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Sammanfattning    

Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar och tidigare forskning har visat att 

ungdomar sover mindre än vad de behöver. Media har blivit en viktig del i ungdomars 

liv och vardag, och utvecklingen av media ökar hela tiden. För ungdomar har 

tillgängligheten ökat och de är ”uppkopplade” merparten av dygnets timmar. Författarna 

önskar bidra till evidensbaserad omvårdnad kring hälsa och välbefinnande genom att 

analysera kvantitativa forskningsartiklar som undersökt medias påverkan på ungdomars 

sömn. Detta skall ligga till grund för fortsatta diskussioner om hur sjuksköterskan kan 

stödja ungdomar i deras livsvärld mot ökat välbefinnande genom hälsosamtal och 

behandlande samtal. Systematiska sökningar har gjorts i lämpliga databaser med tanke 

på ämnet och syftet för litteraturstudien. Materialet i studierna är inhämtat under 

perioden 2001-2009 och gäller ungdomar mellan 12 och 24 år. Tio artiklar har 

analyserats för att få fram om det finns samband mellan användning av media såsom 

TV, dator och mobil och ungdomars sömn. Resultatet visar tydligt samband mellan 

användning av dator och mobil och ungdomars upplevelse av sämre sömn. TV-tittande 

visar inte lika tydligt samband med sämre upplevelse av sömn. Framtida forskning 

behöver undersöka hur ungdomar själva ser på sömn och vad de upplever underlättar 

sömn för att få en nyanserad bild av ungdomars syn på hälsa och vad som behövs för att 

uppnå välbefinnande. Sömn är en komplex företeelse och påverkas av många faktorer 

vilka behöver undersökas genom kvalitativa studier.  
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INLEDNING 

 

Sömnen är ett av våra grundläggande fysiologiska behov och en förutsättning för att 

kroppen skall fungera och för att människan ska må väl. Livsrytmen med harmoni 

mellan rörelse och stillhet, vakenhet och sömn bidrar till hälsa (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 65-73). I dagens 24-timmarssamhälle kan vi arbeta, handla, äta, umgås med 

kompisar och sova oberoende av tid på dygnet och livsrytmen kan då komma ur sin 

naturliga pendling. För många människor är informationsflödet överväldigande och 

speciellt unga lever i föreställningen att de måste vara uppkopplade dygnet runt. Den 

tekniska utvecklingen vilken gör det möjligt att via olika medier sms:a med vänner, 

uppdatera sig på Facebook och Instagram, följa mängder med serier samt få 

sekundsnabba nyhetsuppdateringar är till stor del en positiv utveckling men har troligen 

även baksidor. I SVT:s Smålandsnytt (2013) menade Joep Perk professor i 

hälsovetenskap att man borde ”lagstifta om förbud mot att barn använder sina 

mobiltelefoner på nätterna”. Enligt Joep Perk är risken stor att barn och ungdomar får 

för lite sömn på grund av flitig användning av mobil nattetid och att detta kan få stora 

konsekvenser på barns och ungdomars hälsa och välbefinnande. Brist på god och 

tillräcklig sömn är ett ökande folkhälsoproblem för såväl unga som vuxna. Bristfällig 

sömn orsakar en rad fysiska biverkningar för kroppen, dessutom påverkas 

koncentrationen, minnet och orken (National Sleep Foundation 2000, ss. 1-2). Att 

människan mår väl och har fått tillräcklig sömn är även viktiga faktorer för att på ett 

optimalt sätt klara av dagens skola och arbete (Noland, Price, Dake & Telljohan 2009, s. 

224).  

 

I arbetet som barnsjuksköterskor inom skolhälsovård samt på Barn- och 

ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) träffar vi dagligen ungdomar med självupplevd 

ohälsa. Därtill ungdomar som har svårt att motivera sig för skolarbetet, har svårigheter 

att ta till sig kunskap eller fungera i sociala situationer. Samtal sker med ungdomar och 

anhöriga där sömnproblematiken är känd men även med ungdomar och anhöriga där 

sömnproblematiken inte är identifierad men är en möjlig orsak till ohälsa.    

 

Vår uppgift som sjuksköterskor är att stödja ungdomen i att utveckla goda 

hälsoprocesser som leder till upplevd hälsa och möjlighet att nå sina livsmål. I 

hälsosamtalen då ungdomen och/eller föräldrar efterfrågar hjälp och stöd kring 

sömnproblematik är det viktigt att ha saklig och evidensbaserad information. Då den 

tekniska utvecklingen format ett 24-timmarssamhälle som tycks påverka sömnen avser 

föreliggande litteraturstudie att belysa de samband forskningen påvisar mellan 

användning av TV, dator och mobil och ungdomars sömn.  
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BAKGRUND  

Ungdom 

Genom hela uppsatsen används begreppet ”ungdom”. Det finns inget klart åldersspann 

angivet i litteratur men i denna uppsats avses åldrarna 12-24 år. Golsäter (2012, s. 24) 

beskriver att i tidiga ungdomsåren börjar förmågan till ett mer abstrakt och logiskt 

tänkande ta fart. Ungdomarna kan nu förstå hur de själva kan påverka sin hälsa och de 

kan reflektera över olika hälsobudskap.  I viss litteratur som det refereras till i uppsatsen 

används begreppen patient eller människan, men i denna uppsats används begreppet 

ungdomen för att få en enhetlighet. 

 

 

Sömn och sömnens betydelse för ungdomars hälsa. 

Varje människas sömnbehov och sömnmönster är individuellt. Forskning visar dock på 

att ungdomar behöver minst åtta timmar och helst upp mot tio timmars sömn för att orka 

med vardagen och för att inte påverka studierna (Höjer 2008, s. 74; Smedje 2012). 

Sömn beskrivs som ett övergående tillstånd med minskad mottaglighet för sinnesintryck 

från omvärlden. Det råder en enighet bland forskare (Wallskär 2013) om att hjärna och 

kropp genomgår reparations- och uppbyggnadsprocesser under sömn. Då ungdomar 

intensivt utvecklas både fysiskt och psykiskt innebär det att sömnen är extra viktig för 

dem. Ungdomar som sover bra har ett bättre minne och större möjlighet att koncentrera 

sig vilket gör att inlärning och social samvaro kan fungera bättre än vid otillräcklig 

sömn. Detta kan i sin tur leda till högre livskvalitet (Smedje 2004, s. 4). Laska, Lytle, 

Moe och Pasch (2010, s. 237) menar att sömn är särskilt viktigt under ungdomsåren då 

det under de åren sker en ökning av hjärnans mognad.  

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2013) definieras hälsa som ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Hälsa och välbefinnande är två 

av vårdvetenskapens konsensusbegrepp som är centrala i denna studie. Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 72-73) menar att hälsa kan ses som ett välbefinnande där människan 

är ” i stånd till”. Att känna sig ”i stånd till” och därmed förfoga över ork och möjlighet 

att lyckas underlättas av en harmonisk och balanserad livsrytm. Kroppen har en naturlig 

rytm där det är balans mellan den vila och rörelse som är hälsosam och det gäller att 

följa den. Den naturliga rytmen styrs av hormonsystemet vilken sköter kroppens 

uppbyggande och nedbrytande processer.  

 

 

Orsaker till sömnbrist 

 

Dygnsrytmen påverkas av biologiska faktorer, vanor, upplevelse av säkerhet och 

trygghet samt lugn och ro i sovrummet. Under ungdomsåren behöver de flesta 8-9 

timmars sömn per natt men många sover färre timmar av olika anledningar. Biologiska 

förändringar, förändrade sociala vanor och ökad risk för depressioner kan leda till 

sömnproblem och dygnsrytmsrubbningar. Många sömnproblem kan minskas genom 

beteendemodifikation vilket gör det viktigt att föräldrar tar sitt ansvar som vuxna när det 

gäller gränssättning för ungdomen och goda vanor (Smedje 2004, ss. 6, 17). Andelen 
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ungdomar och unga vuxna med sömnproblem har ökat mycket de senaste 10 åren. I 

åldersgruppen 16-24 år har en femtedel problem med sömnen. Från flera håll i Sverige 

rapporterar pedagoger och skolsköterskor att fler och fler elever har svårt att 

koncentrera sig och att deras sömn inte verkar vara av tillräckligt god kvalitet och 

mängd. Stress och oro anser forskare är en anledning till att ungdomars och särskilt 

flickors sömnsvårigheter har ökat. I dagens informationssamhälle finns mycket att tillgå 

dygnet runt, dessutom prioriterar ungdomar i allmänhet inte sömnen vilket gör att 

läggtiden skjuts upp. Försenad insomning är det vanligaste sömnproblemet bland 

ungdomar. Upp till nittio procent har en försenad sömnfas. Orsaken till detta beror 

bland annat på en biologisk tendens till att vi vill vara uppe senare, samt på hormonella 

förändringar i puberteten som senarelägger dygnsrytmen. De flesta ungdomar sover 30-

60 minuter mindre per dygn än de skulle behöva (Wallskär & Åkerstedt 2008, ss. 104-

108). 

 

Media har kommit att spela en stor roll i barns och ungdomars liv och användningen har 

ökat mellan 1999 och 2004. I en amerikansk studie från 2010 (Rideout, Foehr & Robert 

2010, ss. 2-5) framkom att barn och ungdomar i åldern 8-18 år exponerades för olika 

slags media under nästan 11 timmar/dag. Vad gäller mobiltelefonen så användes den för 

att prata i under nästan en timme per dygn och den genomsnittlige ungdomen skickade 

118 textmeddelande per dygn. Möjligheten att använda ”smartphones” för olika 

ändamål har ökat och förväntas öka (Van den Bulck 2010, s. 418). I Garmys (2011, ss. 

45-47) studie gjord på elever mellan 8 och 12 år från två skolor i södra Sverige har man 

funnit att skolbarns sömnlängd minskat med minst 30 minuter de senaste decennierna. 

Kort sömnlängd var associerat till mer än 2 timmars TV- och/eller datortid per dygn, 

TV på rummet och trötthet i skolan. Även en Australiensk studie (Olds, Ridley & 

Dollman 2006, ss.139-141) har undersökt sömnlängden bland barn mellan 10 och 13 år 

och studien påvisar att sömnlängden minskar med 10 minuter för varje extra timme 

skärmtid. Den visade även att av de barn som hade extrem skärmtid (över 300 

minuter/dygn) var den övervägande delen pojkar med låg fysisk aktivitet. I en studie 

genomförd i Shanghai (2008) fann man att mer TV-tittande under vardagar, mer 

frekvent datoranvändning, tidig skolstart på morgonen samt mer läxläsning på vardagar 

och helger var associerade faktorer till undermålig sömn (Zhou, Shi, Wang, Yao, 

Cheng, Chen & Li 2012, s. 586).  

 

 

Konsekvenser av sömnbrist  

 

Sömnbristen gör inte bara att ungdomarna blir trötta utan påverkar även kroppens 

biologiska system. Effekterna skiljs åt beroende på om det är enstaka tillfällen med för 

lite sömn eller om sömnbristen är långvarig. Om ungdomen får för lite sömn då och då 

ger det inga bestående men däremot påverkar det den efterföljande dagen i skolan eller 

på arbetet. Under nattens sömn lagras det som ungdomen lärt sig under dagen varför det 

i inlärningssyfte är viktigt att sova. Vid för lite sömn enstaka nätter blir korttidsminnet, 

problemlösningsförmågan och koncentrationsförmågan nedsatt och dessutom ökar 

stresskänsligheten (Hillman 2012, s. 22). Kroppen klarar sig utan sömn i cirka ett dygn 

men sen sjunker vakenhets- och funktionsnivån, reaktionstiden blir längre, samt 

omdöme och minne försämras. Individen blir även mer känslig för emotionella stimuli 

(Åkerstedt 2010, s. 2073).  
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Vid ihållande sömnbrist kan följderna vara av det allvarligare slaget även för ungdomar. 

Hjärtfrekvensen ökar eftersom påslaget av stresshormon är högt vid sömnbrist, vilket i 

förlängningen leder till ett ökat blodtryck. Kvarstår den förhöjda stressnivån kan det 

leda till rubbad återhämtning och senare kroniska trötthetstillstånd samt 

depressionstillstånd (Hillman 2012, s. 23; Åkerstedt 2010, ss. 2072-2074). Många 

viktiga hormonsystem påverkas negativt av sömnbrist, bland annat den viktiga 

insöndringen av tillväxthormon (Smedje 2012). Tillväxthormonet har till uppgift att 

styra tillväxten av kroppens skelett och muskler (Hillman 2012, s. 20). Den dämpning 

av kortisolutsöndringen som vanligen sker under djupsömnen rubbas vid sömnbrist. 

Detta kan medföra irritation, nedstämdhet och svårigheter att varva ner samt att kroppen 

lagrar mer fett. Dessutom försvagas immunförsvaret och kroppen blir mer mottaglig för 

sjukdomar (Åkerstedt 2010, ss. 2072-2074). Även kroppens ämnesomsättningshormon 

TSH påverkas vid sömnbrist, minskad insöndring leder till koncentrationsproblem, 

trötthet och även viktuppgång. Viktuppgång är en biverkan som kan uppkomma efter 

bara några månaders sömnbrist (Hillman 2012, s. 23), pågrund av ämnesomsättnings- 

hormonets rubbning samt rubbningar av hormonerna Leptin och Grelin. Det hunger-

stimulerande Grelin ökar och Leptin som är mättnadshormon minskar, vilket medför 

ökad hunger och ökat födointag därmed ökar risken för övervikt och fetma (Åkerstedt 

2010, s. 2073). Efter en längre tid av rubbad sömn är även risken för diabetes typ 2 ökad 

(Hillman 2012, s. 23). 

 

Ungdomars riskbeteende ökar vid sömnproblem. Det finns också andra negativa 

konsekvenser vid sömnbrist såsom skolsvårigheter och nedstämdhet. Skillnaden i 

mängden sömn mellan skolveckor och helger gör att det är svårare att komma in i bra 

sömnrutiner under veckodagarna och detta ger svårigheter att klara vardagliga uppgifter 

i skolan och i förlängningen ökar detta också risken för droganvändning enligt Laska et 

al (2010, ss. 239-240). I en amerikansk studie av Noland et al (2009, s. 224) där drygt 

300 studenter fick medverka i en enkätundersökning kring sömnvanor svarade ca 90 % 

att de sov mindre än 9 timmar per natt och cirka 10 % uppgav att de sov mindre än 6 

timmar/natt. Majoriteten uppgav att otillräcklig sömn gav följdeffekter nästkommande 

dag, i form av uppmärksamhetsproblem, ökad stress samt svårigheter att komma 

överrens med andra. Ökad förekomst av olika riskbruk har visats i en studie från USA 

(McKnight-Eily, Eaton, Lowry, Croft, Presley-Cantrell & Perry 2011, s. 272) där drygt 

12000 studenter ingick. Otillräcklig sömn uppgavs av 69 % av studenterna och dessa 

var associerade med högre användning av tobak, alkohol och marijuana. Otillräcklig 

sömn var även associerat med sexuell aktivitet, seriösa tankar på självmord och en 

känsla av hopplöshet. De slogs mer, hade varit mindre fysiskt aktiva, de använde dator 

mer och drack oftare läsk i jämförelse med ungdomar som sov tillräckligt. Studiens 

slutsats var att två av tre studenter visade bristfällig sömn vilket var förknippat med 

många hälsorisker. Även mindre sömnstörningar är associerade med minskad 

emotionell förmåga att bearbeta information. Att kunna bearbeta emotionell information 

är viktigt för att utveckla sin sociala kompetensförmåga. Det har visats att det krävs 

tillräckligt god sömn för att kunna identifiera olika människors känslouttryck i ansiktet. 

Puberteten är en period av psykosociala utmaningar med en samtidigt ökad risk för 

psykisk ohälsa. Förmåga till känsloreglering spelar en stor roll i den psykosociala 

utvecklingen under tonårsperioden och påverkas negativt av sömnbrist och detta i sin 
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tur ökar risken för psykisk sjukdom (Dahl, Sadeh, Rosenblat-Stein & Soffer-Dudek 

2011, s. 1459).  

 

 

 

Det vårdande samtalet 

 

Thomeé, Härenstam och Hagbergs (2012, s. 1) slutsats i studien där sambanden mellan 

ungdomars mobiltelefonanvändning och mental hälsa undersökts är att förebyggande 

folkhälsoarbete bör bedrivas. Detta för att minska risken för depression och 

sömnproblem som visade sig vara ett resultat av mobilanvändning (Ibid.). Hälsosamtal 

med ungdomen kan vara ett led i detta förebyggande arbete (Golsäter 2012, ss. 22-26). 

 

Golsäter (2012, ss. 22-26) skriver att samtal som baseras på ungdomens egen 

livssituation upplevs mer givande (Ibid.). Genom öppenhet för ungdomens berättelse 

kan denne vara en aktiv deltagare i samtalet och därmed i sin egen hälsoprocess. Att i 

mötet med ungdomen ha vetskap om att det förebyggande eller behandlande arbetet är 

evidensbaserat är viktigt. Det övergripande målet i det vårdande mötet är att stärka och 

stödja ungdomens hälsoprocesser. Den relation som skapas genom ömsesidig tillit 

mellan ungdom och sjuksköterska är av stor vikt. Samtal som präglas av öppenhet och 

följsamhet där ungdomarna blir lyssnade på och får tid att uttrycka sig, ger energi och 

entusiasm och en möjlighet för ungdomen att känna sig sedd. Att ungdomen är delaktig 

i sin hälsoprocess är av största vikt då detta ökar möjligheten att goda hälsoval görs för 

stunden och även i livet framöver (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 104, 108, 181).   

 

Sjuksköterskan skall enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2013) inneha en 

förmåga att identifiera och aktivt förebygga de olika hälsorisker som kommer till 

kännedom. Hon ska även kunna motivera ungdomen till förändring i livsstilsfaktorer. 

Avgörande är därför att sjuksköterskan söker evidensbaserad kunskap inom de områden 

som är aktuella. Genom att vara uppdaterad om ungdomarnas vardagsmiljö kan 

ungdomen se att sjuksköterskan är engagerad. Sjuksköterskan bör ha förmåga att stödja 

och/eller undervisa ungdom och närstående individuellt eller i grupp på det sätt som 

bedöms bäst av och för ungdomen. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Åtta till tio timmars sömn är en förutsättning för ungdomars hälsa och utveckling. Sömn 

är särskilt viktigt under ungdomsåren då det under den tiden sker en ökning av hjärnans 

mognad. Det finns stor kunskap om de biverkningar som följer av sömnbrist. Studier 

har visat att sömnproblem ökar ungdomars riskbeteende, till exempel en ökad 

alkoholkonsumtion. Det finns också andra negativa konsekvenser vid sömnbrist såsom 

skolsvårigheter, nedstämdhet och svårigheter i socialt samspel. 

 

Forskningen visar tecken på att ungdomar sover allt för få timmar per natt, särskilt på 

vardagsnätter. Sjuksköterskor inom barn och ungdomsvård möter många barn och 

ungdomar där det framkommer skolproblem, upplevd ohälsa och där sömnens betydelse 

diskuteras. Sjuksköterskor som möter ungdomar i sitt arbete strävar efter att främja 
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individens egen upplevelse av hälsa. Sjuksköterskor bör vara medvetna om sömnens 

betydelse för hälsan och vad som orsakar sömnproblem, för att utifrån rätt grund kunna 

motivera ungdomar till hälsosamma sömnvanor. Dagens medieexplosion tros påverka 

våra sömnvanor, men det är viktigt att i samtal med ungdomar ha en evidensbaserad 

grund för den information och de råd som ges.  

 

Föreliggande litteraturstudie avser därför belysa sambandet mellan användandet av TV, 

dator och mobil och ungdomars sömn. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa hur sambanden ser ut mellan användning av TV, dator och mobil och 

ungdomars sömn. Denna kunskap är ämnad att ligga till grund då sjuksköterskan under 

hälsosamtal stödjer ungdomen i dennes hälsoprocess mot förbättrad sömn och upplevd 

hälsa. 

 

 

METOD 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med 

analys enligt Axelsson (Granskär & Höglund, 2008 kap 11).  

 

Datainsamling 

 

Den systematiska litteratursökningen avgränsades till fyra av de databaser som tillhör 

”Vård och Medicin” där internationell omvårdnads- och medicinsk forskning återfinns. 

Samsökning gjordes i databaserna Cinahl/ERIC/Medline och enskild sökning gjordes i 

databasen PsycINFO. 

 

I de systematiska sökningarna användes följande nyckelord: sleep*, adolescen*, youth*, 

computer, phone*, information technology, internet och television. Till en början 

prövades flera synonymer för ungdomar men det visade sig att adolescence och youth 

var de ord som fick mest träffar. Trunkering(*) användes för att få med alla olika 

varianter av dessa nyckelord. Även flera ord för media provades men de fem som valdes 

gav bäst träffar i förhållande till uppsatsens syfte. När det gäller sömn så finns det ett 

stort antal beskrivningar på sömn såsom sömnproblem, sömnlängd, sömnsvårigheter, 

sömnkvalitet och så vidare, för att få med alla dessa varianter så användes sleep med 

trunkering. 

 

I översiktstabeller, bilaga 1, visas de antal träffar som nyckelorden gav i respektive 

databas, sökorden söktes som ”subject headings”. Där visas även de antal träffar som 

blev då sökorden kombinerades. Under rubriken urval 1 ses de artiklar som svarar mot 

inklusionskriterierna. Kriterierna för sökningarna var vetenskapliga kvalitativa eller 

kvantitativa original artiklar som är ”peer reviewed”. För att få fram färsk forskning 

tidsbegränsades sökningarna till 2006-2013.  
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Under rubriken urval 2 återfinns antalet artiklar som analyserats i uppsatsen och därmed 

utgjort studiens datamaterial. För att avgöra vilka artiklar från urval 1 som skulle 

exkluderas har alla abstracts lästs och i de fall författarna varit osäkra har hela artikeln 

lästs. Exklusionskriterier i urval 2 har varit om artikeln inte var skriven på engelska eller 

svenska, hade sjukdomsfokus, samt om den inte svarade upp mot uppsatsens syfte. 

Slutligen återstod 10 kvantitativa artiklar att granska eftersom inga kvalitativa artiklar 

kom med i sökningarna som gjordes.  

 

 

Dataanalys 

 

De artiklar som svarade mot uppsatsens syfte lästes noga av båda uppsatsförfattarna och 

diskuterades därefter för att få en gemensam bild. Återigen granskades de resultatdelar 

som svarade mot studiens syfte. Vid denna granskning framkom hur TV-, 

dator/Internet- och mobilanvändning associerade med fyra kategorier av sömnproblem: 

kort sömnlängd, sömnkvalitet, dagtrötthet och insomningssvårigheter.  

 

 Kort sömnlängd innebär i merparten av de granskade artiklarna mindre än 6 

timmars sömn per natt, i någon artikel innebär kort sömnlängd mindre än 7 

timmars sömn per natt.   

 Sömnkvalitet innebär i vissa studier en subjektiv självskattning av sömnen och i 

andra studier att sömnen inte störts av snarkning, andningsuppehåll, att den som 

tillfrågas inte vaknar och har svårt att somna om på natten eller att han/hon inte 

vaknar alldeles för tidigt på morgonen. Dessutom har en studie gjort en objektiv 

analys av de olika sömnstadierna för att studera sömnkvaliteten med hjälp av 

polysomnografi (En grafisk datainspelning där den totala sömnen mäts, 

elektriska signaler tas upp av elektroder som är kopplade på kroppen och 

registrerar sömn- och andningsmönster).   

 Dagtrötthet innebär i studierna en trötthet på dagarna, vilken ger minskad 

förmåga till koncentration och en upplevelse av att inte vara alert. 

Dagfunktionen blir störd.  

 Insomningssvårigheter utgår från hur lång tid det tar för ungdomarna att somna 

då de lagt sig, samt deras upplevelse av om det tar lång tid eller inte. Vanligtvis 

anser studierna att en insomningsperiod som är längre än 30 minuter är 

insomningssvårigheter.  

Utifrån de fyra kategorier av sömnproblem som framkommit presenteras senare 

resultatet. Vissa artiklar har undersökt en av dessa media i sina studier och andra artiklar 

har undersökt flera av medierna i sina studier. I Bilaga 2 återfinns en översikt på 

vilket/vilka media respektive vilket/vilka sömnproblem som respektive artikel 

undersökt. I Bilaga 3 återfinns en artikelmatris. 
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RESULTAT 
Resultatet presenterar de samband som undersökts i de granskade artiklarna mellan TV- 

tittande, dator-/Internetanvändning samt mobilanvändning och ungdomars sömn.  

 

Kort sömnlängd 
 

Sambandet mellan TV-tittande och sömnlängd 

Eggermont och Van den Bulck (2006) har gjort en studie på 2546 ungdomar för att se 

hur TV-tittande som sömnstöd påverkar ungdomarnas sömnlängd. Denna studie visar 

ett svagt negativt samband mellan TV-tittande och sömnlängd (rs=-0.120, p<0.05). 

Dworak, Schierl, Bruns och Strüder (2007) har undersökt TV-användning i förhållande 

till sömnlängd. I denna studie deltog 11 pojkar mellan 12 och 14 år från Tyskland. Varje 

deltagare fick titta på TV mellan 18.00-19.00, använda dator 18.00-19.00, respektive 

inte se någon media alls vid de tre olika tillfällena som undersökningen gjordes. På 

natten kontrollerades sömnen med hjälp av polysomnografi. Det ses en signifikant 

kortare sömnlängd hos deltagarna när de tittat på TV på kvällen i jämförelse med när de 

inte använt någon media (ANOVA, p <0.005). 

 

Mesquita och Rubens (2009) har gjort en studie i Brasilien där 1978 

universitetsstudenter deltog. Studien undersökte bland annat om det fanns samband 

mellan TV-tittande och sömnlängd, genom att jämföra andelen med kort sömnlängd 

bland TV-tittare med motsvarande andel bland de som inte tittade mycket på TV. Här 

framkom inga signifikanta skillnader ( , p=0.1681). 

 

Sambandet mellan dator-/Internetanvändning och sömnlängd 

I studien av Eggermont och Van den Bulck (2006) studerades även sambandet mellan 

datoranvändning som sömnstöd, och sömnlängd. De ser ett svagt negativt samband 

mellan datoranvändning och sömnlängd (rs=-0.078, p<0.05). Choi, Son, Park, Han, 

Kim, Lee och Gwak (2009) har undersökt sambanden mellan Internetanvändning och 

sömn, bland 2336 studenter från Korea. Resultatet visar att kategorin Internetberoende 

hade signifikant kortare sömnlängd (5.4 h) än icke-beroende (6.1h) ( , p<0.0005). 

Samma kategorisering av deltagarna i grupperna Internetberoende respektive icke-

beroende Internetanvändare, har använts av Yen, Ko, Yen och Cheng (2007) då de 

gjorde en studie i Taiwan på 12210 studenter. Här framkom att andelen med kort 

sömnlängd (22.7%) var signifikant större bland de Internetberoende ungdomarna i 

jämförelse med gruppen icke-beroende (12.9%), ( , p<0.01). Dessutom sågs ett 

samband i termer av att sannolikheten för kort sömnlängd är högre bland beroende 

jämfört med icke-beroende (OR=2.34). I en studie av Lemola, Brand, Volger, 

Perkinson-Gloor, Allemand och Grob (2011) undersöktes förhållandet mellan 

dataspelande och depression på 646 tyska ungdomar mellan 13-30 år som spelade 

World of Warcraft (WoW). I studien görs en strukturell ekvationsmodellering (SEM) 

över datoranvändning, sömn och depression. Det framgår att sömnlängden var en 

medierande faktor mellan datoranvändning och depression på både vardagar och helger, 

framförallt för de unga mellan 13 och 17 år (vardagar -1.7, p<0.001, helger  =-1.1, 

p<0.05). I en finsk studie av Punamäki, Wallenius, Nygård, Saarni och Rimpelä (2006) 

där 7292 ungdomar mellan 12 och 18 år deltog, undersöktes sambandet mellan 

datoranvändning och sömnvanor i relation till upplevd hälsa. Också här görs en SEM-

analys, som visar att kort sömnlängd är en medierande faktor mellan intensivt 
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datoranvändande och upplevd hälsa hos pojkar (β=-0.16, p>0.0001) men inte hos 

flickor. 

 

I studien av Dworak et al (2007) framkom dock ingen signifikant skillnad i sömnlängd 

mellan de som spelat dataspel mellan 18.00-19.00 och de som inte använt någon media 

(ANOVA, p=0.210). Inte heller i Mesquita och Rubens (2009) studie sågs någon 

signifikant skillnad i sömnlängd mellan grupperna med hög respektive låg 

datoranvändning ( , p=0.0904). Inga signifikanta skillnader mellan gruppernas 

sömnlängd påfanns heller i den studie från Hong Kong med 719 deltagare, där 

deltagarna kategoriserats utifrån grad av Internetanvändning (t-test, p=0.37) (Cheung & 

Wong 2010).  

 

Sambandet mellan mobilanvändning och sömnlängd 

I studien av Punamäki et al. (2006) framkommer genom SEM att sömnlängd är en 

signifikant medierande faktor mellan mobilanvändning och hälsa hos både pojkar och 

flickor i de yngre åldrarna (flickor β=-0.43, pojkar β=-0.31, p<0.0001). I åldern 16-18 år 

sågs detta samband bara hos flickorna (β=-0.27, p<0.0001). Att mobiltelefon-

användandet påverkar sömnlängden har även setts i en Japansk studie av Mungezawa, 

Kaneita, Osaki, Kanda, Minowa, Suzuki, Hihuchi, Mori, Yamamoto och Ohida (2011) 

där de undersökt hur 95680 ungdomars mobilanvändning efter att de släckt ljuset för 

natten påverkar sömnen. Studien skiljer på om ungdomarna samtalar i mobilen eller 

sms:ar med mobilen. Båda varianterna visar visst samband till kort sömnlängd 

(OR=1.15 respektive 1.21, p<0.01). Likvärdiga resultat ses i ännu en Japansk studie av 

Oshima, Nishida, Shimodera, Tochigi, Ando, Yamasaki, Okazaki och Sasaki (2012). 

Där påvisas en signifikant skillnad i sömnlängd mellan de som är höganvändare av 

mobilen och de som inte använder mobilen nattetid, för både yngre flickor och pojkar 

(ANOVA, p<0.001). Däremot ses ingen signifikant skillnad i sömnlängd mellan 

höganvändare och icke-användare bland de äldre ungdomarna (ANOVA, flickor: 

p=0.430, pojkar: p=0.193).  

 

I studien av Yen, Ko, Yen och Cheng (2007) framkom, enligt författarna, ett för svagt 

samband mellan kort sömnlängd och mobilanvändning för att kunna anses relevant, 

(OR =1.29). 

 

Sammanfattning av samband mellan medieanvändning och sömnlängd 

Två av tre studier som undersökt ungdomars TV-tittande i förhållande till sömnlängd 

visade ett signifikant samband. I förhållandet mellan dator och kort sömnlängd fanns det 

i fem av åtta studier ett signifikant samband, varav en av dessa studier endast såg 

sambandet hos pojkar. Av de fyra studier som undersökt sambandet mellan 

mobilanvändning och kort sömnlängd visade alla studier signifikanta samband, en av 

studierna bedömde dock sambandet för svagt för att anses relevant. 
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Sömnkvalitet 
 

Sambandet mellan TV-tittande och sömnkvalitet 

Dworak et al. (2007) har i sin polysomnografiska studie undersökt om TV-tittande har 

något samband med sömnkvalitet. Det ses ingen skillnad på sömnkvaliteten (i form av 

rubbning av de fem naturliga sömnstadierna) när deltagarna tittat på TV på kvällen, i 

jämförelse med när de inte använt någon media. I studien av Mesquita och Rubens 

(2009) undersöktes sambandet mellan TV-tittande och sömnkvalitet genom att jämföra 

andelen med låg sömnkvalitet bland TV-tittare, med motsvarande andel bland dem som 

inte tittade mycket på TV. Här framkom inga signifikanta skillnader ( , p=0.9035). 

 

Sambandet mellan dator-/Internetanvändning och sömnkvalitet  

I studien av Dworak et al. (2007) ses ett samband mellan datoranvändning och sämre 

sömnkvalitet. Då deltagarna spelat dataspel på kvällen ses signifikanta förändringar i de 

olika sömnstadierna, i jämförelse med när de inte spelat dataspel (ANOVA, p<0.05). 

Också i studien av Choi et al (2009) undersöktes sambandet mellan Internetanvändning 

och sömnkvalitet. Det framkom att 19% av kategorin Internet-beroende hade sämre 

sömnkvalitet gentemot 5% av de icke-beroende ( , p<0.001). Även i studien av 

Cheung och Wong (2010) ses en signifikant skillnad i sömnkvaliteten, mellan 

Internetberoende och icke-beroende. Sömnkvalitet mäts med skalan Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) som går mellan 0-3 där högre siffra visar sämre sömnkvalitet. 

Gruppen Internetberoende hade signifikant högre värde på skalan, i jämförelse med 

gruppen icke-beroende (t-test, p<0.001). Mesquita och Rubens studie undersökte om det 

fanns samband mellan datoranvändning och sömnkvalitet, här framkom ett signifikant 

samband i form av att andelen med låg sömnkvalitet var signifikant högre bland 

datoranvändare, än bland dem som inte använde dator ( , p= 0.0251). 

 

I SEM-studien av Lemola et al. (2011) framkom dock inte att sömnkvalitet var någon 

medierande faktor i förhållandet mellan dataspelande och depression. 

 

Sambandet mellan mobilanvändning och sömnkvalitet 

Endast i en studie, Mungezawa et al. (2011), har undersökts hur ungdomars 

mobilanvändning efter att de släckt ljuset för natten påverkar sömnens kvalitet. Det 

finns ett visst samband mellan att ungdomar samtalar respektive sms:ar i mobilen efter 

att ljuset släckts, och sämre sömnkvalitet (OR=1.22 respektive 1.27, p<0.01).  

 

Sammanfattning av sömnkvalitet 

TV-tittande och sömnkvalitet visar inget samband i någon av de två studier som 

undersökt detta. Fyra av fem studier visar dock signifikant samband mellan 

datoranvändning och sämre sömnkvalitet. En studie har tittat på förhållandet mellan 

mobilanvändning och sämre sömnkvalitet och den visar på ett signifikant samband.  
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Dagtrötthet 

 
Sambandet mellan TV-tittande och dagtrötthet 

Studien av Eggermont och van den Bulck (2006) visar att TV-tittande har ett visst 

samband med dagtrötthet (rs= -0.139, p<0.0001).  

 

I Mesquita och Rubens (2009) studie framkom däremot inget signifikant samband, då 

andelen dagtrötta inte var signifikant större i gruppen TV-tittare, i jämförelse med dem 

som inte tittade på TV ( , p=0.4095). 

 

Sambandet mellan dator-/Internetanvändning och dagtrötthet 

I Eggermont och Van den Bulcks (2006) studie ses visst samband mellan 

datoranvändning som sömnstöd, och dagtrötthet (rs=-0.112, p<0.0001). I studien av 

Choi et al (2009) framkommer att i kategorin Internet-beroende var andelen dagtrötta 

(28.6%) signifikant större än andelen dagtrötta (7.9%) i gruppen icke-beroende ( , 

p<0.0001), (OR 5.2). Cheung och Wongs (2010) studie visar också på en signifikant 

större dagtrötthet, hos gruppen Internetberoende i jämförelse med gruppen icke-

beroende (t-test, p<0.001). Lemola et al. (2011) visar att dagtrötthet är en signifikant 

medierande faktor mellan datoranvändning och depression (β=0.09, p<0.05). I studien 

av Punamäki et al. (2006) framgår att när dator- (och mobil-) användning påverkar 

sömnlängden, så förklarar den 24% och 21% av dagtrötthet hos yngre flickor respektive 

pojkar. Motsvarande siffror för de äldre ungdomarna är 29% respektive 24%. 

  

Resultatet i Mesquita och Rubens (2009) studie visar ingen signifikant skillnad i 

andelen dagtrötta bland datoranvändare, i jämförelse med dem som inte använde dator 

( , p=0.5469). 

 

 

Sambandet mellan mobilanvändning och dagtrötthet 

I studien av Mungezawa et al. (2011) påvisas ett visst samband mellan användning av 

mobiltelefon för samtal respektive sms efter att ljuset släckts för natten, och dagtrötthet 

(OR=1.17 resp. 1.50, p<0.01). I Punamäki et al.’s (2006) studie ses, som nämnts ovan 

att när mobil- (och dator-) användning påverkar sömnlängden, så förklarar den 24 % 

och 21 % av dagtrötthet hos yngre flickor respektive pojkar. Motsvarande siffror för de 

äldre ungdomarna är 29 % respektive 24 %. 

  

 

Sammanfattning av dagtrötthet: 

TV-tittande i förhållande till dagtrötthet är undersökt i två studier och en visar ett 

samband som är signifikant. Av de sex studier som undersökt dator och dagtrötthet visar 

fem på ett samband som är signifikant. Två studier har tittat på förhållandet mellan 

mobilanvändning och dagtrötthet och båda studierna visar signifikanta samband.  
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Insomningssvårigheter 

 
Sambandet mellan TV-tittande och insomningssvårigheter 

I Eggermont och Van den Bulcks (2006) studie framgår att TV-tittande som sömnstöd 

har visst samband med senare insomning (rs=0.118, p<0.0001). 

 

Inget signifikant samband mellan TV-tittande och insomningssvårigheter framkom i 

studien av Dworak et al (2007). Inte heller i Mesquita och Rubens (2009) studie sågs 

några samband i form av ökade insomningssvårigheter bland dem som tittar mycket på 

TV, i jämförelse med dem som inte tittade ( , p=0.3980). 

 

Sambandet mellan dator-/Internetanvändning och insomningssvårigheter 

Eggermont och Van den Bulcks (2006) studie visar även att datoranvändning som 

sömnstöd har ett litet samband med senare insomning (rs=0.091, p<0.0001). I studien av 

Dworak et al. (2007) ses en signifikant ökning av insomningstiden då deltagarna spelat 

dataspel på kvällen mot när de inte använt någon media (ANOVA, p<0.05). I studien av 

Choi et al. (2009) framkom att signifikant fler i kategorin Internetberoende hade 

insomningssvårigheter jämfört med andelen i gruppen icke-beroende ( , p<0.0001). 

Studien gjord av Yen et al. (2007) visar att risken för insomningssvårigheter var något 

större bland Internetberoende ungdomar i jämförelse med icke-beroende (OR=1.69, 

p<0.01). Även i studien av Cheung och Wong (2010) framkom signifikant längre 

insomningstid bland Internetberoende i jämförelse med insomningstiden bland de icke-

beroende (t-test, p<0.01). 

 

I Mesquita och Rubens (2009) studie sågs inget samband mellan datoranvändning och 

insomningssvårigheter (t-test, p=0.2664). 

 

Sambandet mellan mobilanvändning och insomningssvårigheter 

Studien av Mungezawa et al. (2011) visar att både samtal och sms med mobilen efter att 

ljuset släckts, har samband med insomningssvårigheter (OR=1.44 respektive 1.45, 

p<0.01). I studien av Yen et al. (2007) bedömdes att problematisk mobilanvändning inte 

var associerat med insomningssvårigheter då OR=1.33. 

 

 

Sammanfattning: 

Av de tre studier som undersökt förhållandet mellan TV-tittande och insomnings-

svårigheter visar endast en av dem ett visst samband. I de studier som undersökt 

förhållandet mellan datoranvändning och insomningssvårigheter visar fem av sex ett 

signifikant samband. En studie har undersökt förhållandet mellan mobiltelefon- 

användning och insomningssvårigheter och den visar ett signifikant samband. 

 

 

 

  



 13 

DISKUSSION 

Iden till val av ämne för litteraturstudien kom upp då olika nyhetsrapporteringar 

aktualiserat ungdomars psykiska ohälsa och sömnproblem. Studiens syfte var att belysa 

hur ungdomars TV-, dator-/Internet- och mobilanvändning påverkar deras sömn. Detta 

för att ha en evidensbaserad grund i möte och hälsosamtal med ungdomar. 

Sjuksköterskor som i sitt arbete möter ungdomar med ohälsa bör kunna stödja dem i sin 

strävan mot ökat välbefinnande. Mycket tyder på att användningen av media kan vara 

en faktor som påverkar ungdomars hälsa. Media och sömn är därför en högaktuell fråga 

att arbeta med i det hälsofrämjande folkhälsoarbetet.  

 

 

Resultatet utformades i fyra kategorier: sömnlängd, sömnkvalitet, dagtrötthet och 

insomningssvårigheter. Det framkom att dagtrötthet var den kategori av sömn som 

visade allra störst samband med medieanvändning, näst intill alla studier såg detta 

samband. Efter dagtrötthet var det sömnlängden som påverkades mest av 

medieanvändningen. För såväl dagtrötthet som sömnlängd framkom att alla tre 

mediekategorier påverkade signifikant, och störst samband visade användning av 

dator/Internet och mobil. Insomningen påverkades lite mer än sömnkvaliteten av 

medieanvändningen, men båda kategorierna hade ändå ett klart samband till media. För 

de två sistnämnda sömnkategorierna så är det framförallt dator-/Internet- och 

mobilanvändning som står för sambandet. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

 

Studien har tittat på tre kategorier av media: TV, dator/Internet och mobil, vilka är de 

media som de analyserade artiklarna också har studerat. Frågan är om det är 

meningsfullt att dela upp framtida forskning i mobilanvändning och datoranvändning då 

mobilen numera fungerar som en liten dator med bland annat Internetfunktion. 

 

TV:s påverkan på sömn undersöktes i tre studier. Framför allt finns ett samband med 

sömnlängden. Detta samband ser även Custers och Van den Bulck (2012, s. 102) då 

mängden TV-tittande genererar senare sänggående på helgkvällar men visade inget 

samband mellan andra sömnvariabler. Garmy (2012, s. 46) har sett att barn/ungdomar 

som har TV i sovrummet har en kortare sömnlängd.  

 

Dator-/Internetanvändningens påverkan på sömn undersöktes i åtta studier. Dess 

påverkan på de fyra sömnkategorierna var stor och då framförallt på dagtrötthet och kort 

sömnlängd, men även på insomningssvårigheter och sömnkvaliteten. Detta visar tydligt 

att dator-/Internetanvändning påverkar sömnen negativt och bör därför uppmärksammas 

av både ungdomar och föräldrar. Shochat, Flint-Bretler och Tzischinsky (2010, s. 1398) 

undersökte skillnaden mellan sömnmönstet på vardagar respektive helger i förhållande 

till medieanvändning. De fann signifikant samband med att ungdomar med dator på 

rummet spenderade mer tid på både spel och Internet. Studien visade också en tendens 

till att ungdomar med dator på rummet gick till sängs senare, gick upp senare och hade 
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en kortare sömnlängd. Dworak et al (2007, s. 981) ser även att datoranvändning som 

påverkar sömnen innebär sämre inlärning och minnesfunktion. 

 

Mobilanvändningens påverkan på sömn undersöktes i fyra studier. Alla fyra undersökte 

sömnlängden och tre av dem såg ett samband. Mungezawa et al (2011, ss. 1016-1017) 

såg att drygt en fjärdedel av ungdomarna använde sin mobil för att ringa eller sms:a 

efter att de släckt ljuset för kvällen. Nackdelen med att använda mobilen efter att ljuset 

släckts har också setts av Oshima et al (2012, s. 1025). De såg även att 

mobilanvändningen hade samband med sämre mental hälsa och självdestruktivitet. De 

studier som analyserats visar att flickor påverkas något mer av mobilanvändning än 

pojkar. I en svensk studie på äldre ungdomar och vuxna från 2011 (Lowden, Åkerstedt, 

Ingre, Wiholm, Hillert, Kuster, Nilsson & Arnetz 2011, ss. 8-11) framkom att vid 

mobilexponering minskade bland annat djupsömnen och den ytliga sömnen ökade.  

 

 

 

Medieanvändningen har ökat mycket bland annat då fler och fler elever har tillgång till 

egen dator i skolan, samt ökningen av smartphones bland ungdomar. Lättillgängligheten 

till olika former av media gör det rimligen svårare för föräldrar att sätta gränser när det 

gäller innehåll och tidsåtgång.  Gangwisch, Babiss, Malaspina, Turner, Zammit och 

Posner (2010, s. 1) ser i sin studie betydelsen av föräldrars gränssättning och 

upprätthållande av sovrutiner för att undvika störd sömn och därmed risken för psykisk 

ohälsa. Media i olika former finns tillgängligt över hela världen men sättet ungdomen 

använder media och mängden tid de lägger på media kan skilja sig åt länder emellan. 

Att det finns skattningsskalor för graden av Internetberoende påvisar att det finns väl 

kända problem kring Internetanvändning. 

 

 

Förutom medias påverkan på sömnen så har de studier som analyserats belyst andra 

variabler vilka är viktiga att nämna. Kort sömnlängd i tonåren var till exempel 

signifikant associerat med depression, kaffedrickande på natten och problemskapande 

Internetanvändning. Insomningssvårigheter var associerat med depression, familje- 

konflikter, låg känsla för skolan, få kamratrelationer och problemskapande Internet-

användning (Yen et al. 2008). En studie visade signifikant samband mellan 

insomningssvårigheter, depression och Internetberoende (Cheung & Wong, 2010). Hos 

Internetberoende återfanns fler pojkar. De drack alkohol oftare, upplevde sin hälsa 

sämre och det var vanligare med insomningssvårigheter, snarkning, tandgnissling och 

mardrömmar i jämförelse med icke Internetberoende (Choi et al. 2009). Hos pojkar 

fanns det ett samband mellan datoranvändning och sämre hälsa bara om sömnen 

påverkades negativt. Flickor var sårbara när det gällde användning av mobiltelefoner. 

De upplevde sämre hälsa och hade muskel- och ledvärk direkt associerat till 

mobilanvändningen, men också indirekt genom försämrad sömn och dagtrötthet 

(Punamäki et al. 2006). Att spela WoW mellan 22.00 – 06.00 var förenat med ökad risk 

för djup depression (Lemola et al. 2011). Dataspel gav en signifikant minskning av 

minnesfunktion och kognitiv funktion (Dworak et al. 2007). Nattlig mobilanvändning är 

signifikant associerat med sämre psykisk hälsa i form av självmordstankar och 

självskadebeteende när hänsyn är taget till kön, ålder, alkohol, droganvändning och 

sömnlängd. Detta visar att sömn och media inte är några isolerade företeelser utan något 
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som hänger samman med våra liv i stort och som kan få allvarliga konsekvenser 

(Oshima et al. 2012) . Enligt Eggermont och Van den Bulck (2006) använder många 

ungdomar musik, böcker, TV och dator som hjälp för att kunna somna. Studien visar att 

endast bokläsning har effekt som sömnstöd. 

 

Hagqvist (2011 ss. 478-481) skriver att de psykosomatiska besvären har ökat mellan 

1988 och 2011 hos både pojkar och flickor i årskurs 9. När det gäller psykiska besvär är 

andelen hos pojkar och flickor högre 2009 än 1985. Andelen ungdomar mellan 16-24 år 

som besväras av oro, ängslan eller ångest är högre 2010 än 1988/89. Enligt färska 

siffror från vårdenhetschef på BUP Mittenälvsborg har antalet registrerade inkomna 

remisser till BUP/SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus) ökat med 16% mellan 2010 och 

2012.  

 

I det förebyggande arbetet behöver hänsyn tas till många faktorer när det gäller strävan 

mot ökad hälsa för barn och ungdomar. Med respekt för ungdomarna och deras 

motivation och förmåga behöver sjuksköterskan värdera vilka faktorer som är möjligt 

att förändra och vilka som är svårare, detta för att inge hopp och på sikt ökad hälsa. Så 

långt som möjligt bör sjuksköterskan stödja ungdomen i dess strävan mot välbefinnande 

genom att förmedla vad forskningen visar. I annat fall finns risken att de unga lämnas 

ensamma med sin sömnproblematik och då försöker lösa dem på det sätt de känner till, 

men som kanske inte leder till förbättring.  

 

En färsk studie av Olafsdottir, Eiben, Prell, Hense, Lissner, Mårild, Reisch och Berg 

(2013, ss. 5-6) visade samband mellan TV-tittande och läskdrickande, detta 

presenterades i en debattartikel i Göteborgsposten. Det visar att det finns anledning att 

forska på media och många andra faktorer än sömn då det i hög grad tycks påverka barn 

och ungdomars fysiska och psykiska hälsa. 

 

Denna litteraturstudie vill lyfta fram att det är viktigt ur ett etiskt perspektiv att 

sjuksköterskan är påläst och visar intresse för ungdomars livsvillkor där media är en stor 

del. Ungdomen skall lära sig att förhålla sig till media på ett sätt som gynnar deras hälsa 

och leder till välbefinnande. Sjuksköterskan bör då bygga sitt samtal på respekt för 

ungdomens vardagliga liv, vad de önskar för stöd för att uppnå eller bibehålla hälsa men 

också på vad forskningen visar. Vallido, Peters, O`Brien och Jackson (2009, s. 1819) 

har i en litteraturstudie undersökt vilka konsekvenser ungdomars störda sömn har för 

sjukvården. De belyser att sömnproblematik som en del av ungdomars hälsa är ett 

outforskat område i omvårdnadsforskningen, och ser behovet av ytterligare arbete och 

forskning. De skriver även att sjuksköterskan bör utbilda ungdomen och dess familj i 

goda sömnvanor. Smedje, Allik och Larsson (2008, s. 3002) skriver i en debattartikel 

om att barns sömn bör uppmärksammas mer inom vården och i multidisciplinär 

forskning. Detta eftersom sömnbrist inverkar negativt på barn och ungdomars 

utveckling och ökar bland annat risken för psykisk ohälsa samt barnfetma 

 

Metoddiskussion 

 

Uppsatsförfattarna valde att göra en litteraturstudie då det redan fanns mycket forskat 

inom området media och sömn, dessutom behöver sjuksköterskor vetenskapliga belägg 

för att kunna motivera ungdomar att prioritera sömnen. Litteraturstudie vara ett lämpligt 
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första steg för att få en samlad bild av kunskapsläget, ifråga om eventuella samband 

mellan ungdomars medieanvändning och sömn. Vi valde åldersgruppen ungdomar då vi 

arbetar med dessa och har ett intresse för ungdomars välbefinnande. Dessutom sker 

många förändringar i livet under denna period såväl fysiska, psykiska och sociala och de 

kan alla påverka sömnen på olika sätt. Det visade sig att det fanns mycket forskat på 

detta område så den systematiska litteratursökningen begränsades därför till 2006-2013.  

 

En svårighet har varit att läsa och analysera och komma fram till en slutsats då de olika 

studierna använt många olika mätmetoder för att mäta både medieanvändning och 

sömnproblem. Alla studier utom en utgår främst från ungdomars egen skattning av 

sömnproblem. Till viss del används föräldrars beskrivning av ungdomens sömnkvalitet 

när det gäller sådant som snarkning, tandgnissling och sömnapné som är svårt att 

redovisa själv. Detta överensstämmer i viss mån med vårdvetenskapens ontologiska 

utgångspunkter vilka är mer intresserade av hur människan själv bedömer sin situation 

och sitt välbefinnande, än hur det rent objektivt ser ut. En rent objektiv mätning görs 

endast i en studie (Dworak et al, 2007) vilket då blir ett intressant komplement till de 

övriga studierna i denna litteraturstudie.  

 

Några studier med kvalitativ metod har inte påträffats när den systematiska sökningen 

genomfördes vilket förvånat oss. Önskvärt vore att framtida studier också tittade på 

ungdomars egen upplevelse av sömn och om/hur media påverkar deras sovvanor, för att 

bättre kunna möta dem i deras livsvärld. 

 

Datamaterialet är inhämtat mellan 2001 och 2009 hos de studier som deklarerat detta 

men några studier redovisar inte när materialet inhämtats och det bedömer vi är en brist. 

Likaså anger inte alla studier hur hög svarsfrekvensen är och det är olyckligt då det blir 

svårt att avgöra om studiens resultat är tillförlitligt. En av studierna (Lemola et al. 2011) 

som tittade på dataanvändning undersökte bara spelet WoW och ger därför begränsad 

kunskap om dataanvändning i allmänhet och framför allt hos flickor, då över 90% av 

deltagarna var pojkar. Långtgående slutsatser för svenska ungdomar bör dras med viss 

försiktighet, då fem studier är gjorda i Asien, en i Sydamerika och endast fyra i Europa. 

 

 

 

SLUTSATSER 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 240-241) menar att vårdare på alla nivåer har ett 

ansvar att ge evidensbaserad vård och information. Vårdaren bör sträva efter att stödja 

ungdomen i sin hälsoprocess genom att dela med sig av den professionella kunskap som 

han/hon har. Resultatet i denna studie belyser hur media påverkar sömnen vilket i 

förlängningen ger upphov till ohälsa. Detta bör tas på allvar av samhället i stort och i det 

enskilda mötet mellan sjuksköterskan och ungdomen. Hälso- och sjukvården strävar 

efter att arbeta förebyggande för att minska livslidande, och god sömn är ytterst viktigt 

för välbefinnandet. Denna litteraturstudie kan förhoppningsvis ligga till grund när det 

inom skolhälsovård eller barnpsykiatri diskuteras vilka råd som bör ges till ungdomen i 

samband med hälsosamtal eller som allmänna rekommendationer som rör sömn och 

media.  
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Utifrån de artiklar som lästs i denna studie kan ändå följande slutsatser dras: 

 

 Dator-/Internet- och mobilanvändning visar ett förhållandevist starkt samband med 

sömnproblematik.  

 TV-tittande visade mindre samband med sömnproblematik och restriktioner om 

det bör därför ges med försiktighet.  

 Mer forskning inom området är nödvändigt med tanke på att det är många andra 

faktorer som påverkar sömnen.  

 Det är viktigt med forskning utifrån svenska förhållanden för att kunna ge rätt råd. 

 Alla som arbetar med barn och ungdomar behöver göras medvetna om medias påverkan 

på sömn. 

 Föräldrar behöver göras medvetna om hur media påverkar sömnen så att de kan hjälpa 

och stötta sina barn och ungdomar till bättre sömn och hälsa. Till exempel genom: 

-föräldrautbildning på BVC 

-möten med föräldrar, enskilt eller i grupp genom skolhälsovården 

-föreläsning på BUP om sömnens koppling till psykisk ohälsa 

 Viktigt att ta reda på hur ungdomarna själva ser på sömn genom kvalitativa studier. 

 BVC, skola och andra instanser behöver göra handlingsplaner för det hälsofrämjande 

arbetet med tanke på medieanvändning och sömnproblem.  
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Bilaga 1 

 

Överblick av litteratursökning i databaser som är genomförda 130426 
Databas Sökning nr Sökord (i fältet SU =subject heading) Träffar Urval 1 Urval 2 

________________________________________________________________________________________________________

PsycINFO        S:1  computer  57068 
PsycINFO  S:2 phone*  19937 

PsycINFO S:3 information technology 6261 

PsycINFO S:4 television  9690 
PsycINFO S:5 internet  21342 

PsycINFO S:6 S1 or S2 or S3 or S4or S5  103581  

PsycINFO     S:7  sleep*  35316   

PsycINFO     S:8 adolescen*  329639  

PsycINFO     S:9 youth*  19125 

PsycINFO S:10 S8 or S9  334917 
PsycINFO S:11 S6 and S7  and S:10  35 25 10 

 

   
Urval 1  

Inklusionskriter:  

- publiceringsår 2006-2013 
- Peer reviewed 

 

Urval 2 
Exklusionskriterier: 

-artiklar som inte är skrivna på engelska eller svenska 

-artiklar som syftar till att undersöka något sjukdomstillstånd 
-artiklar som inte svarar mot studiens syfte 

 

 

 

Överblick av litteratursökning i databaser som är genomförda 130426 
Databas Sökning nr Sökord (i fältet SU =subject heading) Träffar Urval 1 Urval 2 

________________________________________________________________________________________________________

Cinahl/ERIC/Medline      S:1  computer  479160 
Cinahl/ERIC/Medline      S:2 phone*  23880 

Cinahl/ERIC/Medline      S:3 information technology 20879 

Cinahl/ERIC/Medline      S:4 television  33003 
Cinahl/ERIC/Medline      S:5 internet  84390 

Cinahl/ERIC/Medline      S:6 S1 or S2 or S3 or S4 or S5 606955  

Cinahl/ERIC/Medline      S:7 sleep*  104205   
Cinahl/ERIC/Medline      S:8 adolescen*  1749694  

Cinahl/ERIC/Medline      S:9 youth*  35085 

Cinahl/ERIC/Medline      S:10 S9 or S10  1775141 
Cinahl/ERIC/Medline      S:11 S6  and S7 and S10  295 31 4 
 

 
Urval 1  

Inklusionskriter:  
– publiceringsår 2006-2013 

- Peer reviewed 

 
Urval 2 

Exklusionskriterier: 

-artiklar som inte är skrivna på engelska eller svenska 
-artiklar som syftar till att undersöka något sjukdomstillstånd 

-artiklar som inte svarar mot studiens syfte 
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Bilaga 2 

 

 

Kort sömnlängd: 

Tabell 1: Visar samband respektive icke samband mellan kort sömnlängd och TV, Dator respektive Mobil 

 Art: 

1 

Art: 

2 

Art: 

3 

Art: 

4 

Art: 

5 

Art: 

6 

Art: 

7 

Art: 

8 

Art: 

9 

Art: 

10 

Kort 

sömnlängd 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

TV 

 

/ / / - / / / / + + 

Dator + P) 

- (F) 

/ + - + - / + + - 

Mobil + + / / / / + - / / 

Ja= Variabeln har undersökts i artikeln, Nej= Variabeln har inte undersökts i artikeln, + =Visar samband,  

- =Inget sambans kan ses,  /=Denna variabel är inte undersökt i artikeln, F= ses hos flickor, P= ses hos pojkar 

 

Sämre sömnkvalité 

Tabell 2: Visar samband respektive icke samband mellan sämre sömnkvalité och TV, Dator respektive Mobil 

 Art

: 1 

Art: 

2 

Art: 

3 

Art: 

4 

Art: 

5 

Art: 

6 

Art: 

7 

Art: 

8  

Art: 

9 

Art: 

10 

Sämre 

sömnkvalité 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja 

TV 

 

/ / / - / / / / / - 

Dator 

 

/ / - + + + / / / + 

Mobil 

 

/ + / / / / / / / / 

Ja= Variabeln har undersökts i artikeln, Nej= Variabeln har inte undersökts i artikeln, + =Visar samband,  

- =Inget sambans kan ses,  /=Denna variabel är inte undersökt i artikeln, F= ses hos flickor, P= ses hos pojkar 

 

Dagtrötthet 

 
Tabell 3: Visar samband respektive icke samband mellan dagtrötthet och TV, Dator respektive Mobil 

 Art: 

1 

Art: 

2 

Art: 

3 

Art: 

4 

Art: 

5 

Art: 

6 

Art: 

7 

Art: 

8 

Art: 

9 

Art: 

10 

Dag 

trötthet 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej 

TV 

 

/ / / - / / / / + / 

Dator + 

 

/ + - + + / / + / 

Mobil +  
 

+ / / / / / / / / 

Ja= Variabeln har undersökts i artikeln, Nej= Variabeln har inte undersökts i artikeln, + =Visar samband,  

- =Inget samband kan ses,  /=Denna variabel är inte undersökt i artikeln, F= ses hos flickor, P= ses hos pojkar 
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Insomnings svårigheter 

Tabell 4: Visar samband respektive icke samband mellan insomnings svårigheter och TV, Dator respektive Mobil 

 Art: 

1 

Art: 

2 

Art: 

3 

Art: 

4 

Art: 

5 

Art: 

6 

Art: 

7 

Art: 

8 

Art: 

9 

Art: 

10 

Insomnings 

svårigheter 

Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja 

TV 

 

/ / / - / / / / + - 

Dator 

 

/ / / - + + / + + + 

Mobil 

 

/ + / / / / / - / / 

Ja= Variabeln har undersökts i artikeln, Nej= Variabeln har inte undersökts i artikeln, + =Visar samband,  

- =Inget sambans kan ses,  /=Denna variabel är inte undersökt i artikeln, F= ses hos flickor, P= ses hos pojkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 
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Författare, 

årtal, 

titel och 

tidskrift 

Problem och  

Syfte 

Metod och 

mätinstrument 

 

Urval Resultat  

Följande siffror beskriver 

resultat som ser ett associerande 

samband:  

(icke samband står inom parentes 

och avslutas med NS) 

Artikel 1 

 

Raija-Leena 

Punamäki, 

Marjut 

Wallenius, Clase-

Håkan Nygård, 

Lea Saarni, Arja 

Rimpelä 

 

2007 

 

Use of 

information and 

communication 

technology (ICT) 

and perceived 

health in 

adolescence: The 

role of sleeping 

habits and 

waking-time 

tiredness. 

 

Journal of 

Adolescence 

ICT-användning bland 

barn och ungdomar har 

blivit en central del av 

deras dagliga liv. Den 

psykiska och fysiska 

ohälsan har samtidigt 

ökat.  

 

Syftet var dels att 

undersöka köns- och 

åldersskillnader i 

användningen av ICT. 

Dessutom att titta på 

sambandet mellan 

sömnvanor, dagtrötthet 

och ICT gentemot 

upplevd hälsa. 

Tvärsnitts studie 

 

DI (datainsamling): 

För att få fram 

ungdomars 

information och 

teknologianvändning 

(ICT) ställdes frågor 

kring bruket av dator 

och mobil. Frågor 

ställdes även kring 

sömnvanor och 

dagtrötthet. 

 

DA(dataanalys): 

SEM 

Urvalet var 

10360 

ungdomar från 

befolknings-

registret, födda 

på ett givet 

datum. Svars-

frekvensen var 

70% vilket 

resulterade i 

7292 

deltagande. 

Materialet 

insamlades 

under 2001 i 

Finland på 

ungdomar i 

åldern 12-18 år. 

Dator vs sömnlängd:  

Pojkar: β=-0.16, p 0.0001  

(Flickor: NS) 

 

Mobil vs sömnlängd: 

Pojkar 12-14 år:  

β=-0.31, p 0.0001 

Flickor 12-14 år:  

β=-0.43, p 0.0001 

Flickor 16-18 år: 

β=-0.27, p 0.0001 

(Pojkar 16-18 å: NS) 

 

Dator vs dagtrötthet: 

Yngre pojkar: 21% 

Yngre flickor: 24% 

Äldre pojkar: 24% 

Äldre flickor: 29% 

 

Mobil vs dagtrötthet: 

Yngre pojkar: 21% 

Yngre flickor: 24% 

Äldre pojkar: 24% 

Äldre flickor: 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 

 

Takeshi 

Mungezawa, 

Yoshitaka 

Kaneita, 

Yoneatsu Osaki, 

Hideyuki Kanda, 

Masumi Minowa, 

Mobilanvändning är 

associerat med 

hälsoproblem. En del 

ungdomar är inte 

medvetna om de 

negativa effekterna utan 

tror till och med att 

medieanvändning 

underlättar sömn. 

Tvärsnitts studie 

 

DI:  

För att undersöka 

sömnstatus ställdes 

frågor kring 

sömnlängd, 

sömnkvalitet, 

dagtrötthet och 

240 Japanska 

”junior och high 

school” skolor 

tillfrågades om 

att vara med i 

studien och 

71.7% av 

skolorna 

accepterade att 

Mobil vs sömnlängd: 

OR 1.15-1.21, p< 0.01 

 

Mobil vs sömnkvalité: 

OR 1.22-1.27, p< 0.01 

 

Mobil vs dagtrötthet: 

OR 1.17-1.50, p< 0.01 
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Kenji Suzuki, 

Susumu Higuchi, 

Junichiro Mori 

Ryuichiro 

Yamamoto, 

Takashi Ohida 

 

The Association 

between Use of 

Mobile Phones 

after light Out 

and Sleep 

Disturbances 

among Japanese 

Adolescents 

 

Journal of Sleep 

and Sleep 

Disorders 

Research 

 

 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan 

användning av 

mobiltelefoner efter det 

att lampan släckts och 

sömnstörningar. 

insomnings-

svårigheter. När det 

gäller 

mobilanvändning 

frågade man 

deltagarna om 

frekvensen av 

mobilsamtal och sms 

per dag. Sedan 

frågade man hur ofta 

de använde mobilen 

för att ringa efter att 

ljuset släckts samt 

hur ofta de använde 

mobilen för att 

sms:a efter att ljuset 

släckts. 

 

DA: 

Univariat logistisk 

regressionsanalys 

Multipel logistisk 

regressionsanalys 

delta, 172 

skolor. 

 

Bland de skolor 

som deltog var 

det 62.9 % av 

alla ungdomar 

som 

genomförde 

studien vilket 

var 94777 

stycken. 

Mobil vs insomningsvårigheter: 

OR 1.44-1.45, p< 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3 

 

Sakari Lemola, 

Serge 

Brand,Nicole 

Volger, Nadine 

Perkinson-Gloor, 

Mathias 

Allemand, 

Alexander Grob 

 

2011 

 

Habitual 

En kort och 

oregelbunden sömn är 

förknippat med sämre 

dagfunktion särskilt för 

ungdomar och unga 

vuxna. 

 

Syftet var att undersöka 

om dataspelande och 

dygnsrytm var relaterat 

till depressiva symtom 

hos ungdomar och unga 

vuxna.  

Tvärsnitts studie 

 

DI:  

Deltagarna fick 

svara på frågor kring 

frekvensen av 

WoW-spelande med 

alternativen: mindre 

än en dag/vecka, 1-2 

dagar/vecka, 3-4 

dagar/vecka eller 5-7 

dagar/vecka. För 

frågor kring söm 

användes följande 

Deltagarna 

rekryterades via 

Internet genom 

onlinespelet 

WoW. 646 

ungdomar och 

unga vuxna i 

åldrarna 13-30 

år (varav 90.9% 

män) deltog i 

studien. 84.8% 

var tyska 

medborgare, 13 

% kom från 

Dator vs sömnlängd: 

Vardagar: β=-1.7, p< 0.001 

Helger: β=-1.1, p< 0.05 

 

Dator vs sömnkvalitet:  

(β=-0.07. NS) 

 

Dator vs dagtrötthet: 

β=0.09, p < 0.05 
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computer game 

playing at night 

is related to 

depressive 

symptoms 

 

Personality and 

Individual 

Differences 

manualer: ”Coping 

with sleep 

disturbances” 

(Backhaus & 

Riemann 1996), 

Insomnia Severity 

Index (ISI; Bastien, 

Vallièrs & Morin 

2001) och Epworth 

Sleepiness Scale 

(Johns 1991). 

 

DA: 

SEM 

Österike och 

Schweiz och 

resterande 2 % 

kom från andra 

länder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4 

 

Gema Mesquita, 

Rubens Reimão 

 

2009 

 

Quality of sleep 

among university 

students: Effects 

of nighttime 

computer and 

television use 

 

Arquivos de 

Neuro-Psiquiatria 

Media har förändrat 

våra dagliga rutiner och 

vanor och detta leder 

ofta till försämrad 

sömn. 

 

Syftet var att identifiera 

eventuella kopplingar 

mellan dator/TV tid och 

sömnkvalitet för unga 

studenter. 

Tvärsnitts studie 

DI: Deltagarna fick 

svara på frågor hur 

mycket de använde 

TV och dator under 

vardagar mellan 19-

03. Deltagarnas 

sömnupplevelse 

mättes genom 

"Pittsburgh Sleep 

Quality Index 

(PSQI). Materialet 

samlades in under 

2007. 

DA: Chi-square ( ) 

och Fisher’s test, 

Mann-Whitney test 

och Kruskal-Wallis 

test.  

710 deltagare 

lottades ut av 

1978 studenter 

på ett 

Universitet i 

Brasilien.486 

var kvinnor och 

224 män och 

åldern låg 

mellan 17-25 år. 

TV vs sömnlängd: 

( , p=0.1681 NS) 

 

Dator vs sömnlängd: 

( p= 0.0904 NS) 

 

TV vs sömnkvalitet: 

( p=0.9035 NS) 

 

Dator vs sömnkvalitet: 

p= 0.0251 

 

TV vs dagtrötthet: 

( p=0.4095 NS) 

 

Dator vs dagtrötthet: 

( p=0.5469 NS) 

 

TV vs insomningssvårigheter: 
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Multiple logistik 

regressionsanalys 

användes för att få 

fram faktorer som 

påverkar 

sömnkvaliteten. 

( p=0.3980 NS) 

 

Dator vs insomningssvårigheter: 

( p=0.2664 NS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5 

 

Kwisook Choi, 

Hyunsook Son, 

Myunghee Park, 

Jinkyu Han, Kitai  

Kim, Byungkoo 

Lee, Hyesun 

Gwak 

 

2009 

 

Internet overuse 

and excessive 

daytime 

sleepiness 

 

Psychiatry and 

Clinical 

Neurosiences 

Internerberoende är 

relaterat till ensamhet, 

depression, undvikande, 

ångest, impulsivitet och 

ADHD. Dagtrötthet är 

associerat till sämre 

körning, olyckor på 

arbetet och sämre 

studieresultat. 

 

Syftet var att undersöka 

det inbördes 

förhållandet mellan 

sömnlöshet, 

Internetberoende och 

depression.  

Tvärsnitts studie 

DI: För att kunna 

bedöma graden av 

Internetberoende 

användes ” Young’s 

Internet addiction 

test”. För att räknas 

som 

Internetberoende 

skulle man på en 

skala mellan 20-100  

erhålla mer eller lika 

med 70 poäng. 

Dagtrötthet mättes 

med hjälp av 

”Epworth Sleepiness 

Scale” (ESS). 

Dagtrötthet ansågs 

man ha om man 

hade mer än 10 

poäng på en skala 0-

24. Sömnkvalitet 

undersöktes genom 

frågor om snarkning, 

apné, tandgnissling 

Inbjudan till att 

vara med i 

studien 

skickades till 

2694 studenter 

(0,6 % av 

445430 

studenter i 

SydKorea). 

Svarsfrekvensen 

var 86,7 % och 

därmed var 

2336 studenter 

med i studien. 

 

Dator vs sömnlängd: 

Sömnlängden var ca 5,4 h hos 

Internetberoende och 6,1 h hos 

icke Internetberoende, p< 

0.0005. 

 

Dator vs sömnkvalitet: 

Sämre sömnkvalitet förekom hos 

ca 19 % av Internetberoende och 

hos ca 5 % av icke 

Internetberoende, p<0.001. 

 

Dator vs dagtrötthet: 

Förekomsten av dagtrötthet (när 

hänsyn var taget till andra 

faktorer) var 28,6% hos 

Internetberoende och 7.9% hos 

icke Internetberoende ungdomar, 

p<0.0001, OR 5,2. 

 

Dator vs insomningssvårigheter: 

Insomningssvårigheter förekom 

hos 35,9% av de 

Internetberoende hos 19,3 % av 

de icke Internetberoende, 
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och förekomst av 

mardrömmar. Man 

ställde också frågor 

kring insomnings-

svårigheter. 

DA: Man delade in 

studenterna i tre 

grupper: 

Internetberoende, 

möjligen 

Internetberoende 

och icke 

Internetberoende. 

Man gjorde sedan 

jämförelser mellan 

dessa grupper. 

Multipel 

regressionsanalys 

användes för att 

bedöma sambandet 

mellan dagtrötthet 

och 

Internetberoende. 

p<0.0001. 

 

Artikel 6 

 

Lee M Cheung, 

Wing S Wong 

 

2010 

 

The effects of 

insomnia and 

internet addiction 

on depression in 

Hon Kong 

Chinese 

adolescents 

 

Journal of sleep 

Research 

Det är känt att 

insomningssvårigheter 

och Internetberoende 

påverkar den mentala 

hälsan. Det är dock inte 

känt hur Internet och 

sömn påverkar 

varandra. 

 

Syftet var att undersöka 

det inbördes 

förhållandet mellan 

sömnlöshet, 

Internetberoende och 

depression.  

Tvärsnitts studie 

DI: Deltagarna fick 

fylla i ”Pittsburgh 

Sleep Quality 

Index”(PSQI) där 

poäng mer än 5/6 på 

en skala 0-21 talar 

för sömnsvårigheter. 

Bedömning av 

Internetberoende 

gjordes med hjälp av 

” Chinese Internet 

Addiction Scale 

(CIAS) där poäng 

63/64 på en skala 

26-104 gav uttryck 

för internetberoende. 

DA: Beskrivande 

statistik. 

Gruppjämförelse 

mellan 

Internetberoende 

och icke 

Internetberoende 

ungdomar. Multipel 

regressionsanalys.  

Alla studenter 

på en skola i 

Hongkong 

tillfrågades om 

att delta i 

studien och 730 

tackade ja. 11 

studenter 

exkluderades på 

grund av 

ofullständiga 

svar och därmed 

återstod 719 

studenter i 

studien.    

Dator vs sömnlängd: 

(Medelsömnlängden var 7.68 

timmar per natt och beroende 

sov 7.55 timmar gentemot icke-

beroende som sov 7.69 timmar,  

t-test, p=0.37 NS) 

 

Dator vs sömnkvalitet: 

Basalvärdet var 1.04 på en skala 

mellan 0-3 där högre siffra visar 

sämre sömnkvalitet. Internet-

beroende 1.48 och icke-beroende 

0.95,  

p < 0.001. 

 

Dator vs dagtrötthet: 

Basalvärdet var 0.51 på en skala 

mellan 0-3 där högre siffra visar 

dagtrötthet. Internet-beroende 

0.79 och icke-beroende 0.45, 

t-test, p < 0.001 

 

Dator vs insomnings-svårigheter: 

Basalvärdet var 21.56 min för att 

somna in. Internet-beroende hade 

36.39 min och icke-beroende 

hade 18.43 min, t-test, p <0.01. 
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Artikel 7 

 

Norihito Oshima, 

Atsushi Nishida, 

Shinji 

Shimodera, 

Mamoru Tochigi, 

Shuntaro Ando, 

Syudo Yamasaki, 

Yuji Okazaki, 

Tsukasa Sasaki 

 

2012 

 

The Suicidal 

Feelings, Self-

Injury, and 

mobile Phone 

Use After Lights 

Out in 

Adolescents 

 

Journal of 

Pediatric 

Psychology 

Användning av 

mobiltelefon har blivit 

popular och vanligt 

bland ungdomar. 

 

Syftet var att studera 

sambandet mellan 

nattlig 

mobiltelefonanvändning 

och psykisk hälsa, 

självmordstankar och 

självskadebeteende hos 

ungdomar.  

Tvärsnitts studie 

DI: Materialet 

samlades in under 

2008 och 2009. 

Deltagarna fick fylla 

i ” General Health 

Questionaire 

”(GHQ-12) 

angående mental 

hälsa och sömn. 

Frågor ställdes också 

angående 

mobilanvändning 

efter att ”ljusets 

släckts”. 

DA: 

Gruppjämförelse 

mellan kön , yngre 

och äldre ungdomar 

gjordes. För att 

analysera sambandet 

mellan sömnlängd 

och 

mobilanvändning 

efter att ”ljuset 

släckts” användes 

ANOVA och” post 

hoc Tukey”. 

Logistik 

regressionsanalys.  

Av 174 

tillfrågade 

skolor 

valde 53 att 

delta. Av 19436 

tillfrågade 

studenter 

accepterade 

18250 att delta i 

studien. 330 av 

dessa var 

exkluderade 

pga. grund av 

ofullständiga 

svar och därför 

återstod 17920 

studenter i 

studien  

Mobil vs sömnlängd: 

Yngre flickor och pojkar, 

ANOVA, p<0.001. 

 

(Äldre flickor ANOVA p=0.193 

och äldre pojkar ANOVA 

p=0.430,  NS) 
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Artikel 8 

 

Cheng-Fang Yen, 

Chih_hung Ko, 

Ju-Yu Yen, 

Chung-Ping 

Cheng 

 

2008 

 

The 

Multidimensional 

Correlates 

Assosiated With  

Short Nocturnal 

Sleep Duration 

and Subjective 

Insomnia Among 

Taiwanese 

Adolescents 

 

SLEEP  

Undersökningar har 

visat att ungdomar 

sover för lite. 

 

Syftet vara att 

undersöka sambandet 

mellan sömnlängd och 

insomningssvårigheter 

med olika faktorer 

bland annat 

högteknologi. 

Tvärsnitts studie 

 

DI: 

För att få 

information kring 

ungdomarnas sömn 

användes Athens 

Insomnia Scale 

(AIS-8). För att få 

information kring 

ungdomars 

mobiltelefon-

användning 

användes Chen 

Internet Addiction 

Scale (CIAS) och 

Problematic Cellular 

Phone Use 

Questionnarie 

(PCPU-Q). 

 

DA: 

CHIAD 

Logistisk 

regressionsanalys 

Ett stratifierat 

slumpmässigt 

urval av 

Taiwanesiska 

skolor från 

landsbygd 

respektive 

storstad, olika 

stadier och 

teoretiska 

respektive 

yrkesskolor 

utgjorde ett 

demografiskt 

urval.  

Slutligen deltog 

12210 

ungdomar. 

Materialet 

samlades in 

2004. 

Dator vs sömnlängd: 

Hos de Internet-beroende 22.7% 

i jämförelse med 12.9% av de 

icke-beroende, p<0.01. OR 

2.34. 

 

Mobil vs sömnlängd:  

(OR= 1.29 NS) 

 

Dator vs insomnings-svårigheter:  

hos de Internet-beroende  

OR=1.69, p<0.01. 

 

Mobil vs insomnings-

svårigheter: 

(OR=1.33. NS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 9 

 

Steven 

Eggermont and 

Stört sömnmönster är 

ett välkänt problem 

bland ungdomar och har 

konsekvenser så som 

Tvärsnitts studie 

 

DI: 

Ungdomarna 

Från den 

tysktalande 

delen i Belgien, 

Flanders, valdes 

TV vs sömnlängd: 

rs= -0.120, p<0.05. 

 

Dator vs sömnlängd: 
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Jan Van den 

Bulck 

 

2006 

 

Nodding off or 

switching off? 

The use of 

popular media as 

a sleep aid in 

secondary-school 

children 

 

Journal of 

Pediatrics and 

Child Health 

dagtrötthet, sämre 

skolresultat och 

beteendeproblem. 

 

Syftet var att beskriva 

användandet av media 

som insomningsstöd 

och relatera det till 

deras sömnrutiner och 

känslor av trötthet 

tillfrågades hur ofta 

de använder 

dataspel, TV, musik 

samt läsa bok som 

sömnstöd, 

alternativen var 

aldrig, sällan, ibland 

eller ofta. De 

tillfrågades även om 

de hade TV 

respektive data i det 

egna sovrummet. 

Sömn frågor var 

kring läggtider på 

vardagar respektive 

helg. Dessutom 

svarade de med 

hjälp av en skala hur 

trötta de var vid 5 

olika situationer.  

 

DA: 

Spearman´s rho 

skolor som 

representerade 

olika 

geografiska 

områden och 

typer av skolor. 

Dessa skolor 

hade tre olika 

utbildnings-

grader vilket 

representerar 

landets 

invånares 

utbildnings-

grader. Totalt 

tillfrågades 

3022 elever och 

2546 elever 

genomförde 

studien. 

rs= -0.078,p < 0.05. 

 

TV vs dagtrötthet: 

rs= -0.139, p < 0.0001. 

 

Dator vs dagtrötthet: 

rs=-0.112, p < 0.0001. 

 

TV vs insomningssvårigheter: 

rs= 0.118, p<0.0001. 

 

Dator vs insomningssvårigheter: 

rs= 0.091, p<0.0001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 10 

 

Markus Dworak, 

Thomas Schierl, 

Thomas Bruns 

Heiko Strüder 

 

2007 

 

Impact of 

Tidigare forskning har 

visat att överdrivet TV-

tittande och data-

spelande är associerat 

med många psykiatriska 

symptom. 

 

Syftet var att undersöka 

vilken effekt överdrivet 

TV tittande och 

Polysomnografisk 

studie. 

 

DI: 

Under tre dagar 

vecka 1 var studien 

kring datorspelande, 

under tre dagar 

vecka 2 var studien 

kring TV-tittande 

Utifrån en 

tidigare studie 

kring hälsosam 

sömn där flera 

tusen ungdomar 

deltog 

tillfrågades 

pojkar som var 

mellan 12-14 år 

vilka hade en 

TV vs sömnlängd: 

Basalvärdet 94.81 och de som 

tittat på TV har 90.74, ANOVA, 

p<0.005. 

 

Dator vs sömnlängd: 

(Basalvärdet var 94.81 och de 

som spelat dataspel har 92.70, 

ANOVA, p=0.210. NS) 
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Singular 

Excessive 

Computer Game 

and Television 

Exposure on 

Sleep Patterns 

and Memory 

Performance of 

School-aged 

Children 

 

Pediatrics 

dataspelande vid 

enstaka tillfälle har på 

barns sömnmönster och 

minnesfunktion. 

samt under tre dagar 

vecka 3 var studien 

utan dator/TV. 

 Dagen före och 

under 

experimentdagen 

fick ungdomarna 

inte vara fysiskt 

aktiva, bli passivt 

varma av dusch/bad 

eller sova på dagen. 

De fick inte heller 

förtära kaffe, 

alkohol eller nikotin, 

inte heller stressa för 

mycket.  

På 

experimentdagarna 

fick de titta på en 

film på TV eller 

spela ett datorspel 

mellan 18.00 och 

19.00, eller inget av 

det, och efter det 

följde de familjens 

vanliga kvällsrutiner 

men de fick inte titta 

på TV eller dator. På 

kvällen kopplades 

ett portabelt 

polysömnografiskt 

instrument för att 

mäta sömnen. 

Ungdomen sov 

hemma i sin vanliga 

miljö.  

 

DA: 

Repeated-

measurements 

analysis of variance 

samt Bonferroni test 

som ett post hoc test. 

Signifikans nivån 

sattes till p<0.05. 

god hälsa och 

inte åt några 

mediciner.  11: 

a frivilliga 

pojkar ställde 

upp i studien. 

Medelåldern var 

13.45 +/- 1.04 

år. Ungdomar 

och föräldrar 

fick information 

kring 

förfarandet. 

TV vs sömnkvalitet: 

(Basalvärdet på sömnstadium 2 

var 10.83 och de som tittat på 

TV hade 21.11, ANOVA, p 

=0.817. NS) 

(Basalvärdet på sömnstadium 4 

var 25.00 och de som tittat på 

TV hade 39.11, ANOVA, 

p=0.998. NS) 

 

Dator vs sömnkvalitet: 

Basalvärdet på sömnstadium 2 

var 10.83 och de som tittat på 

TV hade 34.83, p=0.032 

Basalvärdet på sömnstadium 4 

var 25.00 och de som spelat 

dataspel hade 47.39, p=0.049. 

Sammantaget ANOVA, p<0.05. 

 

TV vs insomnings-svårigheter: 

(Basalvärdet var 10.83 min för 

att somna, de som tittat på TV 

somnade efter 24.61 min, 

ANOVA, p=0.939. NS) 

 

Dator vs insomnings-svårigheter: 

Basalvärdet var 10.83 min för att 

somna, de som spelat dataspel 

somnade efter 32.50 min, 

ANOVA, p<0.05. 
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