigt är 
att inlärningen sker i god tid före sömnen, annars går det inlärda förlorat.4 Sömnen har alltså 
stor betydelse, både för fysiologiska och mentala processer. 
 
1.1.2 Sömnbehov 
En människas sömnbehov är väldigt individuellt och kan variera ganska mycket. Det finns 
dock något som stämmer överens med allas sömnbehov och det är att det minskar 
kontinuerligt med åldern. Ett nyfött barn behöver 17-18 timmars sömn, en ettåring 12-16 
timmar, en tioåring behöver sova 9-11 timmar och från 15 år upp till vuxen ålder behöver man 
6-9 timmars sömn. Men det finns också individuella skillnader då vissa personer klarar sig 
med mindre sömn och andra behöver mer sömn än de angivna riktlinjerna ovan.5 Många 
tonåringar kan behöva sova i ungefär 9 timmar.6 Det finns också skillnader mellan könen. Det 
är mer vanligt förekommande att kvinnor anger sig vara mer trötta än män.7 Detta kan det 
                                                 
1 Kursplan Idrott och hälsa A 
2 Gemzell &Herrström (2004) 
3 Gemzell &Herrström (2004) 
4 Åkerstedt (2001) 
5 Roos & Atterstam (1989) 
6 Smedje (2008) 
7 Hetta (1994) 
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finnas naturliga orsaker till. Under bland annat menstruationen, graviditeten och klimakteriet 
sker hormonella förändringar i kvinnans kropp som kan påverka hur länge kvinnor sover men 
också hur bra sömnen är. De hormonella förändringarna är dock inte enbart negativa. Under 
klimakteriet kan förändringar öka den mängd djupsömn som kvinnor har under sömnen.8 
Hormonella förändringar drabbar även pojkar och flickor när de träder in i puberteten. Dessa 
förändringar gör att tonåringar kan bli tröttare och behöva sova mer men också att de kan bli 
trötta senare på kvällen än vuxna. Detta kan bidra till att tonåringar går och lägger sig senare 
och när det på morgonen är dags att gå till skolan sover tonåringen som tyngst. Enligt deras 
dygnsrytm väcks de mitt i natten.9 
 
Att ta en tupplur under dagen kan vara ett enkelt och effektivt sätt att fylla på med ny energi10 
och för med sig många fördelar. Precis som under den nattliga sömnen sänks 
ämnesomsättning under tuppluren, kroppen får en chans att återhämta sig och dessutom 
släpper den stress som man kan känna under dagen. Efter en tupplur blir man också mer 
effektiv i sitt arbete. Forskare har kommit fram till att en tupplur kan vara värd 4-6 gånger så 
mycket som vår sömn under de tidiga morgontimmarna. En tupplur på 20 minuter motsvarar 
alltså 1,5-2 timmars sömn på natten.11 Detta beror på att man under tuppluren når flera djupa 
sömnnivåer som det under den nattliga sömnen tar flera timmar att nå.12 Man ska dock 
undvika att tuppluren är längre än en halvtimme eftersom man då träder in i den riktiga 
djupsömnen. Man bör heller inte ta tuppluren för nära inpå nattsömnen då den kan bli lidande 
av det.13 
 
1.1.3 Sömnbrist påverkar hälsan 
Sömnen är väldigt viktig för en människa för att man överhuvudtaget ska fungera i samhället. 
Och effekterna av att inte sova visar sig omedelbart, redan efter ett dygn utan sömn kan 
prestationsförmågan halveras och efter två dygn riskerar man ständigt att somna. Sömnbrist 
kan även ha en negativ påverkan på vår hälsa. Till exempel kan det påverka immunförsvaret 
negativt och öka känsligheten för infektioner. Det finns ett samband mellan för lite sömn och 
ökad sjuklighet.14 Det finns även forskare som vill kalla sömnbesvär för ett 
folkhälsoproblem.15 Forskare ser ett samband mellan dålig sömn och en ökad risk för 
somatisk sjukdom. Till exempel kan det leda till en minskad glukostolerans och ökade halter 
av kortisol i kroppen vilket i sin tur kan leda till typ2-diabetes och högt blodtryck.16 En stor 
studie från Japan visar att det finns ett samband mellan sömnbrist (men även för mycket 
sömn) och en ökad dödlighet i till exempel hjärt-kärlsjukdomar och stroke.17 Förutom detta 
kan också sömnbrist kopplas ihop med övervikt enligt studier som gjorts. En amerikansk 
studie kom fram till att en person som sover för lite också får för låga halter av leptin. Leptin 
är ett hormon som styr känslan av hunger och mättnad och låga halter av leptin kan göra vårt 
sug efter mat större vilket kan göra att man äter mer än vad kroppen förbränner och därmed 
öka risken för övervikt.18  
 

                                                 
8 Lavery (1997) 
9 Höjer (2008) 
10 Akasha & Olsen (2008) 
11 Bergqvist Månsson (2002) 
12 Gemzell (2004) 
13 Akasha & Olsen ( 2008) 
14 Åkerstedt (2001) 
15 Rööst, M & Nilsson, P (2002) 
16 Rööst, M & Nilsson, P (2002) 
17 Ikehara, S et al (2009) 
18 Bergqvist Månsson (2002) 
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Sömnbrist kan också påverka den psykiska hälsan. En studie som gjorts i Dalarna visade till 
exempel att kvinnor med sömnproblem löper större risk att drabbas av depressioner.19 En 
annan studie gjord i USA av samband mellan tonåringars sömnlöshet och mental hälsa under 
tonåren och början av deras vuxna liv visar liknande resultat. Bland de 
undersökningsdeltagare som led av sömnlöshet var det mer vanligt förekommande att lida av 
depression, självmordstankar och antalen självmordsförsök var mer frekventa i denna grupp 
än bland de som inte led av sömnlöshet. Även när man uteslöt de undersökningsdeltagare som 
uppgav att de led av depression visade resultaten att hos gruppen med sömnlösa fanns en 
större risk att drabbas av depression än hos undersökningsdeltagare som inte led av 
sömnlöshet.20 
 
1.1.4 Sömn och fysisk aktivitet 
Det är vanligt att personer med sömnstörningar inte är särskilt fysiskt aktiva och ett steg för 
att få ordning på sömnstörningarna kan vara att börja motionera, då motion kan förbättra 
sömnen. Den fysiska stress vi upplever under fysisk aktivitet kompenserar kroppen med mer 
djupsömn under natten. Så förutom att fysisk aktivitet bidrar till en sundare fysisk hälsa kan 
fysisk aktivitet innebära att vi sover bättre.21 Dock bör man undvika att motionera för tätt inpå 
man ska sova då det kan ta tid att varva ner. Motionen bör avslutas åtminstone 2 timmar innan 
man planerar att lägga sig för att sova. Dessutom har kroppstemperaturen betydelse för 
människans dygnsrytm, då den på dagen är högre och under natten sjunker, vilket kan 
underlätta insomnandet. Vid fysisk aktivitet stiger också kroppstemperaturen ytterligare och 
förblir sedan förhöjd ett par timmar vilket kan hämma insomnandet. 
 
Fysisk aktivitet behöver inte alltid bedrivas med någon högre ansträngning. Med hänsyn till 
sömnen är det bättre att ta en lång promenad än att genomföra en kort men ansträngande 
löprunda.22 På statens folkhälsoinstituts hemsida kan man läsa följande rekommendation om 
fysisk aktivitet:  
 
”Med regelbunden fysisk aktivitet enligt rekommendationen menas en aktivitet som utförs dagligen i 30 minuter 
om den är av måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger per vecka om den är högintensiv. Rekommendationen 
för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet.”23 

 
1.1.5 Sömnproblem och skolan 
Sömnproblem har visat sig kunna medföra svårigheter att koncentrera sig och även medföra 
minnesproblem.24 Att ha problem med sömnen, som till exempel att sova för lite eller att sova 
för dåligt, kan också påverka skolungdomars prestation i skolan. Det finns flera studier som 
tyder på det.25 En amerikansk studie som involverade 150 High Schoolelever  med en 
snittålder på 16,2 år visar resultat som stödjer detta. Studien visade att elever med ett högre 
medelbetyg också uppgav att de sover längre samt inte kände sig lika sömnig under dagen än 
de studenter med ett lägre medelbetyg.26 Ännu en amerikansk studie som behandlar detta 
presenterades år 2003. I studiens inledning skriver författarna att studier hävdar att tonåringar 
behöver mer än 8 timmars sömn och om de sover mindre än 8 timmar kan deras 
skolprestationer drabbas negativt av detta. Författarnas egna studieresultat styrker detta då det 

                                                 
19 Bergqvist Månsson (2002) 
20 Roane, BM & Taylor, DJ (2008) 
21 Henriksson (2006) 
22 Åkerstedt (2001) 
23 http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/ hämtad 23/11/09 
24 Dyregov (2002) 
25 Wolfson, AR & Carskadon, MA (2003) 
26 Link, SC & Ancoli-Israel, S (1995) 
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visade sig att man såg ett samband mellan sömnighet under dagen och sämre prestationer i 
skolarbetet.27 En tredje studie även den från Amerika redovisar liknande resultat angående 
sömnproblem och skolprestationer. De elever som sade sig att få kämpa hårt eller misslyckas 
med sitt skolarbete var också de som i större utsträckning sov mindre, lade sig för att sova 
senare och hade ett mer oregelbundet förhållande till vilka tider de lade sig för att sova 
respektive stiga upp för dagen.28 Tidigare forskning har alltså visat att sömnen har stor 
betydelse, såväl för hälsan i allmänhet som för skolprestationer bland ungdomar. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka sömnvanorna bland gymnasieelever på en svensk 
gymnasieskola. 
 
Frågeställningarna för detta arbete är som följer: 
▪ Hur är sömnvanorna bland gymnasieelever? Hur länge sover de? Vilken tid går de och 
lägger sig? Hur är kvaliteten på deras sömn? Hur upplever de sin sömn? 
 
▪ Anser gymnasieelever att de får tillräckligt mycket sömn? Om inte, vad kan anledningen till 
det vara? 
 
▪ Kan man se några skillnader i sömnvanorna mellan könen? 
 
▪ Kan man se några skillnader i sömnvanorna mellan fysiskt aktiva elever kontra de fysiskt 
inaktiva? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
27 Drake, C et al (2003) 
28 Wolfson, AR & Carskadon, MA (1998) 
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2. Metod 
 

2.1 Datainsamlingsmetoder 
För att kunna få svar på de frågeställningar som ställts till denna studie har jag valt att göra en 
enkätundersökning. Att valet föll på en enkätundersökning beror på att jag anser metoden vara 
bra för att kunna kartlägga en stor grupp personer, i det här fallet gymnasielever och dess 
sömnvanor. Undersökningen blir därför mer kvantitativ än kvalitativ eftersom en 
enkätundersökning ger en bred men ytlig information.29 Den enkät som använts i denna studie 
bygger i grunden på Karolinska Sleep Questionnaire30 som tagits fram av Torbjörn Åkerstedts 
forskargrupp vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet. Enkäten är något 
reviderad då jag har lagt till och tagit bort frågor för att enkäten ska passa just denna studie 
bättre. Frågorna i enkäten är till antalet 16 stycken och har till största delen fasta 
svarsalternativ. Frågorna 1-12 behandlar elevernas sömnvanor och redovisas alla i 
resultatdelen i denna studie. Frågorna 13-16 behandlar elevernas fysiska aktivitet och 
redovisas inte i resultatdelen utan deras uppgift är att göra det möjligt för mig att dela in 
eleverna i de fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva. Enkäten bifogas som bilaga (bilaga 1). 
 
2.2 Urval 
Antalet deltagande elever i studien är 96 stycken i åldrarna 15-18 från en gymnasieskola i 
södra Norrland. Av dessa 96 elever är 56 stycken flickor och 40 stycken pojkar. Dessa elever 
har blivit slumpmässigt utvalda från min sida på så sätt att jag besökt de klasser som lärare på 
skolan har ställt till mitt förfogande. Därför har jag inte haft möjligheten att själva välja ut 
elever för deltagande i studien och detta har aldrig varit min ambition heller. De deltagande 
eleverna har både muntligt och skriftligt (se bilaga 2) blivit informerade att deras deltagande i 
studien är frivilligt, anonymt och att de närhelst de vill har möjligheten att avbryta sitt 
deltagande. Detta har dock ingen elev valt att göra. 
 
2.3 Procedur 
Innan själva enkäten delades ut tog jag först kontakt med rektor och lärare på den aktuella 
skolan för att få deras godkännande att genomföra undersökningen. Sedan när enkäten skulle 
delas ut och besvaras av eleverna valde jag att själv vara på plats för att dela ut enkäterna till 
eleverna och sedan också samla in enkäterna när eleverna besvarat dem. Detta valde jag att 
göra eftersom jag ansåg att det minimerar riskerna för ett för lågt deltagande samt bortfall 
gentemot om ansvaret för att dela ut och samla in skulle läggas på någon annan. Vid 
insamlandet av enkäterna när de blivit besvarade fick eleverna gå fram och lägga de 
besvarade enkäterna på ett bord i klassrummet och inte förrän alla lämnat sina enkäter gick 
jag fram och samlade in dem. Detta gjorde jag för att försäkra eleverna om att deras svar inte 
skulle kunna spåras till enskilda elever. 
 
2.4 Analysmetoder 
Då elevernas svar på enkätfrågorna har analyserats har jag konstruerat korstabeller där svaren 
från var och en av eleverna har förts in och åskådliggjorts på ett enkelt och effektivt sätt. Då 
indelningen mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva har gjorts har jag gått tillväga på 
följande sätt. Elever som uppger att de är fysiskt aktiva 3 gånger i månaden eller mindre har 
direkt delats in i den fysiskt inaktiva gruppen. De elever som uppger att de är fysiskt aktiva 1-
2 gånger i veckan kan delas in i båda grupper, här har vad de gör och med vilken intensitet 

                                                 
29 Johansson, B & Svedner, PO (2006) 
30 Stressforskningsinstitutet  
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istället fällt avgörandet. Uppger man till exempel att man tar promenader med låg intensitet 
delas man in i den inaktiva gruppen, uppger man att man tränar med varierad intensitet delas 
man in i den aktiva gruppen. 
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3. Resultat 
 

3.1 Sammanfattning av resultaten 
Alla elever 
Nästan hälften av alla elever som deltog i undersökningen uppger att de inte får tillräckligt 
med sömn även om de generellt uppger att de inte lider av sömnbesvär i någon bekymrande 
utsträckning. Det sömnbesvär som trots allt ändå besvärar eleverna mest är att de inte känner 
sig utsövda vid uppvaknandet. Den vanligaste tidpunkten för sänggående under vardagar är 
mellan klockan 22-23 men under helger så lägger sig eleverna betydligt senare. De allra flesta 
av eleverna sover ungefär 6-8 timmar per natt. Vid frågan hur ofta eleverna tar tupplurar 
svarade de flesta att de endast tar tupplurar någon/några gånger per år eller någon/några 
gånger per månad men när de väl tar en tupplur är den i stor majoritet ofta längre än 30 
minuter. 
 
Könsskillnader 
Vid jämförande mellan könen så visar det sig att betydligt fler flickor än pojkar uppger sig få 
för lite sömn och att de dessutom i högre utsträckning lider av sömnbesvär. Det som flickorna 
besväras mest av jämfört med pojkarna är att de känner sig sömniga under dagen samt att de 
vaknar för tidigt. Angående tidpunkten för sänggåendet under vardagar är skillnaden mellan 
könen liten men det skillnad man trots allt kan se är att flickorna generellt lägger sig lite 
tidigare än pojkarna. Bland såväl pojkarna som flickorna är det vanligast att sova mellan 6-8 
timmar per natt men fler pojkar än flickor uppger att de sover längre än så. Även när det gäller 
hur ofta de tar tupplurar är skillnaden mellan könen liten även om något fler flickor uppger att 
de tar tupplurar oftare än pojkar. Angående tupplurarnas längd så är likheten mellan könen 
den att oftast är tupplurarna längre än 30 minuter. 
 
Fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva 
En betydligt större del av de fysiskt inaktiva uppger att de inte får tillräckligt med sömn 
jämfört med de fysiskt aktiva och även här är sömnbesvären mer vanligt förekommande bland 
den grupp som inte får tillräckligt med sömn, de fysiskt inaktiva alltså. De fysiskt aktiva går 
oftast och lägger sig mellan klockan 22-23 jämfört med de fysiskt inaktiva där det är vanligast 
att gå och lägga sig mellan klockan 23-24. De allra flesta bland såväl de aktiva som de 
inaktiva uppger att de sover mellan 6-8 timmar per natt  men fler aktiva uppger att de sover 
längre än så än inaktiva. Angående hur ofta de tar tupplurar visar det sig att de aktiva eleverna 
oftare tar tupplurar än de inaktiva även om skillnaden inte är speciellt stor. Lika för båda 
grupper är att tupplurarna allt som oftast är längre än 30 minuter. 

 
3.2 Sömnvanor och sömnbesvär i en grupp gymnasieelever 
Totalt så var det 96 gymnasielever som deltog i denna studie genom att besvara enkäten som 
delades ut. Svaren dessa 96 elever lämnade redovisas här nedan. 

3.2.1 Sömnbesvär bland gymnasieelever 
De sömnbesvär som efterfrågades i enkäten var svårigheter att somna, svårigheter att vakna, 
ej utsövd vid uppvaknandet, för tidigt uppvaknande, störd/orolig sömn samt sömnig under 
dagen. Inget av de undersökta besvären var speciellt vanligt förekommande, se tabell 1. De 
flesta svaren från eleverna hamnar i kolumnen för ”Sällan” och ”Ibland”. Det som dock, 
enligt de lämnade svaren, eleverna besväras mest av är sömnighet under dagen, att de inte 
känner sig utsövda när de vaknar samt att de har vissa svårigheter med att vakna.  
 
Tabell 1: Har du haft känning av följande besvär de senaste 6 månaderna? Alla elevers svar ges i procent. 
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 Aldrig Sällan 

Någon/några 

ggr/år 

Ibland 

Flera 

ggr/mån 

Ofta 

1-2 

ggr/vecka 

För det 

mesta 

3-4 

ggr/vecka 

Alltid 

5 ggr eller 

mer/vecka 

Totalt Antal 

svarande 

Svårigheter 
att somna 

16 % 42 % 23 % 10 % 6 % 3 % 100 % 96 

Svårigheter 
att vakna 

9 % 27 % 23 % 20 % 10 % 11 % 100 % 96 

Ej utsövd vid 
uppvaknandet 

4 % 16 % 30 % 20 % 24 % 6 % 100 % 96 

För tidigt 
uppvaknande 

25 % 25 % 25 % 10 % 12 % 3 % 100 % 96 

Störd/orolig 
sömn 

36 % 31 % 19 % 13 % 1 %  100 % 96 

Sömnig 
under dagen 

4 % 15 % 28 % 25 % 19 % 9 % 100 % 96 

 
För att göra det hela mer överskådligt har ett gruppmedelvärde för elevernas skattningar av 
besvär räknats ut, utifrån den 6-gradiga skalan. (Aldrig = 0 – Alltid = 5). Medelvärdet för var 
och ett av besvären kan ses i tabell 2 nedan. Att besvären trots allt som grupp inte är så vanligt 
förekommande bland eleverna som helhet bekräftas av tabell 2 då inget av besvären når upp 
till värdet 3 som står för att besvären förekommer ofta, 1-2 gånger i veckan. 

 
Tabell 2: Har du haft känning av följande besvär de senaste 6 månaderna? 

Alla elevers svar i medeltal. 

Svårigheter att somna 1,6 

Svårigheter att vakna 2,3 

Ej utsövd vid uppvaknandet 2,6 

För tidigt uppvaknande 1,7 

Störd/orolig sömn 1,1 

Sömnig under dagen 2,7 
 

3.2.2 Tidpunkt för sänggåendet bland gymnasieelever 
När det gäller tidpunkt för elevernas sänggående har en uppdelning mellan vardagar och 
helgdagar gjorts eftersom tidpunkten för sänggåendet inte nödvändigtvis behöver vara 
densamma för en vardag som för en helgdag. Och elevernas svar bekräftar detta. Det är en 
stor skillnad mellan sänggåendet på vardagar och helgdagar. Av de elever som svarade 
uppgav hela 85 % att de under vardagar lägger sig för att sova mellan klockan 22-24. Den 
vanligast förekommande tidpunkten för sänggåendet under vardagarna är mellan klockan 22-
23. Under helgdagar däremot uppgav 92 % att de lägger sig för att sova klockan 24 eller 
senare. Endast 2 % lägger sig under helgerna för att sova under vardagarnas vanligaste 
tidpunkt, mellan klockan 22-23. 
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Figur 1: Ungefär vid vilken tid brukar du gå och lägga dig? 

Svaren ges i procent. (n=94) 
 

3.2.3 Tillräcklig sömn bland gymnasieelever 
På frågan om eleverna anser sig få tillräckligt med sömn under natten så är det en lätt övervikt 
till den andel som svarade ja, 51 % av eleverna, mot för de som svarade nej, 49 %. 
 

3.2.4 Anledning till ej tillräcklig sömn bland gymnasieelever 
När man jämför svaren på varför eleverna anser att de inte får tillräckligt med sömn är det 
absolut vanligast att det beror på att eleverna har för mycket att göra och därför går och lägger 
sig sent. En elev svarade: ”Jag lägger mig väl för sent men jag har så mycket att göra att jag 
inte vill gå och lägga mig tidigare för det är bara på kvällen jag kan slappna av vid t.ex. 
tv/dator. Känns som att det bara blir skola/sova annars.” Det näst vanligaste svaret är att 
skolan börjar för tidigt och på tredje plats kommer att eleverna helt enkelt lägger sig för sent. 
 

Tabell 3: Anledningar till för lite sömn. 
Sent sänggående p.g.a. mycket att göra. 17 

Skolan börjar för tidigt 8 

Lägger sig för sent 6 

Orolig sömn 3 

Annat 5 

Totalt 39 

 
 
3.2.5 Antal timmars sömn per natt för gymnasieelever 
Majoriteten av alla elever som deltar i studien uppger att de sover mellan 6-8 timmar varje 
natt och det är mer än dubbelt så många än de som uppgivit att de sover mellan 8-10 timmar 
varje natt, som är det näst mest vanliga svaret. Dessa är de två i särklass största grupperna och 
skillnaden mellan det andra vanligaste svaret till det tredje, som är 4-6 timmar, är 13 %. 
Glädjande nog har ingen elev svarat att den sover mindre än 4 timmar men 1 elev har dock 
uppgett att den sover mer än 12 timmar varje natt 
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Figur 2: Hur många timmars sömn uppskattar du att du får varje natt.  

Svaren ges i procent. (n=96) 
 

3.2.6 Tupplurar bland gymnasieelever 
Av svaren att döma är det väldigt få av de deltagande eleverna i studien som regelbundet och 
systematiskt tar en så kallad tupplur under dagarna. Endast 16 % av eleverna uppger att de tar 
tupplur ”För det mesta” eller ”Alltid” och hela 84 % uppger att de tar en tupplur ”Aldrig”, 
”Sällan” eller ”Ibland”. 

 
Tabell 4: Hur ofta tar du en tupplur?  

Svaren ges i procent. (n=96) 
Aldrig 22 % 

Sällan 
Någon/några ggr/år 

31 % 

Ibland 
Någon/några ggr/mån 

31 % 

För det mesta 
Flera ggr/veckan 

13 % 

Alltid 
Så gott som varje dag 

3 % 

Totalt 100  % 

Antal svarande 96 
 

 

 
 

 

3.2.7 Tupplurars längd bland gymnasieelever 
Av de elever som svarade på frågan hur lång deras tupplurar brukar vara så är svaren jämnt 
fördelade över de tidsangivelser som fastställts. Inget av alternativen utmärkte sig som 
vanligast utan hälften av eleverna tog en tupplur upptill en timme, varav endast 20 % av 
eleverna håller sina tupplurar inom 30 min, medan övriga vilade längre. 
 

Tabell 5: Om du tar en tupplur, hur lång brukar den vara på ett ungefär?  
Svaren ges i procent. (n=66) 

Upp till 30 minuter 20 % 

Upp till 1 timme 30 % 
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Upp till 1 ½ timme 20 % 

2 timmar eller mer 30 % 

Totalt 100 % 

Antal Svarande 66 

 
3.3 Skillnader mellan könen med avseende på sömnvanor och sömnbesvär 
Av de 96 elever som deltog i studien var 56 stycken flickor och 40 stycken pojkar. 
 
3.3.1 Könsskillnader med avseende på sömnbesvär 
När man gör en jämförelse mellan könen så uppger flickorna genomgående att de besväras av 
sömnbesvär i högre grad än vad pojkarna gör även om skillnaderna inte är så stora som man 
ser i Tabell 6. Det som flickorna besväras av i högre utsträckning än pojkarna är framförallt 
att de är mer sömniga under dagen och att de vaknar för tidigt, där är differensen i 
medelvärdet könen emellan som störst.  
 
Tabell 6: Har du haft känning av följande besvär de 6 senaste månaderna? Pojkar och flickors svar angående 
sömnbesvären i medeltal där frekvensen av besvären givits ett värde i en sexgradig skala där ”Aldrig” har värdet 
0 och ”Alltid” har värdet 5. 

 Pojkar Flickor 

Svårigheter att somna 1,4 1,8 

Svårigheter att vakna 2,1 2,5 

Ej utsövd vid uppvaknandet 2,4 2,8 

För tidigt uppvaknande 1,4 1,9 

Störd/orolig sömn 0,9 1,2 

Sömnig under dagen 2,4 2,9 
 
3.3.2 Könsskillnader med avseende på tidpunkt för sänggåendet 
När man jämför tidpunkten för sänggåendet för pojkar respektive flickor under vardagar ser 
man rent generellt att flickorna i studien lägger sig tidigare än pojkarna. De flesta av flickorna 
uppger att de lägger sig mellan klockan 22-23 (44 %) medan de flesta pojkarna uppger att de 
lägger sig mellan klockan 23-24 (46 %). Det är också fler flickor som lägger sig ännu tidigare, 
13 % uppger att de lägger sig mellan 21-22 medan endast 2 % av pojkarna uppger samma 
tidpunkt. Däremot är det fler pojkar som uppger att de lägger sig klockan 24 eller senare, 8 % 
gentemot flickornas 5 %. 
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Figur 3: Tidpunkt för sänggåendet under vardagar för pojkar och flickor.  

Svaren ges i procent. (n= 39 pojkar, 55 flickor) 

 
När man sedan jämför tidpunkten för sänggåendet mellan könen under helgdagar ser man 
följande. I Figur 1 redovisas att elevernas tidpunkt för sänggåendet under helgdagar är 
betydligt senare jämfört med under veckodagar och så är också fallet i jämförelsen mellan 
könen. Såväl pojkarna som flickorna förskjuter sänggåendet och hela 94 % av pojkarna och 
89 % av flickorna går under helgdagarna och lägger sig klockan 24 eller senare än så. 3 % av 
pojkarna och 9 % av flickorna går och lägger sig mellan klockan 23-24 på helgdagar och 
slutligen 3 % av pojkarna och endast 2 % av flickorna går och lägger sig mellan klockan 22-
23 under helgdagar. 
 
3.3.3 Könsskillnader med avseende på tillräcklig sömn 
När man jämför svaren mellan könen med avseende på om de får tillräckligt med sömn finner 
man att de svar som har lämnats till denna fråga är nästintill de motsatta från varandra. De 
flesta av pojkarna (63 %) uppger att de får tillräckligt med sömn under nätterna till skillnad 
från flickorna där de flesta (57 %) istället uppger att de inte får tillräckligt med sömn. Detta 
stödjer också resultatet som visas i Tabell 6 där frekvensen av sömnbesvär är högre bland 
flickorna än bland pojkarna. 
 

3.3.4 Könsskillnader med avseende på timmar sömn per natt 
När man jämför skillnaden mellan könen angående hur många timmars sömn de får per natt 
ser man att det vanligaste svarsalternativet för både pojkar och flickor är att de sover 
någonstans mellan 6-8 timmar/natt. Och trots att flickor uppger att de generellt lägger sig 
tidigare än pojkar (se figur 4) uppger pojkarna att de får fler timmar sömn per natt. Det är fler 
pojkar som uppger att de sover 8 timmar eller mer än flickor (40 % för pojkar och 23 % för 
flickor). 
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Figur 4: Timmar sömn/natt för pojkar och flickor.  

Svaren ges i procent. (n= 40 pojkar, 56 flickor) 
 

 
3.3.5 Könsskillnader med avseende på tupplurar 
I jämförelse mellan könen ser man i likhet med Tabell 3, där man kan se att de flesta eleverna 
inte regelbundet och systematiskt tar tupplurar, att det inte heller är några större skillnader 
mellan pojkar och flickor. 90 % av pojkarna tar tupplurar någon/några gånger i månaden eller 
mindre och hos flickorna är motsvarande siffra 80 %. Det vanligaste svarsalternativet som 
lämnades från pojkarna är att de tar tupplurar någon eller några gånger per år medan det 
vanligaste svaret från flickorna är att de tar tupplurar någon eller några gånger per månad. Så 
den lilla skillnad man kan se mellan könen är att det trots allt är fler flickor än pojkar som mer 
regelbundet tar tupplurar även om skillnaden inte är speciellt stor. 
 

Tabell 7: Hur ofta pojkar respektive flickor tar en tupplur.  
Svaren ges i procent. (n= 40 pojkar, 56 flickor) 

 Pojkar Flickor 

Aldrig 23 % 21 % 

Sällan 
Någon/några ggr/år 

37 % 29 % 

Ibland 
Någon/några ggr/mån 

30 % 30 % 

För det mesta 
Flera ggr/vecka 

8 % 16 % 

Alltid 
Så gott som varje dag 

2 % 4 % 

Totalt 100 % 100 % 

Antal svarande 40 56 

 
3.3.6 Könsskillnader med avseende på tupplurarnas längd 
I jämförelsen mellan könen angående tupplurarnas längd är det anmärkningsvärda att svaren 
från flickorna är mer jämnt fördelade mellan de fastställda tidsangivelserna än pojkarna. Detta 
då det bara skiljer 5 % mellan den tidsangivelse minst antal flickor har uppgett och den 
tidsangivelse som flest antal flickor har uppgett. Bland pojkarna skiljer det 27 % mellan den 
vanligaste tidsangivelsen och de två tidsangivelserna som fått minst antal svar. 
 



 17 

Tupplurarnas längd

13

40

13

34

25
22

25
28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Upp till 30

min

Upp till 1

tim

Upp till 1

1/2 tim

2 tim eller

mer

Pojkar

Flickor

 
Figur 5: Längd på tupplurarna bland pojkar och flickor.  

 Svaren ges i procent. (n= 30 pojkar, 36 flickor) 

 
 
3.4 Sömnvanor och sömnbesvär bland fysiskt aktiva och inaktiva 
gymnasieelever 
I denna studie med 96 deltagande elever visade sig 62 av dessa kunna delas in i den fysiskt 
aktiva gruppen och 34 stycken i den fysiskt inaktiva gruppen. 
 
3.4.1 Sömnbesvär bland fysiskt aktiva och inaktiva 
När man gör jämförelsen mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva finns det en tydligt 
märkbar skillnad mellan de två grupperna angående gruppmedelvärde för skattning av 
frekvensen av de sex sömnbesvären som undersökts i studien mellan de två grupperna. 
Genomgående på de sex punkterna är att de elever som är fysiskt inaktiva har ett högre 
medeltal än de fysiskt aktiva när det gäller sömnbesvären. Den största skillnaden grupperna 
emellan finner man i ”För tidigt uppvaknande” och följs därefter av ”Svårigheter att somna”, 
”Ej utsövd vid uppvaknandet”, ”Sömnig under dagen” och ”Störd/orolig sömn” samt 
”Svårigheter att vakna”  
 
Tabell 8: Har du haft känning av följande besvär de 6 senaste månaderna? Fysiskt aktiva och fysiskt inaktivas 
svar angående sömnbesvären i medeltal där frekvensen av besvären givits ett värde i en sexgradig skala där 
”Aldrig” har värdet 0 och ”Alltid” har värdet 5.. 

 Fysiskt aktiva Fysiskt inaktiva 

Svårigheter att somna 1,3 2 

Svårigheter att vakna 2,1 2,5 

Ej utsövd vid uppvaknandet 2,4 3 

För tidigt uppvaknande 1,4 2,2 

Störd/orolig sömn 0,9 1,4 

Sömnig under dagen 2,5 3 
 
3.4.2 Tidpunkt för sänggåendet bland fysiskt aktiva och inaktiva 
Den vanligaste perioden för sänggåendet under vardagarna för såväl de fysiskt aktiva som de 
fysiskt inaktiva var mellan klockan 22-24. Den vanligaste tiden för de fysiskt aktiva att lägga 
sig är mellan klockan 22-23 då 51 % av de aktiva jämfört med 34 % av de inaktiva lade sig. 
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De fysiskt inaktiva däremot går vanligtvis och lägger sig något senare än så och vanligaste 
tiden för dem är mellan 23-24 då 45 % av de inaktiva jämfört med 38 % av de aktiva lade sig. 
 

 
Figur 6: Tidpunkt för sänggående under vardagar för fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elever.  

Svaren ges i procent. (n= 61 aktiva, 33 inaktiva) 

 
Vid jämförelsen mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva angående tidpunkten för 
sänggåendet under helgdagar ser man att såväl fysiskt aktiva elever som fysiskt inaktiva under 
helgdagarna förskjuter tidpunkten för sänggående markant när 92 % av de fysiskt aktiva och 
91 % av de fysiskt inaktiva lägger sig klockan 24 eller senare. 6 % av både de fysiskt aktiva 
och de fysiskt inaktiva går och lägger sig mellan klockan 23-24 och endast 2 % av de fysiskt 
aktiva samt 3 % av de fysiskt inaktiva lägger sig mellan klockan 22-23. 
 
3.4.3 Tillräckligt med sömn bland fysiskt aktiva och inaktiva 
En stor andel av de fysiskt aktiva eleverna (63 %) uppger att de får tillräckligt med sömn till 
motsats för de fysiskt inaktiva där en stor andel (71 %) uppger att de inte får tillräckligt med 
sömn. 
 

3.4.4 Timmars sömn/natt bland fysiskt aktiva och inaktiva 
En stor andel av såväl de fysiskt aktiva (55 %) som de fysiskt inaktiva (61 %) sover mellan 6-
8 timmar per natt. Däremot ser man skillnaden att de fysiskt aktiva oftare svarar att de sover 
mer än så än de fysiskt inaktiva. 35 % av de fysiskt aktiva svarar att de sover 8 timmar eller 
mer medan 21 % av de fysiskt inaktiva uppger att de sover 8 timmar eller mer. Andelen 
fysiskt inaktiva som uppger att de sover 4-6 timmar per natt är något större än andelen fysiskt 
aktiva som också uppger att de sover 4-6 timmar per natt. 
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Figur 7: Timmar sömn/natt för fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elever.  

Svaren ges i procent. (n= 62 aktiva, 34 inaktiva) 

 
 
3.4.5 Tupplurar bland fysiskt aktiva och inaktiva 
Varken de fysiskt aktiva eller de fysiskt inaktiva uppger att de regelbundet och systematiskt 
tar tupplurar. 82 % av de fysiskt aktiva uppger att de tar tupplurar någon/några gånger per 
månad eller mindre och motsvarande siffra bland de fysiskt inaktiva är 88 %. 59 % av de 
aktiva uppger att de tar tupplurar ”Aldrig/Sällan” jämfört med 44 % av de aktiva. 23 
respektive 44 % att de tar tupplurar ”Ibland” och 18 respektive 12 % att de tar tupplurar ”För 
det mesta/Alltid”. 
 
 Detta innebär att de fysiskt aktiva trots allt är den grupp som mer frekvent tar tupplurar 
eftersom resterande 18 % uppger att de tar tupplurar flera gånger i veckan eller mer och bland 
de fysiskt inaktiva uppgår den siffran till 12 %. Det vanligaste svarsalternativet för de fysiskt 
aktiva är ”Sällan” som innebär någon/några gånger per år och bland de fysiskt inaktiva är 
”Ibland” det vanligaste som innebär någon/några gånger per månad. 
 
Tabell 9: Hur ofta fysiskt aktiva respektive fysiskt aktiva tar en tupplur. Svaren ges i procent. 
 Fysiskt aktiva Fysiskt inaktiva 

Aldrig 24 % 18 % 

Sällan 
Någon/några ggr/år 

35 % 26 % 

Ibland 
Någon/några ggr/mån 

23 % 44 % 

För det mesta 
Flera ggr/vecka 

15 % 9 % 

Alltid 
Så gott som varje dag 

3 % 3 % 

Totalt 100 % 100 % 

Antal svarande 62 34 
 

3.4.6 Tupplurars längd bland fysiskt aktiva och inaktiva 
Rent generellt tycks de fysiskt aktiva ta kortare tupplurar än de fysiskt inaktiva då 56 % av de 
aktiva tar tupplurar som är 1 timme eller kortare jämfört med 42 % bland de inaktiva. Bland 
de aktiva tog 44 % tupplurar som är längre än en timme och motsvarande siffra bland de 
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aktiva är 58 %. Vanligast i gruppen aktiva var att ta en tupplur upp till en timme (41 %) 
medan gruppen inaktiva ofta tog en tupplur på 2 timmar eller mer (35 %) 
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Figur 8: Längd på tupplurarna bland fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva.  

Svaren ges i procent. (n= 39 aktiva, 26 inaktiva) 
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4. Diskussion 
 
4.1 Sammanfattning/Teoretisk tolkning 
Resultatdelen i detta arbete har redovisat svaren från eleverna ur tre olika perspektiv. Alla 
elever, pojkar och flickor och slutligen som fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva. Därför anser 
jag att det är lämpligast att behandla perspektiven var för sig i diskussionsdelen av studien i 
nyss nämna ordning. 
 
Alla elever 
När det gäller alla elever visar resultatet att nästan lika många elever anser att de får 
tillräckligt med sömn (51 %) som de elever som anser att de inte får tillräckligt med sömn (49 
%) vilket i sig är ganska oroande siffror. Att så många som 49 % av de tillfrågade eleverna 
inte tycker sig få tillräckligt med sömn är anmärkningsvärt när forskning visar hur viktig 
sömnen är när det gäller såväl vår fysiska31 32 33 34 som psykiska hälsa35 36 men också hur 
prestationen i till exempel skolarbetet kan påverkas37 38 39 40 41. Däremot tycks inte eleverna 
rent generellt lida av några större sömnbesvär (som redovisas i Tabell 1) då det uträknade 
medelvärdet (se Tabell 2) på var och ett av de sex sömnbesvären inte når upp till värdet 3, 
som motsvarar att eleverna lider av besväret ofta (1-2 gånger/vecka). Men även om elevernas 
medelvärde rent generellt är ganska lågt finns det trots allt elever som lider av dessa 
sömnbesvär. Till exempel är det hela 24 % av eleverna som uppger att de för det mesta inte 
känner sig utsövda när de vaknar på morgonen. Det är också relativt många (19 %) som för 
det mesta känner sig sömniga under dagen. Dessa resultat samt att få elever uppger att de har 
en störd eller orolig sömn och har svårt att somna får mig att dra slutsatsen att anledningen till 
att så många elever inte får tillräckligt med sömn inte beror på sömnproblem. Mer troligt till 
detta kan vara att de istället sover för lite. På frågan varför eleverna själva tror att de inte får 
tillräckligt med sömn svarar majoriteten av dem att de lägger sig för sent på grund av att de 
har mycket att göra som till exempel skolarbete och TV-tittande. Det stämmer överens med en 
amerikansk studie där High School elever uppger att det som oftast hindrar dem från att få 
tillräckligt med sömn är att de har för mycket läxor att göra, känner sig stressade och att de 
tittar på TV länge på kvällarna.42 
 
Tittar man då på hur många timmars sömn eleverna uppger att de får varje natt så uppger en 
stor majoritet (57 %) att de sover mellan 6-8 timmar/natt vilket mycket väl kan vara för lite 
för många av dem eftersom sömnbehovet individuellt kan variera mycket43 och då många 
personer i den här åldern kan behöva sova 9 timmar/natt44. 13 % av eleverna uppger att de 
sover mellan 4-6 timmar/natt och i den här åldern skulle jag vilja påstå att det är alldeles för 
lite. 26 % av eleverna uppger att de sover mellan 8-10 timmar/natt och sett till 

                                                 
31 Åkerstedt (2001) 
32 Rööst, M & Nilsson, P (2002) 
33  Ikehara, S et al (2009) 
34 Bergqvist Månsson, S (2002) 
35 Bergqvist Månsson, S (2002) 
36 Roane, BM & Taylor, DJ (2008) 
37 Dyregrov, A (2002) 
38 Wolfson, AR & Carskadon, MA (2003) 
39 Link, SC & Ancoli-Israel, S (1995) 
40 Drake, C et al (2003) 
41 Wolfson, AR & Carskadon, MA (1998) 
42 Noland, H et al (2009) 
43 Roos, B-E & Atterstam, I (1989) 
44 Smedje, H (2008) 
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rekommendationerna är det troligtvis det mest önskvärda intervallet att ligga i för skolelever i 
gymnasieålder. Men som redan sagt kan sömnbehovet variera från person till person vilket 
också betyder att 6-8 timmars sömn/natt kan vara tillräckligt för en del elever. En engelsk 
studie med deltagare från 27 universitet i 23 länder visar upp liknande resultat som denna 
studie angående hur många timmar sömn eleverna får per natt. I den engelska studien uppger 
undersökningsdeltagarna att 63 % får 7-8 timmars sömn/natt, 21 % får mindre än 6 timmars 
sömn/natt, 10 % får 8-10 timmars sömn/natt och 6 % får mer än 10 timmars sömn/natt.45 
Dessa resultat går att jämföra med denna studies och då framförallt andelen som får 6-8 
timmars sömn/natt som är väldigt snarlika. 
 
När det gäller tidpunkten för elevernas sänggående har en uppdelning mellan vardagar och 
helgdagar gjorts därför att tidpunkten för dessa rimligtvis inte är densamma. Och de resultat 
som tagits fram styrker detta då tidpunkten för sänggåendet under helgdagar förskjuts kraftigt 
till det senare. Under vardagar är det vanligast att eleverna lägger sig mellan klockan 22-23 
(45 %) och 23-24 (40 %) medan under helgdagar lägger sig hela 92 % av eleverna klockan 24 
eller senare än så. En trolig anledning till denna kraftiga förskjutning av sänggåendet kan vara 
att eleverna inte behöver gå upp någon speciell tid under helgerna vilket kan vara fallet under 
veckodagarna. Därför finns det kanske heller ingen anledning till att gå och lägga sig vid 
någon speciell tid utan eleverna kan gå och lägga sig och kliva upp vid den tid de själva 
behagar. Med tanke på att så många elever uppger att de inte får tillräckligt med sömn kan det 
också vara fallet så att många av de elever som lägger sig mellan klockan 23-24 i själva verket 
skulle behöva gå och lägga sig tidigare än så. Att ungdomar förskjuter sitt sänggående under 
helgdagar är också något som andra studier visar på. En amerikansk studie med 313 
deltagande universitetselever visar precis som denna studie att under helgdagar så förskjuts 
tidpunkten för sänggåendet till den senare. I den amerikanska studien förskjuts tidpunkten mer 
än 1 timme senare än under veckodagarna46 och det är inte helt olikt resultatet i denna studie. 
 
Med tanke på att så många elever uppger att de inte får tillräckligt med sömn finns det 
anledning att tro att andelen elever som ofta tar tupplurar är relativt hög just av den 
anledningen att de sover för lite och därmed är trötta under dagen. Men så är inte fallet utan 
en kraftig majoritet uppger att de endast tar tupplurar några gånger i månaden eller mindre än 
så. Detta anser jag vara för sällan för att kunna säga att eleverna använder sig av tupplurar för 
att kompensera eventuell sömnbrist. Endast 3 % av eleverna till exempel uppger att de 
dagligen tar tupplurar. Detta är något överraskande enligt mig då jag trodde att frekvensen 
skulle vara högre när så många angett att de inte får tillräckligt med sömn. Anmärkningsvärt 
är också hur långa elevernas tupplurar är. Endast 20 % uppger att deras tupplurar är upp till 30 
minuter långa, alltså så långa som tupplurar rekommenderas att vara47. Detta kan innebära att 
de elever som trots allt ofta tar tupplurar under dagarna också låter tupplurarna vara alldeles 
för långa så tupplurarnas positiva effekter uteblir och istället påverkar nattsömnen negativt. 
Och därmed bidrar till att eleverna inte får tillräckligt med sömn. En spansk studie som 
gjordes bland första års studenter på universitet visar precis som denna studie på att 
tupplurarna allt som oftast är längre än de rekommenderade 30 minuterna då 
genomsnittslängden på tupplurarna i den spanska studien var längre än 1 timme. Däremot var 
det betydligt fler i den studien som mer frekvent tog en tupplur, 44 % av 
undersökningsdeltagarna tog tupplurar minst en gång i veckan.48 
 

                                                 
45 Steptoe, A, Peacey, V, Wardle, J (2006) 
46 Forquer, LM et al (2008) 
47 Akasha, S & Olsen, A-E (2008) 
48 Vela-Bueno, A (2008) 
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Flickor och pojkar 
Vid genomgången av de svar som eleverna lämnat framgår det att betydligt fler flickor än 
pojkar uppger att de inte får tillräckligt med sömn och det är även något som stöds av 
medelvärde över sömnbesvären jämfört mellan könen. Enkäten behandlar 6 sömnbesvär och 
medelvärdet på var och ett av dessa besvär är högre hos flickorna än hos pojkarna. Till 
exempel har flickor svårare att somna och de känner sig också mer sömniga under dagen. 
Flickor uppger också generellt att de sover mindre än pojkarna och det kan naturligtvis vara 
en bidragande orsak till att fler flickor än pojkar anser sig inte få tillräckligt med sömn.  
 
Något som är anmärkningsvärt när det gäller tidpunkten för sänggåendet under veckodagar är 
att trots att fler flickor än pojkar i denna studie inte får tillräckligt med sömn och sover färre 
timmar per natt så är det generellt vanligare att flickor lägger sig tidigare för att sova (även 
om skillnaden mellan könen inte är speciellt stor). Men detta kan delvis förklaras med att 
flickor också har svårare för att somna vilket kan innebära att flickorna lägger sig tidigare 
men också ligger vaken en längre tid än pojkarna innan de somnar. Under helgdagarna är det 
dock ingen nämnvärd skillnad mellan könen och tidpunkten för sänggående. Såväl pojkarna 
som flickorna försköt sitt sänggående under helgdagar kraftigt åt det senare. Även när det 
gäller tupplurar var skillnaderna mellan könen inte speciellt stora men den skillnad som fanns 
är dock att flickor generellt tog tupplurar lite oftare än pojkar. Detta är inte förvånande då 
flickorna överlag kände sig mer sömniga under dagarna och sov mindre än pojkarna. Fast 
absolut vanligaste bland båda könen var att endast ta tupplurar några gånger i månaden eller 
mindre än så. Angående tupplurarnas längd var det även här så att en stor andel bland båda 
könen tog tupplurar som överskred de rekommenderande 30 minuterna. Endast 13% bland 
pojkarna och 25 % bland flickorna tog tupplurar upp till 30 minuter vilket innebär att för de 
allra flesta finns risken att tupplurarna istället för att hjälpa stjälper genom att påverka 
nattsömnen negativt. Till exempel så tog man tupplurar som var 2 timmar långa eller mer 
bland 34 % av pojkarna och 28 % av flickorna. För flickorna kan detta vara ännu en anledning 
till deras högre medelvärde på till exempel sömnbesväret svårt att somna. 
 
Fysiskt aktiva/inaktiva 
Vid genomgången av detta tredje och sista perspektiv framgår det att en betydande större del 
fysiskt inaktiva uppger att de inte får tillräckligt med sömn än fysiskt aktiva. Och precis som 
det var i jämförelsen mellan könen är det även i denna grupp. Det vill säga att det uträknade 
medelvärdet för sömnbesvären även här genomgående är högre bland den grupp som inte får 
tillräckligt med sömn, alltså bland de fysiskt inaktiva. Anmärkningsvärt är att skillnaderna i 
medelvärdet för de fysiskt aktiva och de fysiskt inaktiva är högre än det var mellan könen. 
Största skillnaden mellan de fysiskt aktiva och de fysiskt inaktiva är att de inaktiva drabbas av 
för tidigt uppvaknande samt att de har svårare att somna. De fysiskt inaktiva känner sig också 
i större utsträckning mer sömniga under dagen. 
 
Eftersom de fysiskt inaktiva uppger mer sömnbesvär och att de inte får tillräckligt med sömn 
bör de också rimligen uppge att de sover färre timmar/natt. Och det är precis vad de gör. De 
allra flesta aktiva som inaktiva uppger att de sover 6-8 timmar/natt men skillnaden är den att 
de aktiva i högre utsträckning uppger att de sover mer och de fysiskt inaktiva att de sover 
mindre. Detta kan också förklara varför fler fysiskt inaktiva uppger att de lägger sig för att 
sova senare under vardagar än de fysiskt aktiva. Och går man och lägger sig senare är det mer 
troligt att man sover mindre, känner sig sömnigare under dagen och uppger att man inte får 
tillräckligt med sömn. Under helgdagarna däremot är det ingen nämnbar skillnad mellan 
fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva, de båda förskjuter även de tidpunkten för sitt sänggående 
kraftigt åt det senare.  
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Dessa föregående resultat skulle kunna tala för att de fysiskt inaktiva också är den grupp som 
mer frekvent tar tupplurar för att kompensera den eventuella bristen på sömn. Men så är ej 
fallet. Faktum är att en något större del av de fysiskt aktiva mer regelbundet och systematiskt 
tar tupplurar än de fysiskt inaktiva. Dock är andelen som tar tupplurar ofta inte stor varken 
bland de fysiskt aktiva eller bland de fysiskt inaktiva, de absolut flesta tar tupplurar några 
gånger i månaden eller färre än så. De gånger som de fysiskt aktiva och de fysiskt inaktiva 
trots allt tar tupplurar är tendensen ofta så att tupplurarna blir längre än de rekommenderade 
30 minuterna. Fler fysiskt inaktiva håller sig dock inom rekommendationen än de fysiskt 
aktiva. Dessvärre är det fler, bland både aktiva och inaktvia, som låter tupplurarna vara 2 
timmar eller längre vilket som det framgått tidigare kan ha negativ påverkan på nattsömnen. 
 

4.2 Tillförlitlighet 
Något man ska ha i åtanke angående denna studie är att den bygger helt och hållet på 
elevernas självupplevda uppfattningar om deras sömnvanor. Detta medför risker att deras svar 
kan påverkas av hur de känner just den dagen eller att de svarar på ett visst sätt för att det ser 
bättre ut till exempel. Men risken för detta anser jag dock vara så pass låg att det inte ligger 
till studiens nackdel. Resultaten som kommit fram i denna studie bör nog snarare ses som 
tendenser istället för faktum. För att kunna dra några större generella slutsatser över 
gymnasielevers sömnvanor bör nog en större undersökning göras, urvalsgruppen i denna 
studie är endast 96 stycken vilket får ses som för lite. När det gäller skillnaden mellan könen 
samt skillnaden mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva är deltagande elever inte lika många 
i de olika grupperna utan såväl flickorna som de fysiskt aktiva utgör en större grupp än 
pojkarna och de fysiskt inaktiva. Men då det hela tiden har varit min ambition att 
urvalsgruppen ska vara helt slumpmässigt utvald har detta inte varit något jag har kunnat 
påverka då slumpmässigheten i sådana fall skulle gå förlorad. Men som sagt, jag anser 
däremot att man kan utläsa tendenser över gymnasieelevers sömnvanor i denna studie. 
Tillförlitligheten i arbetet anser jag vara god. Själva enkäten fyllde sitt syfte väl då jag anser 
att jag fått mina frågeställningar besvarade utifrån den. För att ytterligare öka validiteten lade 
jag till 4 frågor i enkäten som rörde elevernas fysiska aktivitet eftersom den ursprungliga 
enkät (Karolinska Sleep Questionnare) som denna studies enkät har grundats på inte 
behandlar fysisk aktivitet överhuvudtaget. När enkäter används finns alltid risken för att 
frågor ska missförstås men detta bedömer jag enbart kunna röra sig om i enstaka fall i sådana 
fall, eleverna hade också hela tiden möjlighet att fråga mig om de fann något svårt att förstå 
medan de besvarade enkäterna. Även studiens validitet anser jag vara god då det som i 
arbetets syfte presenterades att undersökas också var det som undersöktes och inget annat. 
 
4.3 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
Med tanke på att så pass många av de deltagande gymnasieeleverna uppger att de inte får 
tillräckligt med sömn anser jag att det finns anledning för skolan att reagera. Då detta endast 
är en liten studie finns det utrymme till en större undersökning att göra där det involveras ett 
större antal elever och ett mer statistiskt hållbart resultat kan fastställas. Då det finns forskning 
som tyder på att sömnbrist/sömnproblem kan påverka såväl den fysiska som psykiska hälsan 
samt hur man presterar i till exempel skolan anser jag skolan bör ta ett ansvar och informera 
elever om sömnens stora betydelse. Som blivande idrottslärare är det också anmärkningsvärt 
att en så stor grupp bland de fysiskt inaktiva uppger att de inte får tillräckligt med sömn. Där 
finns en stor utmaning där möjligen en del av lösningen kan vara att få dessa elever att bli mer 
fysiskt aktiva. Då det står i kursplanen för Idrott och Hälsa A att eleverna ska få kunskap i hur 
olika faktorer påverkar människans hälsa49 så anser jag också att det ingår i mitt blivande yrke 

                                                 
49 Kursplan Idrott och Hälsa A 
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att göra skolans elever uppmärksammade på sömnens positiva effekter såväl som de negativa 
effekter som allt för lite sömn kan innebära. Det är en omöjlighet att tvinga elever att 
prioritera sömnen eller att få dem att sova ett visst antal timmar per natt men däremot bör jag 
som idrottslärare ge dem kunskapen och sedan är det upp till eleverna själva att göra sina val. 
Ämnet Idrott och Hälsa är inte enbart ett praktiskt ämne utan utrymme ska också finnas för 
teoretisk undervisning och i den teoretiska undervisningen kommer det för min del att finnas 
utrymme för undervisning om sömnens betydelse. Jag hoppas att fler idrottslärare än mig gör 
samma sak. 
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Bilaga 1 
 

Man □  Kvinna  □ Ålder: 
 

Har Du haft känning av följande besvär de senaste 6 månaderna? 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta För det Alltid 
     mesta 
  Någon Flera 1-2 ggr 3-4 ggr 5 ggr 

  Några ggr/mån /vecka /vecka  eller mer 

  ggr/år    /vecka 

 
1. Svårigheter att somna  □ □ □ □ □ □ 
 
2. Svårigheter att vakna □ □ □ □ □ □ 
 
3. Ej utsövd vid uppvaknandet □ □ □ □ □ □  
4. För tidigt uppvaknande □ □ □ □ □ □ 
 
5. Störd/orolig sömn □ □ □ □ □ □ 
 
6. Sömnig under dagen □ □ □ □ □ □ 
 
 

7. Ungefär vid vilken tid på kvällen brukar Du gå och lägga Dig? 
 
Veckodagar klockan:  
 
Helgdagar klockan: 
 

8. Anser Du att Du får tillräckligt med sömn? 
  
 □ □ 
 Ja Nej 
 
 
9. Om nej, vad tror Du är anledningen till att Du inte får det? Utveckla gärna ditt svar. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hur många timmars sömn uppskattar Du att Du får varje natt? 
 
   Mindre 4-6 6-8 8-10 10-12 Mer 
   än 4     än 12 
    
   □ □ □ □ □ □ 
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11. Hur ofta tar Du en tupplur? 
 
 Aldrig Sällan Ibland För det Alltid 
    mesta 
  Någon/ Någon/ flera så gott 

  Några några gånger som varje   

  gånger gånger /veckan dag  

  /år /mån 

 □ □ □ □ □ 
 

12. Om Du tar en tupplur, hur lång brukar den vara på ett ungefär? 

 
Timmar: Minuter: 
 
 
13. Utövar Du regelbundet någon form av fysisk aktivitet (fysisk aktivitet = minst 30 

minuters fysisk aktivitet/tillfälle)? Ex. promenad, konditionsträning, styrketräning, 

hockeyträning. 

 
 Ja  Nej 
 □  □ 
 
 

14. Om ja, vad brukar Du då göra? 

 

 
 
 

15. Hur många gånger i veckan är Du fysiskt aktiv med syfte att bibehålla/förbättra 

kondition-hälsa-välbefinnande (fysisk aktivitet = minst 30 minuters fysisk 

aktivitet/tillfälle)? 

 
 Aldrig 1-3   1-2  3-4 4-5 5 ggr/vecka 
  gånger  gånger gånger gånger eller mer 
  /månad  /vecka /vecka /vecka  
 
 □ □   □  □ □ □ 
 

 

16. Med vilket intensitet utövar Du fysiskt aktivitet? 

 
 Låg    Mellan Hög 
 Oftast lätt ansträngande.  Varierande lätt/något   Oftast väldigt 

 ex. promenad   ansträngande ansträngande 

     ex. lättare  ex. spela fotboll 

     joggingtur 

  
 □    □ □ 
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Bilaga 2 
 

Hej 
 
Mitt namn är Andreas Karlsson och jag studerar till idrotts- och historielärare på Högskolan i 
Gävle. Jag är nu inne på min sista termin i utbildningen och ska därför skriva mitt 
examensarbete och det är i just det ärendet som jag har kommit till er. Mitt examensarbete går 
ut på att jag ska undersöka sömnvanor och fysisk aktivitet bland gymnasieelever. Detta ska 
jag undersöka med hjälp av en enkät och det är just den enkäten ni har framför er i detta nu. 
Naturligtvis är deltagandet frivilligt såväl som anonymt, om ni väljer att delta i 
undersökningen garanterar jag er att ingen kan spåra era svar till just er. Ni får när som helst 
välja att avbryta ert deltagande om ni så önskar.  
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 

 
 


