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Abstract  

Törnhult, T. (2010).Survey of sleeping habits with youths aged 11-13 years old. The program 

in Health education, Gävle higher education institution. 

Youths with sleeping disorders are becoming a greater problem in many respects. It affects 

the mental health as well as the physical health. There is a concern among scientists about 

whether the increased use of communication and information technology can affect youths 

sleeping habits. Both the physical and mental health decreases when the use of technical aids, 

as cell phones, TV and the internet, increases.                                                                                                                               

Purpose: To examine the sleeping habits of 11-13 year olds. The survey included amount of 

sleep, use of technical aids, tiredness in school and difficulties to fall asleep at night.                                    

Method: Quantitative method with surveys. The subjects were youths, 11-13 yrs, from 2 

arenas. A total of 26 subjects were analyzed with SPSS computerized statistical program.                                          

Results: Results showed that most subjects got enough hours of sleep every night. Most 

deemed that they got enough sleep. Yet many stated that they felt tired during school and 

some experienced difficulties to fall asleep. The analysis of the results concludes that every 

form of technical aid, when used in conjunction to bed time, affects youths negative to some 

degree. The clearest factor leading to difficulties to fall asleep and tiredness in school was to 

not turn of the cell phone during sleep. Conclusion: The survey showed that subjects were 

suffering from sleeping disorders and that the use of technical aids affected sleep. The results 

indicated that the use of technical aids is but one factor among many others. Further research 

is needed to fully understand the underlying reasons for youths sleeping disorders 

Keywords: Sleep, sleeping disorders, problems with sleep, youths, teenagers, technical aids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Sammanfattning  

Sömnstörningar hos ungdomar tenderar att bli ett allt större problem i flera avseenden. Det 

påverkar den psykiska hälsan i form av depressioner, stress och koncentrationssvårigheter. 

Sömnstörningar kan även påverka kroppen negativt med övervikt, diabetes och hjärt-

kärlsjukdomar. Det finns en oro hos forskare om huruvida den ökade användningen av 

kommunikation och informationsteknik kan påverka ungdomars sömnvanor. Både den fysiska 

och psykiska ohälsan hos ungdomar ökar i takt med att användandet av tekniska hjälpmedel, 

så som mobil, TV och internet, ökar.  

Syfte: Att kartlägga hur 11–13-åringars sömnvanor ser ut. Kartläggningen innefattar hur 

mycket sömn de svarande får per natt och hur användandet av TV, dator och mobiltelefon 

påverkar om de känner sig trötta under skoldagen och om de upplever att de har svårigheter 

att somna in på kvällarna.                                                                                                                                                         

Metod: En tvärsnittsstudie har gjorts med hjälp av en kvantitativ metod i form av enkäter. 

Urvalet består av ungdomar som är mellan 11-13 år. Ungdomarna har tagit del i 

undersökningen på två olika arenor. Den ena arenan är en sjätteklass på en skola. Den andra 

arenan är ett fotbollslag bestående av femteklassare. Det är sammanlagt 26 svaranden som 

deltar i undersökningen. Resultatet från enkäterna bearbetas i SPSS statistikprogram.                                                                                                                                          

Resultat: Resultatet visar att de allra flesta svaranden sover tillräckligt många timmar per 

natt. De allra flesta anser också själva att de får tillräckligt mycket sömn. Ändå uppger många 

att de känner sig trötta under skoldagen och det är även ett antal som upplever 

insomningssvårigheter. Enligt analysen av resultatet finns en viss negativ påverkan av TV, 

dator och telefon användande i samband med sänggående hos ungdomarna. Den tydligaste 

påverkansfaktorn för att ha svårt att somna in och att vara trött underskoldagen är att inte 

stänga av mobiltelefonen under natten.  

Slutsats: Undersökningen visar att deltagarna faktiskt lider av sömnproblem, och att 

användandet av informations- och kommunikationsteknik påverkar sömnen. Det behövs dock 

ytterligare forskning för att ta reda på mer om varför ungdomar känner sig trötta och har 

svårigheter med att somna in trots att de flesta själva anser att de sover tillräckligt många 

timmar per natt.  

Nyckelord: Sömn, sömnstörningar, sömnproblem, ungdomar, tonåringar, Informations- och 

Kommunikationsteknik 
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1. Inledning  

 

Jag har intresserat mig av att ta reda på hur ungdomars sömnvanor ser ut. En av anledningarna 

till mitt intresse för just det här ämnet är mina erfarenheter av att arbeta med barn och hur de 

fungerar när de är trötta. Jag har främst arbetat med förskolebarn och har mest erfarenhet av 

deras beteende vid sömnbrist och är nu intresserad av att undersöka sömnvanorna hos barn 

som är mellan 11 och 13 år. En ytterligare anledning till varför jag vill undersöka ämnet är för 

att en barnläkare föreläste på mitt arbete och han ansåg att ett stort problem just nu är att barn 

och ungdomar sover för lite och det ställer till stora bekymmer på flera sätt. Jag har valt den 

här målgruppen därför att jag tänker mig att det är vid 11–13-års ålder som ungdomarna 

börjar ändra sina sovrutiner och vill stanna uppe längre på kvällarna. Det kan även vara i den 

här åldern de börjar få mer frihet och föräldrarna tappar en del av den kontroll de kan ha över 

yngre barns sömnvanor. Ungdomar i den här åldern har ofta tillgång till egen mobiltelefon, 

TV och dator vilket kan medföra sämre förutsättningar för sömnen. Det verkar finnas mycket 

forskning kring små barns sovrutiner och även en del om äldre tonåringar men inte särskilt 

mycket om den här gruppen i yngre tonåren. Ur ett folkhälsoperspektiv tycker jag att det är 

viktigt att lyfta fram att det kan finnas en fara med att sova för lite i unga år. Det ingår även i 

det tredje folkhälsomålet från Socialdepartementet (2002) att förbättra barn och ungas hälsa. 

Jag tycker att det är ett viktigt ämne att undersöka och lyfta fram till diskussion eftersom det 

handlar om våra barn och ungdomars hälsa och framtid. 

 

2. Bakgrund  

 

Det finns olika sorters sömn som vi går igenom under en natt. Det finns REM-sömn och icke 

REM-sömn. REM-sömnen hjälper hjärnan att återhämta sig under natten. Återhämtningen är 

viktig då den hjälper vår möjlighet att reglera vår sinnesstämning våra förutsättningar för 

inlärning. Under REM-sömnen sker ett avbrott i frisläppandet av signalämnen i hjärnan så 

som serotonin och dopamin. Avbrottet gör att mottagarmolekylerna på nervcellerna, som 

reagerar på monoaminer, återhämtar sig och återfår sin känslighet för de signaler som styr 

bland annat sinnesstämningen. Dessutom är en av sömnens huvudfunktioner att skapa nya 

kopplingar mellan nervceller i hjärnan. Detta är en förutsättningen för att vårt minne ska 

fungera. Djupsömnen hjälper till att stärka vårt minne (Åkerstedt, 2004).    

Stress stör sömnen på flera sätt. Men allra mest störs sömnen av en förväntad stressig och 

jobbig situationen i framtiden. En stressig morgondag gör att sömnkvalitén försämras mer än 

om du har lagt en stressig dag bakom dig. Att gå till sängs med stress inför nästa dag innebär 

att kroppen har en hög fysiologisk aktiveringsnivå under natten. Det bidrar till höjd 

hjärtfrekvens, ökad andningsfrekvens och höga halter av stresshormon som till exempel 

kortisol. Även stress i måttliga mängder kan försämra sömnkvalitén och vi återhämtar oss 

sämre.  För mycket stress och sömnsvårigheter kan leda till utbrändhet. Sömnbrist och 

utbrändhet visar samma symtom i form av nedsatt tankeförmåga och sämre minnesfunktioner. 

Det är viktigt att bryta den onda cirkel som kan uppstå vid oro för att inte somna och de 

förhöjda fysiologiska stressnivåer som medföljer denna cirkel.  

Symtomen för detta tillstånd kan vara trötthet, ont i kroppen, insomningsvårigheter och att 

vaken flera gånger under natten (ibid).  
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I litteraturen kommer det ständigt rapporter om ungdomars ökade psykiska ohälsa. En av 

faktorerna för att förhindra psykisk ohälsa kan vara att förbättra sömnvanor hos barn och 

ungdomar (Allik, H et al. 2008).  Bra sömnvanor kan även hjälpa till att förhindra övervikt, 

diabetes och hjärt-kärlsjukdomar (Gunderson et al. 2007). I Barnombudsmannens rapport  

”Barn och unga berättar om stress” (2004) framkommer att hälften av de tillfrågade 

ungdomarna är stressade över att de sover för lite varje natt. Enligt Socialstyrelsens 

Folkhälsorapport 2009 har sömnbesvären hos ungdomar 15-24 år tredubblats mellan åren 

1988-1989 och 2004-2005. Enligt rapporten har även andelen ungdomar som upplever ständig 

trötthet ökat.  

Både den fysiska och mentala ohälsan har ökat i takt med att användandet av kommunikation 

och informationsteknik ökat. Enligt Punamäki (et al. 2007) finns det kopplingar mellan spel- 

och datoranvändning och förskjutning av sänggående samt oregelbunden sömn. Vidare 

beskriver Punamäki (2007) att det finns både beteende och psykofysiologiska 

påverkansfaktorer på sömnen på grund av den ökade informations och kommunikations-

användningen. De oändliga möjligheterna att surfa på internet, spela och chatta gör att 

sömnen inte prioriteras. Sent spelande leder till att hjärnan aktiveras och upphetsas vilket 

överlag har en negativ inverkan på insomnandet och sömnen (ibid).  

En Engelsk undersökning som gjorts angående barns TV-tittande och sömnstörningar visar att 

de som är flitiga användare av TV, särskilt vid läggdags, lider av minst en typ av 

sömnstörning. Undersökningen gjordes på barn 4-10 år och föräldrarna rapporterade att en 

fjärdedel av barnen har TV på sitt rum. Det var tre fjärdedelar av barnen som hade TV- 

tittande som en del av sin sovrutin och 15 % av barnen somnade framför TV:n minst två 

gånger i veckan. Eftersom det visar sig i resultatet att TV- tittande kan orsaka sömnstörningar 

föreslås det att frågor om barns TV-tittande ska vara en del i primärvårdens arbete med 

föräldrar till barn med sömnstörningar (Alario et al. 1999).   

Ett ännu större problem än TV-tittande är dataspel och internetanvändning hos unga personer. 

De ungdomar som spelar mycket spel på datorn samt de som är flitiga användare av internet 

sover i genomsnitt färre timmar per natt på vardagarna. Det är även de ungdomarna som 

kliver upp senare på helgen och det är de som rapporterar att de oftare känner sig trötta på 

dagtid (Van den Bulck, 2004).   

Ett annat perspektiv på ungdomars sömn och ökade trötthet är de biologiska faktorerna. Dan 

Höjer skriver i sin bok Uppdrag hälsa (2008) om ungdomars sömnproblem och han menar att 

ungdomar inte är skapta för att börja skolan kl 8.00. Detta fenomen beskrivs vidare i en 

undersökning som visar att sömnbehovet inte förändras från 10-17 års ålder, och att det krävs 

9,25 timmars sömn per natt för att en tonåring ska känna sig utvilad under dagen. Resultatet 

tyder även på att sömnbehovet faktiskt ökar under denna tid då tonåringarna även sover under 

dagen. Ytterligare undersökningar har visat att ungdomar som sover lika många timmar per 

natt som barn, ändå kan uppleva sömnighet i större utsträckning under dagen. Vidare finns det 

förändringar i en tonårings kropp som påverkar och modifierar den biologiska klockan. Under 

sömnen ökar produktionen av sömnhormonet melatonin, vilket leder till att vi känner oss 

sömniga. Detta sker hos alla men det sker en förändring då ett barn träder in i puberteten. 

Denna förändring innebär att den tidpunkten då melatoninproduktionen ökar senareläggs, 

vilket alltså innebär att en tonåring känner sig sömnig mycket senare än vad ett barn gör 

(Moore & Meltzer 2008, s.116).  

Det finns även undersökningar som tyder på att barn och ungdomar kan drabbas av högt 

blodtryck när de får för lite sömn. Detta fenomen visade sig när en undersökning gjordes på 

238 friska ungdomar i åldern 13-16 år i USA.  
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Det visade sig att barn med dålig sömnkvallite hade över fyra gånger större risk att drabbas av 

högt blodtryck än de som hade god sömnkvalité (Javaheri, S et al. 2008). 

Överläkare Smedje på Akademiska sjukhuset skriver i en artikel i Läkartidningen (2008) om 

att barns sömnproblem måste tas på allvar. Han menar att barn och unga med sömnproblem 

löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa i framtiden. Han efterlyser även mer forskning 

på området. Wallskär (2008) skriver om sömnbrist som ett hälsohot och om trötta tonåringar. 

I regeringens utredning om Ungdomars stress och fysiska ohälsa (2006) konstateras att 

sömnbesvär och trötthet har ökat bland ungdomar. En undersökning bland 

universitetsstudenter i åldern 17 – 30 år, från 24 olika länder, visar att de som sover färre 

timmar per natt oftare har lägre självskattad hälsa än de som sover fler timmar per natt. I 

undersökningen var det 21 % av deltagarna som sov för få timmar och 6 % som sov färre än 6 

timmar per natt (Peacey,V et al. 2006).  

För lite sömn påverkar även prestationsförmågan i skolan. Detta har sömnforskaren Torbjörn 

Åkerstedt forskat om och redogör för i en intervju i Höjer (2008). Han menar att åtta timmars 

sömn är det minsta en tonåring behöver sova per natt, gärna mer. Det är hormonomställningen 

i kroppen hos tonåringar som gör att de blir extra trötta och hela 90 % utav ungdomarna kan 

klassas som kvällsmänniskor. Detta kan medföra att de sover så länge som möjligt på 

morgonen, hinner inte äta frukost, och får därmed svårare att utföra intellektuella uppgifter i 

skolan. Detta kan till och med medföra att dessa ungdomar klassas som mindre begåvade helt 

i onödan. Det finns även ett samband mellan för lite sömn och anpassningsproblem hos 

ungdomar. De som vänder på dygnet kan ha större risk att hamna i konflikter, att skolka mer 

och ha svårare att koncentrera sig. Åkerstedt nämner några förslag som kan underlätta för 

trötta tonåringar i skolan. Till exempel att ge eleverna sovmorgon, ljusterapi på morgonen i 

skolan eller att lägga estiska ämnen på morgonen istället för teoretiska ämnen. Han har även 

ett förslag på att dela in klasserna efter morgon och kvällsmänniskor.  

Risken för sjukdomar ökar också när vi sover lite. Det är under nattsömnen som kroppen 

återhämtar sig och vid för lite eller dålig sömn försämras immunförsvaret. En av orsakerna till 

ungdomars sömnbrist är att samhället blivit ett dygnet runt samhälle med till exempel sena 

TV-program och nattöppna affärer (Höjer, 2008). Andra risker med för lite sömn är enligt 

Åkerstedt ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdomar och åldersdiabetes. Dessa besvär kan vara 

orsakade av störningar i ämnesomsättningen på grund av för sålig sömn. Andra problem vid 

förlorad sömn är ökad risk för trafikolyckor samt att antalet dödsfall i arbetet ökar. Det finns 

även en måttlig ökning av dödlighet hos de som under lång tid sover mindre än 5 timmar eller 

mer än 11 timmar per natt (Åkerstedt, 2004).  

Eftersom det framkommer av forskning att dagens kommunikations och IT användning kan 

påverka ungdomars sömnvanor så vill jag ta reda på ungdomarnas TV, dator och 

telefonanvändande i samband med sänggående. Det råder viss oro hos forskare huruvida 

dessa tekniska upptäckter har negativ inverkan på ungdomars liv och välbefinnande. 

Samtidigt finns forskning som tyder på positiva effekter av en ökad teknikanvändning, till 

exempel ökade möjligheter till sociala relationer och underlättande av kommunikation med 

familj och vänner (Punamäki et al. 2007). Oron över de negativa effekterna har sin grund i 

aktuell forskning och den parallella ökningen av användandet av tekniska hjälpmedel och 

rapporterade ohälsosymptom hos unga. Mot denna bakgrund vill jag med min undersökning 

kartlägga sömnvanorna hos vald åldersgrupp samt hur deras användande av informations och 

kommunikationsteknik ser ut i samband med sänggående.  
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3. Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att kartlägga sömnvanorna hos ungdomar som är mellan 11–13 

år.  

 

4. Metod  

 

4.1 Undersökningsmetod 

Undersökningen är en tvärsnittsstudie som genomförs med en kvantitativ 

undersökningsmetod i form av en enkätundersökning. I valet mellan kvalitativ och kvantitativ 

undersökningsmetod är en kvantitativ metod att föredra då ett visst förhållande undersöks i en 

speciell population. Med kvalitativ undersökningsmetod menas att undersöka hur människor 

tolkar och formar sin verklighet. Det är oftast människor som möter människor i en process 

för att ta reda på olika skeenden eller förlopp. Den kvalitativa undersökningen sker vanligtvis 

genom att använda intervjun som undersökningsmetod. I den kvantitativa 

undersökningsprocessen är det vanligt förekommande med siffror och statistik. Metoden 

kännetecknas av enkäter, prov och experiment som undersökningsmetod (Backman, 2008). 

 

4.2 Urval 

Urvalet består av 11 – 13 åringar från två olika arenor. Den ena arenan är elever från en sjätte 

klass som är 12 – 13 år och den andra arenan är ett fotbollslag bestående av femteklassare i 

åldern 11 – 13 år. 20 enkäter delades ut till eleverna i sjätteklassen och 12 enkäter till 

ungdomarna i fotbollslaget. De svarande består av 20 killar och 6 tjejer. Då urvalet består av 

en speciell ålder av populationen är det ett strategiskt urval som gjorts. Med ett strategiskt 

urval menas att urvalet är gjort efter en viss egenskap hos befolkningen. Metoden används 

ofta och lämpar sig även på små urvalsgrupper (May, 2001).   

 

4.3 Bortfall 

20 enkäter delades ut till läraren i sjätteklassen. Det är 16 ifyllda enkäter som har kommit 

tillbaka. På grund av frånvaro i klassen var det ett externt bortfall med 4 stycken. Det tillkom 

även två interna bortfall på grund av otydliga svar. Dessa två interna bortfall sorterades bort 

och är inte med i undersökningen. Kvarstående 14 enkäter från sjätteklassen var korrekt 

ifyllda och kunde användas i undersökningen.  De tolv enkäterna som delades ut till 

ungdomarna i fotbollslaget var alla korrekt ifyllda och kunde alla användas i undersökningen. 

Efter att ha räknat bort både de externa och de interna bortfallen kvarstod 26 enkäter i 

undersökningen.  
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4.4 Utformande av enkäten 

För att få idéer till enkätfrågorna har andra undersökningar i ämnet studerats. Utgångspunkten 

vid utformandet av enkäten var att följa råden som finns i Ejlertsson (2005). Målet var att 

enkäten skulle vara enkelt formulerad och väl anpassad till åldersgruppen. Eftersom enkäten 

vände sig till skolungdomar var det viktigt att språket inte var för krångligt eller faktamässigt. 

Även om språket skulle vara enkelt så fick det inte bli för vardagligt och inte heller ett vara 

försök att härma ungdomarnas språkbruk. Frågorna var så korta som möjligt samtidigt som de 

gav uttömmande svar (Ejlertsson 2005). Svarsalternativen var anpassade för bearbetning i 

statistikprogrammet SPSS.   

En provenkät genomfördes för att se om frågorna kan missuppfattas. Det visade sig att den 

12-åring som svarat på provenkäten gärna fyllde i två alternativ istället för bara ett. Detta 

löstes genom att förtydliga instruktionen på enkäten samt att förtydliga det i följebrevet så att 

läraren/lagledaren kunde ge tydliga instruktioner vid utlämnandet.  

Enkäten inleddes av några bakgrundsfrågor så som ålder och kön. Vidare syftade frågorna på 

enkäten till att ta reda på hur många timmar ungdomarna sover per natt och hur deras 

användande av TV, dator och mobiltelefon ser ut vid sänggående.  Enkäten avslutades med 

självskattningsfrågor angående självupplevd sömn och trötthet (bilaga 3).  

 

4.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets (2009) fyra etiska huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har använts vid utformandet av undersökningen. 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagare och övriga inblandande informeras 

om att de deltar i en studie, studiens syfte och att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet 

2009, s. 7). Den här informationen framfördes genom informationsbrev till läraren och 

lagledaren  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste samtycka till sin medverkan. För barn under 

15 år bör förälders samtycke finnas. (Vetenskapsrådet 2009, s. 9) Detta krav uppnåddes 

genom att information till föräldrarna gick ut där de blev informerade om hur de kan gå 

tillväga om de anser att deras barn inte ska delta i undersökningen. Det fanns även 

godkännande och samtycke från skolans rektor samt från läraren och lagledaren innan 

undersökningen genomfördes. 

Konfidentialitetskravet innebär full anonymitet och sekretess (Vetenskapsrådet 2009, s. 12). 

Deltagarna var anonyma i undersökningen och resultaten behandlades anonymt. Detta 

informerades deltagarna om i följebrevet till läraren och i informationsbrevet till föräldrarna. 

Enkäterna hade inget identifikationsnummer så som löpnummer eller liknande.  

Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att resultaten och deltagarnas uppgifter inte får 

användas i något icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet 2009, s. 14). Resultatet användes 

endast för uppsatsen. 
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4.6 Genomförande 

Skolklassen: Läraren för årskurs sex kontaktades genom att denna söktes upp på den utvalda 

skolan. Läraren tillfrågades om det finns intresse för att vara med i undersökningen och det 

fanns det.  Det var dock ont om tid inför sommarlovet och undersökningen fick inte ta upp för 

mycket av elevernas tid. Eftersom eleverna var under 15 år så behövdes föräldrarnas tillstånd 

för att få dela ut enkäten (Ejlertsson, 2005). För att informera föräldrarna skrevs ett kort 

informationsbrev (bilaga 1) till föräldrarna som läraren delade ut till eleverna.   

Samtal fördes även med skolans rektor som var mycket positiv till undersökningen och gärna 

ville ta del av resultatet. Eftersom läraren skulle dela ut enkäterna i klassen fick denne ett 

följebrev (bilaga 2) med kort information och instruktioner om enkäten för att kunna dela ut 

den i klassen vid lämpligt tillfälle. De ifyllda enkäterna hämtades dagen efter utlämnandet.   

Fotbollslaget: Efter kontakt med lagets lagledare bestämdes att han skulle dela ut enkäterna 

till ungdomarna i samband med ett matchtillfälle. Eftersom de flesta föräldrar var närvarande 

vid detta tillfälle hade lagledaren möjlighet att informera föräldrarna och få deras tillstånd till 

undersökningen på plats. Lagledaren fick samma följebrev som läraren och enkäterna delades 

ut till ungdomarna av lagledaren. De fylldes i på plats och lämnades tillbaka vid samma 

tillfälle som utlämnandet. 

 

4:7 Validitet och reliabilitet 

Med reliabilitet menas att en undersökning kan göras vid olika tillfällen med samma 

mätningar och uppnå ett likvärdigt resultat. När en undersökning är valid betyder det att den 

har lyckats mäta det som var avsett att mätas (May, 2001). Validiteten i den här 

undersökningen var hög tack vare den noggranna genomgången av tidigare gjord forskning 

och att resultatet visade det som var avsett att ta reda på.  

Frågorna var konstruerade på ett sätt som ska stärka reliabiliteten så mycket möjligt. Frågor 

som är dåligt konstruerade kan göra så att det blir en låg reliabilitet (Ejlilertsson, 2005). Viss 

slumpmässig variation i svaren kunde eventuellt förekomma på vissa frågor. Till exempel på 

frågorna om vilken tid de svarande går och lägger sig samt kliver upp. Dessa frågor gav inget 

exakt resultat utan visar endast vilket alternativ som var mest vanligt förekommande.  

 

4:8 Data analys 

Data från enkäterna fördes in statistikprogrammet SPSS statistics 17.0. Utifrån SPSS har det 

sedan konstruerats tabeller och diagram som visar olika samband och statistik över de 

svarandes uppgifter. För att ha möjlighet att föra in uppgifterna i programmet så kodades 

svarsalternativen om till siffror på fråga 6 – 11. På fråga 2 - 5 räknades ett medelvärde ut för 

antalet timmar ungdomarna sover per natt baserat på de alternativ de svarande valt.  
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5. Resultat  

I resultatredovisningen finns inte deltagarnas kön med som en variabel i något avseende. Utav 

de 26 besvarade enkäterna som ingår i undersökningen var det 20 pojkar och 6 flickor som 

svarade. På grund av den ojämna könsfördelningen finns inte kön med som en variabel. 

Vidare har det i resultatet gjorts tabeller och diagram som visar resultatet av kartläggningen 

av ungdomarnas sömnvanor. Tabellerna visar allt från antal timmar per natt deltagande sover 

till vilken inverkan informations och kommunikations teknik har på deras sömn.  

 

Medelåldern för de svarande är 12 år. (tabell 1) 

 

Tabell 1 Medelåldern för deltagarna (n=26) 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Ålder 26 11,00 13,00 12,1154 ,65280 

Valid N 

(listwise) 

26 
    

 

 

 

 

Resultatet visar att ungdomarna i genomsnitt sover 9 timmar per natt på vardagar. Vanligast 

är att de går och lägger sig mellan 21.00–21.30 och kliver upp mellan 6.30–7.00. På helgen 

sover ungdomarna i genomsnitt en timme längre än på vardagarna. Vanligast är att gå och 

lägga sig mellan 23.00–24.00 och kliva upp mellan 9.00–10.00 på helgen. Det lägsta antal 

timmar de svarande har angivit att de sover är åtta timmar. Som diagram 1 visar är det en 

person som sover åtta timmar per natt, det är även den enda utav de tillfrågade som har svarat 

att den alltid känner sig trött under skoldagen. Övriga svaranden anger att de sover 8,5 timmar 

eller mer. För att få en inblick i hur mycket ungdomarna sover i respektive ålder finns ett 

diagram som visar det. (diagram 1) 
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Diagram 1  

Antal timmar ungdomarna sover i respektive ålder, där varje färg visar antalet timmar (n=26) 

 

De svarande ungdomarna sover i genomsnitt en timme mer per natt på helgerna jämfört med 

på vardagarna. (tabell 2)  

Tabell 2 Antal timmar ungdomarna sover på vardagar respektive helgdagar (n=26) 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Sömn, vardag 26 8,00 10,00 9,0962 ,52951 

Sömn, helg 26 8,00 12,00 10,1154 1,01299 

Valid N 

(listwise) 

26 
    

 

 

Det är 75 % av 11 – åringarna i undersökningen som har mobiltelefonen påslagen under 

natten. När det gäller 12-åringarna är det 50 % som har telefonen påslagen under natten och i 

gruppen 13-åringar är det samtliga som har den påslagen när de går och lägger sig. 
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69 % av alla de tillfrågade ungdomarna anger att de har sin mobiltelefon påslagen hela natten. 

(tabell 3)  

 

Tabell 3 Antal ungdomar 11-13 år som har sin mobiltelefon påslagen hela natten (n=26) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Har ingen 

mobil 

1 3,8 3,8 3,8 

stänger av 7 26,9 26,9 30,8 

påslagen 18 69,2 69,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

Utav de som har sin mobiltelefon påslagen hela natten är det dubbelt så många som ibland 

eller ofta upplever insomningsproblem jämfört med de som aldrig upplever 

insomningsproblem. (tabell 4) 

Tabell 4 Ungdomar 11-13 år, mobiltelefonanvändande i relation till 

insomningssvårigheter  

  Insomningsproblem 

Total   aldrig ibland ofta 

Mobiltelefon Har ingen mobil 0 1 0 1 

stänger av 3 4 0 7 

påslagen 6 8 4 18 

Total 9 13 4 26 

 

 

 

 

Resultatet visar att det är 15 % av de svarande som alltid ser på TV eller sitter vid datorn i 

samband med sovning. När det gäller användandet av dator så är det 13-åringarna som har 

störst andel svaranden, 43 %, som alltid sitter vid datorn när de ska gå och sova. Det är även 

flest andel 13-åringar som alltid ser på TV när de ska somna, 29 %, därefter kommer 11-

åringarna med 25 % som alltid ser på TV vid sänggång.  

 

 

Utav de svarande är det över hälften som någon gång sitter vid datorn i samband med 

sänggående. Den största gruppen utgörs av de som ibland sitter vid datorn innan de ska sova.  

(tabell 5) 

 

 



15 
 

Tabell 5 Användande av dator vid sänggång för ungdomar 11-13 år (n=26) 

Dator  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aldrig 11 42,3 42,3 42,3 

ibland 8 30,8 30,8 73,1 

ofta 3 11,5 11,5 84,6 

alltid 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

Det är något fler som tittar på TV i samband med att de ska sova. Det är över 70 % som någon 

gång ser på TV när de ska sova och utav dessa är det 35 % som ofta eller alltid ser på TV vid 

sänggång. (tabell 6) 

 

Tabell 6 Användande av TV vid sänggång för ungdomar 11-13 år (n=26) 

TV  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aldrig 7 26,9 26,9 26,9 

ibland 10 38,5 38,5 65,4 

ofta 5 19,2 19,2 84,6 

alltid 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

Utav de som aldrig ser på TV vid sänggång är det över hälften som aldrig upplever problem 

att somna in. Det är 15 % utav de svarande som någon gång ser på TV när de ska sova som 

ofta upplever problem med att somna in. (tabell 7)  

 

Tabell 7 Användande av TV och insomningsproblem hos ungdomar 11-13 år (n=26) 

  
Insomningsproblem 

Total   aldrig ibland ofta 

TV aldrig 4 2 1 7 

ibland 0 7 3 10 

ofta 3 2 0 5 

alltid 2 2 0 4 

Total 9 13 4 26 
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Utav de som anger att de alltid sitter vid datorn innan de ska somna har tre av fyra ibland eller 

ofta insomningsproblem.   
 

Tabell 8 Användande av dator och insomningsproblem 

hos ungdomar 11-13 år (n=26) 

  Insomningsproblem 

Total   aldrig ibland ofta 

Dator aldrig 4 5 2 11 

ibland 2 5 1 8 

ofta 2 1 0 3 

alltid 1 2 1 4 

Total 9 13 4 26 

 

 

 

77 % av de svarande ungdomarna anser att de sover tillräckligt mycket varje natt (tabell 9) 

 

Tabell 9 Antal ungdomar 11-13 år som upplever att de sover tillräckligt många timmar per 

natt (n=26) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 20 76,9 76,9 76,9 

nej 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

 

En av de svarande har uppgivit att den sover 8 timmar per natt på vardagarna. Den är även en  

av de 23 % som anser att de sover för få timmar per natt. Alla som har angivit att de sover 10 

timmar per natt anser själva att de faktiskt sover tillräckligt många timmar. (tabell 10) 
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Tabell 10 Antal ungdomar 11-13 år som anser att de sover tillräckligt många timmar i 

förhållande till deras sömn (n=26) 

  Tillräckligt 

Total   ja nej 

Sömn 8,00 0 1 1 

8,50 4 1 5 

9,00 10 2 12 

9,50 2 2 4 

10,00 4 0 4 

Total 20 6 26 

 

 

 

Det är 15 % av de tillfrågade som aldrig upplever trötthet under skoldagen övriga upplever 

trötthet under skoldagen någon gång.  

 

Tabell 11 Hur ofta ungdomar 11-13 år upplever trötthet under skoldagen (n=26) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aldrig 4 15,4 15,4 15,4 

ibland 14 53,8 53,8 69,2 

ofta 7 26,9 26,9 96,2 

alltid 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

Utav de ungdomar som anger att de aldrig upplever insomningsproblem uppger alla att de 

upplever trötthet ibland eller alltid.  

 

Tabell 12 Insomningsproblem i förhållande till trötthet för ungdomar 11-13 år (n=26) 

  Trötthet 

Total   aldrig ibland ofta alltid 

Insomningsproblem aldrig 0 8 0 1 9 

ibland 3 5 5 0 13 

ofta 1 1 2 0 4 

Total 4 14 7 1 26 
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6. Konklusion 
 

 

Undersökningen visar att 46 % av de tillfrågade ungdomarna sover 9 timmar varje natt på 

vardagar.  Det lägsta angivna antalet timmar per natt är åtta timmar och det högsta antalet 

timmar är tio timmar. Det är endast 4 % som anger att de sover åtta timmar per natt och 15 % 

som anger att de sover tio timmar per natt på vardagarna. På helgen sover de svarande i 

genomsnitt en timme längre än på vardagarna. Det lägsta uppgivna antal timmar per natt på 

helgen är åtta timmar och längsta tiden är tolv timmar. Det är 4 % som sover endast åtta 

timmar per natt och 4 % som sover tolv timmar per natt. Utav de som uppger att de sover tio 

timmar per natt på vardagarna är det över hälften som ibland känner sig trötta under 

skoldagen. Hälften utav de som ibland känner sig trötta under skoldagen uppger även att de 

ibland har insomningsproblem.  

Det går inte att se några tydliga samband mellan insomningsproblem och upplevd trötthet 

under skoldagen. Utav de ungdomar som aldrig upplever insomningsproblem upplever alla 

någon gång trötthet under skoldagen. De förhållanden som går att utläsa av resultatet är att ca 

20 % utav de svarande ungdomarna som ibland upplever insomningsproblem ibland känner 

sig trötta under skoldagen. Det är även 20 % av ungdomarna som ibland har 

insomningsproblem som ofta känner sig trötta under skoldagen. Ett lägre antal, 8 %, har ofta 

både insomningsproblem och är ofta trötta under skoldagen. Hälften av de som ofta upplever 

problem att somna in upplever ofta trötthet under dagen.  

Användandet av mobiltelefoner är högt bland de svarande ungdomarna. Det är endast en av 

ungdomarna som uppger att den inte har någon telefon alls. Det är 69 % av ungdomarna som 

inte stänger av sin telefon under natten. Utav de som inte stänger av mobiltelefonen under 

natten är det 44 % som ibland har insomningsproblem och 22 % som ofta har 

insomningsproblem. 56 % utav de som inte stänger av mobiltelefonen upplever ibland trötthet 

under dagen och 22 % upplever ofta trötthet underdagen.  

Den största andelen ungdomar uppger att de ibland ser på TV när de ska somna. Utav dessa 

upplever 30 % ibland insomningsproblem och trötthet under dagen. Det är en svarande som 

uppger att den alltid ser på TV när den ska somna. Samma person uppger även att den aldrig 

upplever något problem med att somna in men att den alltid känner sig trött under skoldagen. 

Utav de svarande som aldrig ser på TV när de ska somna känner över hälften sig trötta under 

skoldagen. Över hälften i denna kategori har aldrig något problem att somna in. 15 % av de 

svarande säger sig alltid sitta vid datorn innan de ska somna. Utav dessa har en av fyra ofta 

insomningsproblem . Trötthet under skoldagen upplevs alltid av en av fyra svaranden i denna 

kategori. Det är 77 % av de svarande ungdomarna som upplever att de sover tillräckligt 

många timmar varje natt.  Samtidigt uppger 20 % av dessa att de ofta känner sig trötta under 

skoldagen.  
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7. Diskussion 

 

7:1 Resultat diskussion 

Undersökningen visar att de svarande ungdomarna sover i genomsnitt tillräckligt många 

timmar både på vardagarna och på helgen. I undersökningen sover de svarande 9 timmar i 

genomsnitt på vardagar och 10 timmar i genomsnitt på helgdagar. Detta kan jämföras med 

sömnforskarens Åkerstedts råd om att tonåringar bör sova minst 8 timmar per natt och gärna 

mer (Höjer, 2008). Andra undersökningar visar på att tonåringar behöver 9,25 timmars sömn 

varje natt för att de ska känna sig utvilade (Moore & Meltzer 2008, s.116). Jag är till viss del 

överraskad över att ungdomarna i undersökning faktiskt sover så pass många timmar som 

undersökningen visar. Jag hade förväntat mig ett större antal ungdomar med färre timmars 

sömn per natt än vad resultatet visar. Det höga antalet timmar kan bero på att de svarande har 

en ganska låg medelålder och överlag kanske fortfarande har tydliga tider för när föräldrarna 

anser att de bör gå och lägga sig. I många andra undersökningar är de svarande över 15 år och 

har kanske hunnit med att skaffa sig andra kvällsrutiner vilket kan medföra att de sover färre 

timmar per natt. Intressant är att det är de äldsta i undersökningen, de ungdomar som är 

tretton år, som sover flest timmar per natt. Det stämmer väl överens med hypotesen om att 

ungdomar inte behöver mindre sömn desto äldre de blir utan att det i tonåren fungerar så att 

de behöver mer sömn ju äldre de blir (Moore & Meltzer 2008, s.116).  

Det jag vill ta reda på är 11–13-åringars sömnvanor och däribland användandet av 

kommunikations och informations teknik i samband med sänggående. Det visar sig att hela 69 

% av de svarande sover med sin mobil påslagen. Jag tänker mig att det kan störa sömnen 

genom att ett SMS från en kompis som har sena kvällsvanor väcker någon som har kommit i 

säng i bra tid och kanske precis börjar somna in. Det kan göra det svårt att somna om igen och 

nattens sömn kan därmed vara rubbad. Jag saknar en fråga på enkäten om hur ofta 

ungdomarna blir störda av sin mobiltelefon efter att de har gått och lagt sig. Det framgår dock 

av undersökningen att över hälften av de svarande som har sin mobiltelefon påslagen under 

natten ibland upplever trötthet under dagen. I den kategorin är det 22 % som ofta upplever 

trötthet under dagen.  

Det kan även vara så att endast vetskapen om att någon kan ringa eller skicka ett SMS kan 

orsaka insomningsproblem. Det går även att tyda i resultatet att en påslagen mobiltelefon kan 

orsaka insomningsproblem. Nästan hälften av de som sover med sin mobil påslagen upplever 

ibland insomningsproblem och det är 22 % i den kategorin som ofta har svårt att somna in.  

Det visar sig i undersökningen att TV- tittande är vanligt vid sänggående. Över hälften tittar 

ibland på TV när de ska sova. Det verkar vara de som aldrig ser på TV när de ska somna har 

minst problem med insomningen utav de svarande. Det är däremot många som ibland känner 

sig trötta under skoldagen i denna grupp. I forskning som har gjorts på TV-tittande och 

sömnproblem så visar den att TV-tittande vid sänggång kan ge minst en typ av sömnstörning 

(Alario et al. 1999). Det går att se likheter med den teorin när det gäller gruppen som ibland 

ser på TV när de ska sova.  I den gruppen är det 30 % av de svaranden som ibland upplever 

problem med att somna in. Teorin håller dock inte när det kommer till den enda person som 

uppger att den alltid ser på TV när den ska sova. Den personen upplever aldrig några 

insomningsproblem men däremot känner den sig alltid trött under skoldagen. En förklaring 

till det kan vara att sömnen kan bli sämre när personen somnar framför TV varje kväll, utan 
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att den upplever att den har svårt att somna in. Den försämrade sömnkvalitén kan göra att den 

svarande känner sig trött under skoldagen.   

Trötthet under skoldagen och insomningsproblem finns även hos de ungdomar som har svarat 

att de alltid sitter vid datorn innan de ska somna. Det verkar som att informations och 

kommunikationsteknikanvändande i samband med sänggång kan ha någon form av negativ 

effekt på de allra flesta utav de svarande. Sambanden är dock inte alltid så tydliga som jag 

hade trott. Frågan är om de svarande verkligen sover så många timmar som de uppger. Det är 

77 % som själva anser att de sover tillräckligt mycket varje natt. Samtidigt är det 20 % som 

ofta upplever trötthet under dagen och 65 % som ibland upplever trötthet under dagen utav de 

som själva anser att de sover tillräckligt många timmar. Det är endast 15 % av de svaranden i 

denna kategori som aldrig upplever trötthet under skoldagen trotts att de anser att de sover 

tillräckligt många timmar. Det stora antalet svaranden som någon gång upplever trötthet 

under dagen kan även bero på att de tillhör den ålderskategori som de gör, 11-13 år.  

 

7:2 Metoddiskussion 

När enkäten utformats har utgångspunkten varit de råd som ges i Ejlertsson (2005). Idéer har 

även tagits ifrån andra redan använda enkäter. Meningen är att göra en så enkel enkät som 

möjligt som är anpassad till den valda åldersgruppen. Samtidigt ska enkäten ge svar som går 

att statistikbearbeta i SPSS och innehålla frågor som visar samband mellan olika förhållanden. 

Under resultatbearbetningen upptäcktes att det saknas vissa frågor. Som redan nämnts hade en 

fråga angående om de svarande någon gång blir störd av sin mobiltelefon efter att de har gått 

och lagt sig gett intressantare resultat. Det hade även varit intressant att fråga om de svarande 

har TV och eller dator på sitt rum. Det hade varit intressant att se hur det påverkar 

ungdomarnas sömn eftersom det tas upp i bakgrunden att det kan påverka sömnen avsevärt att 

ha dessa föremål på sitt rum. En jämnare könsfördelning hade varit önskvärd bland de 

svarande. Eftersom det endast är 6 stycken tjejer som har svarat och 20 stycken killar så har 

inga jämförelser gjorts mellan könen i något avseende.  

Utformningen av frågorna på enkäten verkar ha varit lätta att förstå då det endast förekommer 

två interna bortfall. Den största styrkan med enkäten är att den är väl anpassad till 

urvalsgruppen och att den trots sin enkelhet har kunnat ge de svar som eftersöktes. Den valda 

metoden i undersökningen kartlägger 11-13 åringars sömnvanor samt att den visar hur TV-

tittande, datoranvändande och mobiltelefonen kan påverka insomningen för ungdomarna.   

 

7:3 Förslag till fortsatt forskning  

En liknande kartläggning fast i större format hade varit intressant att se resultatet av. De 

svarande i denna lilla undersökning uppger att de sover oväntat många timmar varje natt. Det 

stämmer inte med de larmrapporter som det redogörs för i bakgrunden av den här 

undersökningen. Resultatet kanske blir annorlunda i en större underökning med fler 

svaranden. Mer forskning angående teknikens betydelse för insomningsproblem och dålig 

sömnkvalité hos ungdomar är nödvändig. Teknikutbudet utvecklas ständigt och dess påverkan 

på människor hinner inte undersökas i samma takt som utvecklingen sker. Eftersom dåliga 

sömnvanor kan orsaka en hel rad problem, både fysiskt och psykiskt, behöver problemet 

lyftas fram. Ett sätt att lyfta fram vikten av goda sömnvanor kan vara att presentera nya 

forskningsresultat på området.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag skriver en B-uppsats som handlar om ungdomars sömnvanor. För att ha möjlighet att 

kartlägga hur ungdomarna själva upplever sina sömnvanor vore det bra om de svarade på en 

enkät med frågor om deras sömn. 

Eftersom eleverna är under 15 år behöver jag förälders tillstånd att dela ut enkäterna. Meddela 

barnets lärare före torsdag 20/5 om du INTE vill att ditt barn ska svara på enkäten. Det går 

även bra att mejla mig ditt barns namn om du INTE vill att ditt barn ska delta. Om ni 

godkänner Ert barns deltagande i undersökningen behöver ni inte göra något. 

Svaren är helt anonyma och kommer att databearbetas i ett statistikprogram. 

Tack för Er tid! 

Har ni frågor eller funderingar går det bra att mejla. 

Kontakt: Therese Törnhult   ttornhult@hotmail.com  
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Bilaga 2 

 

Följebrev till läraren 

 

Jag skriver en B-uppsats som handlar om ungdomars sömnvanor som en del i utbildningen till 

Hälsopedagog på Högskolan i Gävle. För att ha möjlighet att kartlägga hur ungdomarna själva 

upplever sina sömnvanor vore det bra om de svarade på en enkät med frågor om deras sömn. 

 En av anledning till varför jag vill undersöka ämnet är att en barnläkare föreläste på mitt 

arbete och han ansåg att ett stort problem just nu är att barn och ungdomar sover för lite och 

det ställer till stora bekymmer på flera sätt. Jag har valt den här målgruppen därför att jag 

tänker mig att det är vid 13-års ålder som ungdomarna börjar ändra sina sovrutiner och vill 

stanna uppe längre på kvällarna. Det kan även vara i den här åldern de börjar få mer frihet och 

föräldrarna tappar en del av den kontroll de kan ha över yngre barns sömnvanor.  

Ungdomar i den här åldern har ofta tillgång till egen mobiltelefon, TV och dator vilket kan 

medföra sämre förutsättningar för sömnen. Det är även viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att 

lyfta fram att det kan finnas en fara med att sova för lite i unga år. Det ingår även i det tredje 

folkhälsomålet från Svenska folkhälsoinstitutet ”att förbättra barn och ungas hälsa”. Jag 

tycker att det är ett viktigt ämne att undersöka och lyfta fram till diskussion eftersom det 

handlar om våra barn och ungdomars hälsa och framtid. 

För att undersökningen ska visa ett tydligt resultat är det viktigt att eleverna fyller i 

enkäten på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Understryk gärna vikten av att de svarar 

utifrån dem själva och inte utifrån vad de tror att kompisarna svarar. Be gärna eleverna 

att ta god tid på sig och fundera över vilket svar som stämmer bäst överens med deras 

egna sömnvanor samt att de endast ska sätta ett kryss per fråga. Informera även 

eleverna om att deras svar är helt anonyma.  

Jag kommer att lämna enkäterna på torsdag 20/5 och hämtar dem igen på fredagen den 21/5. 

Hör gärna av dig om du funderar över något. 

 

Tack för hjälpen! 

 

Vänliga hälsningar Therese Törnhult  

070-4489751, ttornhult@hotmail.com  
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Bilaga 3 

Enkätfrågor 

 

Hur ser dina sömnvanor ut? 

 

1. Kön: Kille___ Tjej___ Ålder____ 

Obs! Sätt endast ett kryss vid varje fråga! 

2. Vilken tid går du och lägger dig innan en skoldag? 

(Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst) 

 

20.00-20.30___    20.30-21.00___    21.00-21.30___     21.30-22.00___   senare än 22.00___ 

 

3. Vilken tid kliver du upp de dagar du ska gå i skolan? 

(Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst) 

 

5.30-6.00___        6.00-6.30___  6.30-7.00___        7.00-7.30___       senare än 7.30___ 

 

4. Vilken tid går du och lägger dig när du är ledig från skolan? 

(Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst) 

Före 21.00___     21.00-22.00___      22.00-23.00___     23.00-24.00___     senare än 24.00___ 

5. Vilken tid brukar du kliva upp när du är ledig från skolan? 

(Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst) 

 

Före 8.00___        8.00-9.00___        9.00-10.00___       10.00-11.00___       senare än 11.00___    

 

6. Om du har en mobiltelefon, brukar den vara avstängd när du går och lägger dig? 

 (Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst) 

 

Har ingen mobil___    Brukar stänga av den____    Har den påslagen hela natten___ 

 

7. Brukar du se på TV när du ska somna? 

(Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst) 

 

Aldrig___ Ibland___             Ofta___                   Alltid___ 

 

8. Brukar du sitta vid datorn innan du ska somna? 

(Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst) 

 

Aldrig___ Ibland___             Ofta___                   Alltid___ 
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9. Hur ofta upplever du att det är svårt att somna efter att du har lagt dig i sängen? 

(Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst) 

 

Aldrig___ Ibland___             Ofta___  Alltid___ 

 

 

10. Hur ofta känner du dig trött under skoldagen? 

(Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst) 

 

Aldrig___ Ibland___             Ofta___  Alltid___ 

 

11. Tycker du själv att du sover tillräckligt många timmar varje natt? 

 

Ja___   Nej___ 
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