
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 
 

VÅRDVETENSKAP  
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2016:47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildskärm i sovrummet 
Påverkan på sömnvanor hos barn och ungdomar 

 
 
 
 
 

Marie Rosengren 
Anna Rönnhede 

 
 

 
 
 

 



 
Examensarbetets 
titel: 

Bildskärm i sovrummet 
Påverkan på sömnvanor hos barn och ungdomar 
 

Författare: Marie Rosengren 
Anna Rönnhede 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap 
 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Fristående kurs 
 

Handledare:  Thomas Eriksson 
 

Examinator:  Lena Nordholm  
 

  
 
Sammanfattning    
Sömnen är viktig för att barn och ungdomar ska må bra och kunna bevara sin hälsa.  
Som skolsköterskor träffar vi ofta på barn och ungdomar som är trötta eller sover dåligt. 
Barn och ungdomar har ett sömnbehov på åtta till elva timmar per natt med stora 
individuella variationer. När sömnen fungerar bra klarar kroppen lättare av stress och 
påfrestningar under dagen. Hälsa är vårdandets mål, med huvudsyfte att stödja och 
stärka människors hälsoprocess. Syftet är att belysa hur barn och ungdomars sömn 
påverkas vid användning av olika typer av bildskärmar. Tolv artiklar som belyser barn 
och ungdomars sömn i samband med användning av bildskärmar i sovrummet, det vill 
säga TV, dator och mobil valdes ut till litteraturstudien. Artiklarna analyserades enligt 
Axelssons modell. Resultatet visar att barn och ungdomar som spenderar lång tid vid 
bildskärmar innan de ska somna riskerar att ha en senare läggtid och en kortare sömntid. 
Har de mobilen på under natten riskerar de att väckas av bland annat sms. Barn och 
ungdomar som har flera bildskärmar i sitt sovrum fick också kortare sömnlängd. Det 
gick att se vissa könsskillnader, flickor använde sin mobil mer och pojkarna använde 
TV och dator i större utsträckning. Samtliga artiklarna hade en kvantitativ ansats, någon 
kvalitativ studie fanns inte under den valda tidsperioden. I framtiden behövs kvalitativa 
studier för att få ett annat perspektiv på barn och ungdomars sömn och användningen av 
olika bildskärmar. Ett antal sömnråd som stöd för föräldrar så att barn och ungdomar 
ska må bra och uppleva hälsa och nå målen i skolan redovisas.  
 
 
 
Nyckelord: Sömn, barn, ungdomar, TV, dator, mobil 
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INLEDNING 
Goda sömnvanor är en viktig del av en god livsstil. Barn och ungdomar behöver sömn 
för att hjärna och kropp ska kunna växa, läka skador och återhämta sig. När barn och 
ungdomar har sovit för lite får de sämre minne, koncentrationsförmåga och har svårare 
att lära sig nya saker. De kan också bli ledsna, irriterad och rastlösa. Att sova betyder 
inte att kroppen och hjärnan är helt passiv, till exempel produceras tillväxthormoner 
under sömnen (Smedje 2004, ss. 3-4). 
 
Samtidigt vet vi att många barn och ungdomar har svårt att tänka sig ett liv utan TV, 
dator och mobil och det är något vi måste förhålla oss till. I vårt arbete som 
skolsköterskor träffar vi nästan dagligen barn och ungdomar som är trötta i skolan. I 
hälsosamtal med elever ingår frågan om de har en god nattsömn. Svaren kan variera 
men många uppger att de lägger sig sent i förhållande till rekommenderad sömntid för 
deras ålder. En del barn och ungdomar berättar att de tittar på TV, spelar dataspel eller 
skickar sms till vänner istället för att sova. För lite sömn kan påverka hälsan och 
skolsköterskan behöver känna till för- och nackdelar med användning av olika 
bildskärmar för att möta barn och ungdomar i den livssituation de befinner sig i. 
 
Målet med studien är att beskriva befintlig kunskap från litteraturen om barn och 
ungdomars användning av olika typer av bildskärmar i sovrummet under och efter 
läggdags samt dess påverkan på sömnen. Vår förhoppning är att resultatet av 
litteraturstudien skall kunna vara ett stöd för skolsköterskan vid samtal om sömn eller 
vid hälsosamtal med elever för att öka deras förståelse för sömnens betydelse. Vi önskar 
att barn, ungdomar samt föräldrar ska få kännedom om och använda sig av råd 
angående sömnhygien som finns att tillgå sedan lång tid tillbaka.  
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BAKGRUND 
Sömnen är något som människan i alla tider har intresserats och fascinerats av. 
Läkekonstens fader Hippokrates (ca 470-360 f.Kr.) hävdade att sömn beror på 
kroppsvätskornas fördelning och att sömnen uppkom när blodet drogs in i kroppens 
djupare delar. Den schweiziska läkaren och naturfilosofen Paracelsus rekommenderade 
på 1500-talet att människan bör sova varken för mycket eller för lite utan vakna när 
solen går upp och lägga sig vid solnedgången. Det var först när utvecklingen av 
elektroencelofgrafin (EEG) som sömnen började studeras närmare ur ett fysiologiskt 
perspektiv (Hedin & Löndahl 2013, s. 61). 
 

Hälsa 
Hälsa är vårdandets mål, huvudsyftet är att stödja och stärka människors hälsoprocess 
men det är vårdvetenskapens uppgift att ge den kunskapen som fodras för att möjliggöra 
ett sådant vårdande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 101).  
 
Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av hälsa innebär att hälsa är ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (WHO:1993). Denna 
definition är näst intill ouppnåelig, den får snarare ses som ett ideal än något som kan 
uppnås (Dahlberg& Segesten 2010, s. 47). Hälsa kan beskrivas i termer av 
välbefinnande och förmåga att fullfölja stora och små livsprojekt. Hälsa får även 
existentiell belysning genom termer av frihet och sårbarhet. Hälsans innebörder 
beskrivs som livskraft och livsrytm samt relation till rörelse och vila, det ingår även 
förståelse om hälsa angående mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
44- 45). När barn eller ungdomar upplever att de mår bra och känner jämvikt i livet 
funderar de flesta inte så mycket över sin hälsa. Dahlberg och Segersten (2010, s. 108) 
säger att även om hälsan tiger still tar man ändå aktivt eller passivt ansvar för sin 
hälsoprocess. För att ungdomar ska uppleva att deras vardag fungerar och uppleva hälsa 
går de ofta efter vad som känns bra för dem.  
 
Sömnens betydelse för hälsan  
Definition av sömnproblem eller insomnia, betyder svårighet att somna, problem med 
avbruten sömn på grund uppvaknande på natten eller upplevelse av att inte vara utvilad 
då man vaknar. Insomnia hos barn och ungdomar är vanligt vid stress, bristfälliga 
nattningsrutiner, dålig gränssättning eller oregelbundna vanor enligt Läkemedelsverket 
(2015). Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila samt återhämtar sig både 
fysiskt och psykiskt (Smedje 2004, ss. 3, 22). 
 
När sömnen fungerar bra klarar kroppen lättare av stress och påfrestningar under dagen. 
Människan sover närmare en tredjedel av dygnet och totalt en tredjedel av hela sitt liv. 
Sömnen är livsviktig för människan och det är under sömnen som hjärnan stänger av 
alla vanliga tankeprocesser och låter större delen av hjärnans celler återhämta sig. 
(Wallskär & Åkerstedt 2008, ss. 8, 22-23; Smedje 2014, s. 22). Det ligger i ett 
vårdvetenskapligt intresse att hjälpa barn och ungdomar att hitta olika sätt för att kunna 
få den lugn och ro, vila samt sömn som varje individ behöver för att behålla sin hälsa. 
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För att må bra och ha hälsa behövs en livsrytm med harmoni mellan rörelse, stillhet, 
vakenhet och sömn (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 65-73). I dagens 24-timmars 
uppkopplings samhälle kan det vara svårt för barn och ungdomar att stänga av sina olika 
bildskärmar för att sova när allt går att göra dygnet runt. Den tekniska utvecklingen går 
väldigt snabbt, det kan vara svårt för dem att inte var uppkopplade hela tiden. Det finns 
en mängd olika elektronisk utrustning samt olika social medier att använda sig av och 
många barn och ungdomar använder sig av dem i samband med läggdags. Barn och 
ungdomar kan uppleva att de inte kan leva utan att varje dag och alla tider på dygnet 
vara i kontakt med vänner. 
 

Sömnens fysiologi 
Normal sömn växlar på ett regelbundet sätt mellan djup och ytlig sömn som 
återkommer i perioder natten igenom, detta kallas sömncykler. Sömncykeln 
kännetecknas av den på ett lagbundet vis passerar genom perioder av olika sömndjup. 
Den normala sömnkurvan uppvisar ett mycket karaktäristiskt mönster (Hillman 2012, s. 
12; Hedin & Löndahl 2013, s. 63). Varje sömncykel är omkring en och en halv timma 
lång och under tiden sjunker man först ner i sömndjup, sedan minskar sömndjupet och 
man når en period med mycket ytlig sömn innan kurvan åter vänder neråt. Under en 
normal natt hinner man med cirka fem sömncyklar (Stores 2001, s. 28). Djupsömn, 
stadium tre och fyra, inträffar bara under nattens första period. Djupsömnen är den 
sömn som är allra viktigast för hjärnans återhämtning och vila, samtidigt som vissa 
funktioner aktiveras till exempel bildning av tillväxthormoner och könshormoner 
(Hillman 2012, s. 14; Hedin & Löndahl 2013, s. 62). Under sömnen är det livlig 
aktivitet i hjärnan och kroppen. Kroppens hormonsystem och delar av 
infektionsförsvaret är särskilt aktivt. Nybildningen av celler sker också till största delen 
under sömnen, därför ökar sömnbehovet i puberteten då kroppsutvecklingen sker snabbt 
(Hillman 2012, s. 16). Under sömnen lagras en hel del information in i hjärnan som man 
tagit in under dagen och blir till bestående minnen (Hillman 2012, s. 17). Puls och 
blodtryck sänks under sömnen, stressnivån i kroppen sjunker.  
 
I tallkottskörteln som finns centralt i hjärnan bildas hormonet melatonin, det så kallade 
mörkerhormonet. Det bildas under nattens mörka timmar och bildningen bromsas av 
ljus. När melatoninet börjar sprida sig i kroppen på kvällen blir man sömnig och 
kroppstemperaturen sjunker. Tillfällig sömnbrist kan alla drabbas av då och då men det 
behöver inte leda till några långvariga konsekvenser vilket långvarig sömnbrist kan göra  
(Hillman 2012, s. 21).  
 
Efter en natt med otillräcklig sömn kan personen drabbas av sömnighet som gör att barn 
eller ungdomen kan somna i skolan. Även korttidsminnet blir drabbat vilket kan leda till 
svårigheter att följa med på lektionerna, lösa problem, påverkan på koncentrationen 
samt ökad stresskänslighet. Tillfällig sömnbrist kan man komma tillrätta med genom att 
ändra något i levnadsvanorna. Långvarig sömnbrist är inte så vanligt hos barn och unga 
(Hillman 2012, ss. 21-24). Men för lite sömn kan leda till sämre immunförsvar och man 
blir lättare sjuk (Wallskär & Åkerstedt, 2008, ss. 16-18). 
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Sömn och dygnsrytm för barn och ungdom 
Barn från sex till tolv år har behov av nio till elva timmars sömn per dygn med stora 
individuella variationer (Wallskär & Åkerstedt 2008, s. 96). Både i skolan och hemma 
hanterar barn i stor utsträckning själva TV, datorer och mobil, det kan då finnas risk för 
överstimulering som kan störa barnets dygnsrytm. Vid sömnstörning är det speciellt 
viktigt att barn får hjälp att begränsa bildskärmar i sovrummet. Med ökande ålder finns 
risk att föräldrarna börjar släppa greppet om sina barns sömnvanor (Wallskär & 
Åkerstedt 2008, s. 109). Under puberteten förskjuts ofta sömnrytmen och insomnandet 
sker senare. Ungdomar från tolv år och uppåt har behov av åtta till nio timmars sömn 
per natt, även här är det stora variationer (Hedin & Löndahl 2013, s. 66). 
 
I realiteten sover många ungdomar för lite under skolveckorna och tar igen sin 
sömnskuld under helgerna.  Många har då svårt att somna på söndag kväll och är trötta 
på måndag morgon, vilket kan bidra till dygnsrytmstörningar. Stöd och ramar från 
föräldrar kan motverka dessa svårigheter, vilka bland annat kan leda till 
inlärningssvårigheter och försämrad livskvalitet för tonåringar (Läkemedelsverket 2: 
2015, s. 18). När puberteten inträffar tenderar många att få en försenad sömnfas, med 
det menas sent i säng och sent uppvaknade och minskad sömnlängd under veckorna och 
ökad sömnlängd under helgerna (Smedje 2004, s. 17).  
 
För en normal dygnsrytm med en balans mellan sömn och vakenhet krävs en livsföring 
som är regelbunden. Det kan vara svårt speciellt i ungdomsåren, då mycket som man 
tidigare bara kunde göra på dagen nu kan ske när som helst på dygnet då TV, dator och 
mobil ständigt finns tillgängliga (Smedje 2004, s. 17). Från småbarnsåldern fram till 
puberteten har de flesta en ganska stabil dygnsrytm. Biologiska förändringar gör att 
tonåringar lägger sig senare, har svårare att stiga upp på morgonen och kan vara mycket 
trötta under dagarna. I tonåren får ofta föräldrarna mindre inflytande över ungdomarnas 
sovtider. Man umgås mer med kompisar och ägnar sig åt TV, dator och mobil på 
kvällen (Hillman 2012, s.38), eller umgås via sociala medier såsom Facebook och olika 
chattforum. Det stimulerar ungdomar att vara vakna sent så att de lätt hamnar i ständig 
morgon- och dagsömnighet (Smedje, Allik & Larsson 2008 s 3002).  
 
Sömnlöshet bland barn och ungdomar är ett vanligt problem och är en stor belastning på 
ungdomarna och deras familjer, påverkar skolprestationer, humör och social funktion. 
Biologiskt sett har tonåringen egentligen ett större sömnbehov än både yngre och äldre. 
När puberteten närmar sig blir många morgonpigga barn i stället kvällspigga och vill 
vara uppe sent på kvällen och sova längre på morgonen (Wallskär & Åkerstedt 2008, s. 
105; Hedin & Löndahl 2013, s. 64). Förändringar som sker i kroppen i samband med 
puberteten gör att många ungdomar har svårt att somna på kvällen och vakna tidigt på 
morgonen, detta kan leda till störningar i dygnsrytmen med försenad sömnfas (Store 
2001, s. 45). Enligt Smedje, Allik och Larsson (2008, s. 3002) kan sömnproblem orsaka 
försämrad kognitiva funktioner, försvårad inlärning, försämrad emotionell reglering. 
Ökad risk för utagerande, depression och olyckor, sömnproblem kan även misstas för 
psykiska problem. 
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Sömnhygien 
Enligt Badid, Haddad och Shatkin (2016, s. 3) behöver barn och ungdomar informeras 
om vad sömnhygien är och hur den förbättras om det finns behov av det.  
 
Allmänna riktlinjer om sömnhygien enligt Stores (2001, s. 45) och Smedje (2004 s. 14) 
innebär följande:  
Att ha en sovrumsmiljö som befrämjar sömn är ett mörkt, svalt och tyst sovrum. För att 
främja goda sömnvanor bör man ha rutiner runt sänggåendet och att man går till sängs 
när man känner sig sömnig. Sömnhygien innebär också att vistas utomhus dagtid och 
vara fysik aktiv.  
 

Elevhälsans medicinska insats  
I Skollagen (2010:800) beskrivs Elevhälsan i kapitel 2 § 25. Här står att det för eleverna 
i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska finnas en elevhälsa. Den ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Vidare står att 
Elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande och att elevernas 
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Det hälsofrämjande arbetet skall sikta 
mot att bibehålla och stärka barnets och ungdomens fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnande. De hälsofrämjande åtgärderna fokuserar på barn- och ungdomarnas 
självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. I skolan skall 
eleverna ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
kompetenser (Socialstyrelsen & Skolverket 2014, s. 28).  
 
I Skollagen (2010:800) har begreppet skolhälsovård ersatts av elevhälsans medicinska 
insats (EMI). EMI är en egen verksamhetsgren i skolans elevhälsa som utförs av 
skolsköterskor och skolläkare. (Garmy, Nyberg& Jakobsson 2012). 
 
Skolsköterskans arbetssätt skall vara salutogent och perspektivet hälsofrämjande samt 
förebygganden. Enligt Skollagen (2010:800, 2 § 27) ska alla elever i grundskolan, 
grundsärskolan, och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök, i sameskolan minst 
två hälsobesök och i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan minst ett hälsobesök.  
Besöken innefattar allmänna hälsokontroller såsom tillväxt och ryggkontroller samt 
hälsosamtal och de skall vara jämnt fördelade under grundskoletiden. Ett hälsoformulär 
finns att använda för att ställa frågor om sömnvanor och sömnproblem. Om eleven 
säger sig ha sömnproblem kan skolsköterskan genom samtal med eleven klarlägga hur 
länge problemet har funnits, hur det yttrar sig och eventuellt vad det kan bero på, hur 
oroad eleven är av sina sömnproblem samt vilka konsekvenser det får för skolarbetet 
(Socialstyrelsen & Skolverket 2014, s. 17, 153). 
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PROBLEMFORMULERING 
Barn och ungdomar behöver minst åtta till elva timmars sömn per natt för att bibehålla 
en god hälsa. Barn och ungdomarnas användning av olika bildskärmar då de lagt sig för 
att sova kan leda till sömnstörningar av olika slag. Tidigare forskning har visat att barn 
och ungdomar som har TV eller dator i sovrummet eller använder olika bildskärmar mer 
än två timmar per dag riskerar ökad dagtrötthet, kortare sömntid samt minskad trivsel i 
skolan. Användning av bildskärm i sovrummet kan leda till olika typer av 
sömnstörningar. 
 
Det är inte fastställt hur lång tid man kan använda olika bildskärmar för att riskera 
påverkan på sömnvanor hos barn och ungdomar. Det finns i dag inte någon 
evidensbaserad metod för hur man ska informerar barn, ungdomar och deras föräldrar 
om sömnhygien för att minska risken för påverkan på sömnvanorna. 
 
Det är av betydelse att beskriva sambandet mellan användandet av TV, dator och mobil 
och påverkade sömnvanor hos barn och ungdomar så att de kan använda sina 
bildskärmar och ändå inte få en påverkan på sin sömn på ett sätt som kan vara skadligt 
och därmed påverkan på hälsan på ett negativt sätt. Vår förhoppning är att resultatet kan 
användas som ett verktyg av skolsköterskan i sitt hälsofrämjande arbete, i samband med 
hälsosamtalet med barn och ungdomar. 
 
SYFTE 
Att belysa hur barn och ungdomars sömn påverkas vid användning av olika typer av 
bildskärmar efter att de lagt sig för att sova.  
 
METOD 

Design 
En litteraturöversikt genom sammanställning av vetenskapliga artiklar med kvalitativ 
eller kvantitativ ansats med analys enligt Axelsson (Granskär & Höglund 2012, ss. 203-
220). Studien baseras på vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats då vi inte fann 
några artiklar med kvalitativ ansats. En litteraturstudie är lämplig att genomföra för att 
få en översikt av befintlig forskning inom ett specifikt område.  
 

Datainsamling 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL samt psycINFO 
enligt Axelssons modell (Granskär & Höglund 2012, ss. 208-210). 
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Sökstrategi och urval 
Först gjordes en bred sökning för att få en uppfattning om hur mycket tidigare forskning 
det finns i ämnet i databaserna PubMed, CINAHL samt psykINFO. Sökorden som 
användes var: Computer, Phone*, Television, Sleep*, child*, adolescen*. Trunkering 
(*) användes på vissa ord för att få olika varianter på sökorden. I processen att ta fram 
adekvata sökord för studien provades ett flertal sökord. Flera av dessa förkastades då de 
inte svarade upp mot studiens syfte.  
 
I bilaga 1, finns en tabell över urvalssökningen av nyckelorden samt hur många träffar 
det resulterade i. Sökningen i psykINFO gjordes sist men genererade inte några nya 
artiklar och uteslöts därför. I tabellen visas även resultatet när sökorden kombinerades. 
Sökningskriterierna var kvantitativa eller kvalitativa originalartiklar som är ”Peer 
reviewed”, endast artiklar på engelska eller svenska valdes. Tidbegränsning gjordes till 
2010-2016 för att få med den senaste forskningen. Sökningen gjordes under februari – 
mars 2016. Inklusionskriterierna för urvalet är barn och ungdomar mellan 6-18 år. 
Urvalet av artiklar gjordes genom en noggrann granskning av titlar och abstrakt. En del 
artiklar uteslöts på grund av att de hade fokus på olika sjukdomar, syndrom eller att de 
inte motsvarade litteraturstudiens syfte. Efter urval 1 och 2 återstod 12 artiklar. Tre 
artiklar var från norden, två från övriga Europa, tre från Asien, en artikel från Australien 
och de resterande tre artiklar var från USA. Artiklarna hade samtliga en kvantitativ 
ansats då inga artiklar med kvalitativ ansats kom med i sökningen.  
 

Dataanalys 
Axelssons (2012, ss. 203-220) modell användes för att analysera de data som samlats in 
(Granskär & Höglund 2012). De artiklar som valdes lästes noga igenom för att få en 
struktur och en helhetsbild på det samlade materialet. Artiklarnas resultat granskades 
och diskuterades upprepade gånger samt analyserades utifrån syftet. Färgmarkeringar 
och noteringar i marginaler användes som stöd under granskningen. En 
sammanställning av artiklarnas syfte, metod, urval och resultat gjordes enligt ovan 
nämnda modell, se bilaga 2. Innehållet i resultatet granskades noggrant och ett flertal 
teman utkristalliserade sig. Dessa teman mynnade ut i fyra huvudteman och fyra 
subteman. Med hjälp av dessa teman skapades en ny helhet i litteraturstudien. 
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RESULTAT 
Resultatet presenterar hur barn och ungdomarnas sömn påverkas av användningen av 
bildskärmar i sovrummet. Följande teman med subteman 
Huvudteman Subteman 

Tid vid bildskärmar  

Påverkan på sömnen vid 
användandet av bildskärmar i 
sovrummet 

• Användningen av mobil i sovrummet och 
dess påverkan på sömnen 

• Användningen av TV och dator i 
sovrummet och dess påverkan på sömnen 

Antalet bildskärmar i sovrummet   

Könskillnader i användandet av 
bildskärmar i sovrummet 

• Könsskillnader i användningen av mobil 
och dess påverkan på sömnen 

• Könsskillnader i användningen av TV, 
dator och dess påverkan på sömnen 

 

Tid vid bildskärmar 
I artiklarna kan man utläsa att fler och fler barn och ungdomar har olika typer av 
bildskärmar i sina sovrum och använder dem i anslutning till att de ska sova. Olika 
studier visar att skärmtid på två till fyra timmar eller ännu längre tid ökar risken för sent 
sänggående och förkortare sömntid. Detta kan ses hos barn och ungdomar mellan 11-19 
år, det visar också att sömnstörningarna stiger med ökad ålder (Ham, Sung & Kim, 
2013; Hysing et al. 2015; Munezawa et al. 2011; Ougunleye, Voss & Sandercock 2015). 
Även barn ner till sex års ålder har kortare sömntid om de ser på TV i sovrummet eller 
använder dator över två timmar per dag. Det var endast cirka 20 % i den åldern som 
spenderade så mycket tid med att titta på TV eller dator. Även i en studie från Kina där 
man undersökte barn och ungdomar mellan 12-17 år konstaterades att de som såg på TV 
eller dator hade sämre sömn än de som inte såg på TV eller dator innan sänggående 
(Garmy, Nyberg & Jakobsson 2012; Nuutinen, Ray & Roos 2013; Zhou et al.2011). 
Barn och ungdomar som skickar sms i en till två timmar, hade kortare sömntid med 
över 30 minuter per natt om man jämför med de som inte skickade sms. Det var särskilt 
uttalat för de barn och ungdomar som var äldst i studien. De som skickade sms efter att 
de släckt ljuset för att sova hade allra kortast sömntid Grover et al. (2015).  
 
Sammanfattning: Tiden som barn och ungdomar spenderar med att titta på TV, använda 
sin dator eller mobilen till att exempelvis skicka sms har samband med sen läggtid och 
kortare sömntid.  
 
 
 



 9 

Påverkan på sömnen vid användandet av bildskärmar i sovrummet 
Barn och ungdomar som använder olika bildskärmar under dagen och i samband med 
sänggående hade särskilt svårt att somna. Den tid det tog att somna för barnen och 
ungdomarna ökade med 60 minuter om man använde bildskärmar över en timma. De 
barn och ungdomar som använde olika bildskärmar upp till 30 minuter hade ingen 
påvekan på sömntiden. De som däremot använde bildskärmar efter skolan i mer än fyra 
timmar riskerade att få en sömntid på mindre än fem timmar. Datorn hade den största 
inverkan på sömnen, genom att barnen och ungdomarna fick en senare insomningstid. 
Barn och ungdomarna fick även kortare sömn på veckorna och vaknade senare på 
helgerna (Gamble et al. 2014; Hysing et al. 2015). En studie från USA av Falbe et al. 
(2015) visade att barn som var mellan 9 och 12 år och som sov nära en bildskärm hade 
drygt 20 minuters kortare sömn än de som aldrig sov nära en bildskärm, de hade också 
känsla av otillräcklig sömn. I en studie av Ham, Sung Och Kim (2013) sågs att barn i tio 
års ålders som tillbringade mer än tre timmar vid bildskärmar hade en kortare sömntid. 
Kortare sömntid fick även de barn och ungdomar som använde sig av sociala nätverk 
och mobil i samband med sänggående (Arora, Broglia, Thomas & Taheri 2013). 
Liknade resultat framkom även i den svenska och finska studien där kort sömntid 
förknippades med att titta på TV eller dator över två timmar per dag (Garmy, Nyberg & 
Jakobsson 2012, Nuutinen, Ray & Roos 2013). Att vakna upp tidigt har också högt 
samband med TV tittande, lyssna på musik eller användningen av sociala nätverk 
(Arora et al.2013; Zhou et al. 2011).  
 
Sammanfattning: De barn och ungdomar som använder olika bildskärmar i samband 
med sänggående riskerar att få en kortare sömntid genom att de lägger sig senare.  
 

Användning av mobil i sovrummet och dess påverkan på sömnen 
En studie av Munezawa et al. (2011) visar att de allra flesta ungdomar använder mobil 
dagligen. Det visar också att drygt 8 % ringer på mobilen när de skulle sova och att 
dubbelt så många skickade sms. Studien av Gamble et al. (2014) uppgav att de allra 
flesta ungdomarna hade mobilen i sovrummet på natten. Drygt hälften av dem uppgav 
att de använde mobilen i sängen ett par kvällar eller nästan varje kväll när de normalt 
skulle sova. Adachi-Mejia et al. (2014) visar även de att långt över hälften alla 
ungdomar i studien tog med mobilen till sovrummet. Drygt hälften har den påslagen på 
natten och många ungdomar använder mobilens alarm för att vakna på morgonen. I 
studien var det en dryg tredjedel som skickade sms på natten flera gånger i veckan och 
en knappt en tiondel väcktes av att de fick sms. De elever som hade sin mobil i sängen 
väcktes signifikant oftare på natten av sms. Det var fler flickor än pojkar som väcktes på 
natten av sms men det var inte signifikant. Däremot var det signifikant att de äldre 
ungdomarna oftare tog med sig sin mobil till sängen än vad de yngre gjorde. De äldre 
ungdomarna som använde mobiltelefonen i sängen upplevde att de var mer trötta under 
dagarna än de som inte skickade sms på natten. De hade även kortare sömntid och 
upplevde själva att de hade sämre sömnkvalité (Grover et al. 2015; Munezawa et 
al.2011). 
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Sammanfattning: Studierna visar att många barn och ungdomar tar med sin mobil till 
sängen och att det är många som använder den som väckarklocka eller för att skicka 
sms på natten. De äldre ungdomarna och flickor var de som använder mobilen mest 
frekvent. 
 

Användning av TV och dator i sovrummet och dess påverkan på sömnen 
Gamble et al. (2014) visade i sin studie att drygt hälften av ungdomarna har dator i sitt 
sovrum. Av ungdomarna var det 38,5% som använde sin dator när de skulle sova på 
kvällen. Det här orsakade sömnstörningar för dem genom att de hade kortare sömntid, 
somnade senare på vardagarna och längre sömntid på helgerna för att kompensera 
sömnbristen under veckan. En svensk studie av Garmy, Nyberg och Jakobsson (2012) 
visade att de elever som har TV i sovrummet och tittade på TV mer än två timmar per 
dag, var tröttare i skolan och hade svårare både att somna och vakna. Det framgår inte i 
studien vilken tid under dagen barn och ungdomarna tittade på TV. Studien av Falbe et 
al. (2015) av barn mellan nio och tolv år visade att drygt hälften av dem sov nära en 
bildskärm och att de sov cirka 20 minuter kortare per natt än de som sov utan bildskärm 
i sovrummet. I studien av Ougunleye, Voss och Sandercock (2015) visar resultatet att 
sena läggtider är associerade med hög skärmtid hos barn, särskilt under veckodagarna. 
Ungdomarna som rapporterade över två timmars skärmtid per dag var mer benägna att 
gå till sängs vid en senare tidpunkt än de som hade skärmtid mindre än två timmar.   
 
Sammanfattning: Studierna visar att de som sov nära en bildskärm hade kortare 
sömnlängd än de som inte sov nära en bildskärm, de fick även sena läggtid på vardagar. 
 

Antalet bildskärmar i sovrummet 
Att barn och ungdomar använder olika typer av bildskärmar har framkommit i flera av 
artiklarna som granskades. Hysing et al. (2015) såg i sin studie att de ungdomarna som 
var 16 år och äldre hade ofta fyra eller fler bildskärmar i sitt sovrum. I studien av 
Gamble et al. (2014) som studerade ungdomar var det över två tredjedelar som hade två 
eller fler bildskärmar i sovrummet och ju fler bildskärmar desto längre insomningstid 
fick de. Arora, Broglia, Thomas och Taheri (2013) visade också att bland de som var 
12-18 år fanns en korrelation mellan hur många bildskärmar de hade i sovrummet och 
sömnlängd. Det fanns däremot inget samband mellan bildskärmar i sovrummet och 
andra sömnstörningar. I en finsk studie (Nuutinen, Ray & Roos E. 2013) gällande barn 
mellan tio och elva år undersöktes användningen av TV och dator i deras sovrum samt 
om sömnvanor. Uppföljning 18 månader senare gjordes för att studera om sömnvanorna 
ändrat. Att ha en dator i sovrummet ger en ökad risk för senare läggtid både på 
veckodagarna och på helgdagarna. 
 
Sammanfattning: Fler bildskärmar i barn och ungdomars sovrum kan leda till kortare 
sömnlängd men det påverkar inte sömnen på något annat sätt. 
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Könsskillnader i användandet av bildskärmar i sovrummet 
Hysing et al.(2015) såg att de flesta ungdomar använder bildskärmar timmen innan de 
ska sova. Pojkar använde TV i sovrummet i lite större utsträckning än var flickor 
gjorde. Pojkarna använde även mer spelkonsoler än flickor som använde mer mobil och 
mp3-spelare som är en form av musikspelare med en mindre display som enbart visar 
titeln på den musik som spelas. Det genomsnittliga antalet skärmtimmar visar att flickor 
använde mer online chatt och annan datoranvändning medan pojkarna rapporterade mer 
konsol- och datorspel. Även i en studie från Sydkorea av Ham, Sung och Kim (2013) 
såg man en längre skärmtid hos pojkar än hos flickor. 
 
Sammanfattning: Pojkar använder mer TV och spelkonsoler än flickorna som däremot 
använder mer mobil och mp3 för att lyssna på musik samt online chatt. 
 

Könsskillnader i användning av mobil och dess påverkan på sömnen 
Enligt den japanska studien av Munezawa et al. (2011) sågs att cirka 90 % av flickor 
och nästan 80 % av pojkarna använde mobilen för att ringa varje dag, flickorna använda 
alltså mobilen mer än vad pojkarna gjorde. 8 % av pojkarna och 9 % och av flickorna 
uppgav att de använde mobilen för att ringa efter de släckt ljuset för att sova. 14 % av 
pojkarna och drygt 20 % av flickorna använde mobilen för att skicka sms efter att ljuset 
släckts. En knapp tredjedel av ungdomarna fick kortare sömnlängd, subjektivt dålig 
sömnkvalitet, drygt 40 % kände sig sömniga under dagen och drygt 20 % fick symptom 
på sömnlöshet. Flickorna fick kortare sömnlängd, sämre subjektiv sömnkvalitet och 
dagtrötthet. Grover et al. (2015) såg i sin studie av elever i årskurs 9-12 där flickorna 
rapporterade att de skickade fler sms, var mer trötta dagtid. Adachi-Mejia al et. (2014) 
visade att flickorna signifikant mer använde sin mobil i sängen och även använde 
mobilen som alarm. Flickorna vaknade även dubbelt så ofta som pojkarna av att de fick 
sms men det var inte statistiskt signifikant.  
 
Sammanfattning: Flickorna är de som använder sin mobil mest både för att ringa, skicka 
sms och som alarm. Enligt studierna är flickor mer socialt aktiva med kamrater även 
efter att de lagt sig för att sova. I två av studierna visar de också att de var mer trötta på 
dagen än pojkarna.  
 

Könsskillnader i användningen av TV, dator och dess påverkan på sömnen 
Ougunleye, Voss och Sandercock (2015) såg att pojkarna oftare än flickorna gick och 
lade sig sent. Ham, Sung, och Kim (2013) visade i sin studie från Korea att fler pojkar 
än flickor tillbringade tre timmar eller mer vid bildskärmar. De barn som tillbringade 
mer än tre timmar vid en bildskärm hade en timmas kortare sömnlängd än de som 
tillbringade mindre än tre timmar vid bildskärm. Det framgår inte av studien när barnen 
använde bildskärmen. De typer av bildskärmar som nämns var TV och 
dataspelskonsoler. I den finska studien av Nuutinen, Ray och Roos (2013) sov flickorna 
längre på helgerna och hade större skillnad i sömnlängd mellan veckodagar och 
helgdagar än pojkarna. Pojkarna hade större diskripans mellan läggtid på veckodagarna 
och helgdagarna än vad flickorna hade. Ungdomarna med TV i sovrummet riskerade 
senare läggtid både på vecko- och helgdagar. För flickorna innebar en TV i sovrummet 
längre sömntid på helgerna.  
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Sammanfattning: Pojkarna gick till sängs senare än flickorna och de tillbringade även 
längre tid framför en bildskärm. Flickorna sov längre än pojkarna på helgen och de hade 
också större skillnad i sömnlängd mellan veckodagar och helger än pojkarna. 
 
DISKUSSION 
Valet av ämne till litteraturstudien beror på att skolsköterskan i sitt arbete nästan 
dagligen har samtal med trötta barn och ungdomar. Intentionen med studien var att 
försöka ta reda på hur lång tid som barn och ungdomar kan använda bildskärmar innan 
hälsan påverkas. Samt hur sömnen påverkas och vilken typ bildskärm som påverkar 
sömnen mest. Skolsköterskor och även de flesta föräldrar skulle nog önska att det fanns 
en bestämd tid då barn och ungdomarna kan använda bildskärmar utan att det påverkar 
sömnen och med det också hälsan. Användningen av bildskärmen i barn och ungdomars 
sovrum har ökat, man kan se att det finns vissa könsskillnader i hur framför allt äldre 
ungdomar använder olika typer av bildskärmar och vilka konsekvenser det leder till.  
 

Metoddiskussion 
Vi valde att göra en litteraturstudie då det redan fanns mycket forskning inom området 
sömn och användningen av bildskärmar bland barn och ungdomar. Det är dessutom 
viktigt för skolsköterskan att ha en vetenskaplig grund att stå på när man pratar med 
barn och ungdomar om deras sömnvanor och användning av bildskärmar. En 
litteraturstudie var ett lämpligt första steg för att få en samlad bild av kunskapsläget 
inom området. Åldersgruppen som valdes är de barn och ungdomar som går i grund- 
och gymnasieskolan. Barnen och ungdomarna i studierna var mellan 6-20 år. De flesta 
studier hade en åldersgrupp på barn och ungdomar mellan 11-16 år  
 
I artiklarna har det använts en mängd mätmetoder såsom olika slags enkäter, som fyllts i 
av barn och ungdomar på barn- och ungdomsmottagningar och genom webbutskick. 
Alla studierna har utgått från självskattning från barnen och ungdomarna. Någon 
objektiv mätning av sömnvanor, sömnlängd eller användning av bildskärmar har inte 
gjorts. Endast en studie var longitudinell alla de övriga var tvärsnittstudier. 
 
Samtliga artiklarna hittades genom en systematisk sökning i databaserna och trots att 
även en manuell sökning genomfördes hittades endast artiklar med kvantitativ ansats. 
Då det fanns många studier som tog upp olika typer av bildskärmar och användningen 
av dem i förhållande till barn och ungdomars sömn begränsades valet av artiklar till år 
2011-2016. Materialet till studierna samlas in tidigare än vad artiklarna publiceras så 
resultaten är troligen redan föråldrat då teknikutvecklingen går väldigt fort och 
användandet av bildskärmar ser annorlunda ut idag.  
 
Daglig användning av mobil har gått ner i åldrarna och blivit en stor del av barn och 
ungdomars liv, som de har svårt att leva utan. Mobilen fungerar nu som en liten dator 
med alla dess funktioner. Olika typer av läsplattor är vanliga och används både i 
hemmen och i skolan men fanns endast med i en artikel. I några artiklar togs mp3-
spelare upp och den har nästan helt ersatts av att lyssna på musik i mobil. 
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De problem som kan ses i en tvärsnittsstudie är risken för omvänt orsaksförhållande det 
vill säga att man t.ex. tittar på TV för att man inte kan sova och inte låter bli att sova för 
att man tittar på TV. Det vore önskvärt med fler longitudinell uppföljning för att få en 
uppfattning av eventuell förändring över tid. Att självskattning där eleverna besvarar 
frågor om läggdags och tid för uppstigning och att därifrån räknar författarna ut 
sömnlängd kan också ha sina begränsningar då tiden i sängen inte per automatik måste 
överensstämma med sömnlängd. 
 
Av de tolv artiklarna som valdes ut var det nio som tog upp TV och dator användning, 
sex tog upp mobilanvändning. Det var fem artiklar som tog upp både TV, dator och 
mobilanvändning. Artiklarna kom från olika delar av världen. Från början var tanken att 
begränsa urvalet till Europa men antalet artiklar blev för få. Fördelningen blev tre 
artiklar från norden varav en från Sverige. Två artiklar var från Storbritannien, tre 
artiklar var från Asien en artikel var från Australien och tre artiklar var från USA. 
Användningen av elektronisk utrustning bland barn och ungdomar kan ses som likartad 
över hela världen och samtidigt förekommer olika kulturella mönster och olika 
skolsystem. 
 
Alla studier utom en angav vad svarsfrekvensen var. I den Kinesiska studien svarade i 
princip alla, fem barn och ungdomar uteslöts på grund av att de hade astma som skulle 
kunna påverka deras sömn. Övriga studierna hade en svarsfrekvensen mellan 53 - 79%.  
 

Resultatdiskussion 
Tre typer av bildskärmar har valts ut att studeras, det är TV, dator och mobil i 
förhållande till barns och ungdomars sömn. Efter att ha analyserat artiklarna som alla är 
publicerade de senaste fem åren så känns vissa resultat ändå inaktuella eftersom 
teknikutvecklingen gått så snabbt framåt. Frågan är om mobilen idag är den tekniska 
utrustning som används allra mest av barn och ungdomar och samtidigt kan ha flera 
funktioner på en och samma gång. 
 

Titta på TV och dator, använda mobil eller lyssna på musik i sovrummet  
Nio av tolv studier tog upp barn och ungdomars TV tittande och dator användning i 
förhållande till sömn. Det var inte någon av artiklarna som endast studerade TV-tittande 
eller dator användning. Att barn och ungdomar som hade TV och dator i sitt sovrum 
fick en kortare sömntid konstaterades i fem artiklar. 
 
En intressant fråga är om sömnlängden hos barn och ungdomar i framtiden kommer att 
bli ännu kortare så som Garmy (2011, a, ss. 18-20) såg i sin studie som genomfördes 
2007-2008 jämförde med hur lång tid barn och ungdomar i Sverige sov på 1950-talet. 
En annan studie av Garmy, Clausson, Nyberg och Jakobson (2014, s. 143) kunde visa 
att barn som var mellan 6 och 16 år och hade TV i sovrummet och tillbringade mer än 
två timmar med att titta på TV hade ökad risk för att vara överviktiga. Däremot sågs 
inget samband mellan övervikt och att sitta vid datorn, man såg inte heller några andra 
typer av sömnstörningar.  
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En studie gjord av LeBlanc et al. (2015) av kanadensiska 10-åriga barn framkom att 
pojkarna rapporterade betydligt mer videospel och dator användning än var flickorna 
gjorde, pojkarna hade även större midjemått och högre BMI än vad flickorna hade. 
 

Sömnstörande faktorer  
En kinesisk studie av Jiang, Hardy, Baur, Ding, och Shi (2015 s. 4) visar att dagens barn 
och ungdomar har mycket som konkurrerar med sömnen. Nästan 30 % av barnen som 
hade en medelålder på 11,5 år var trötta i skolan. I stället för att sova ägnade sig barnen 
åt läxor och att spela spel på mobilen. Vi lever i ett 24-timmars samhälle där möjlighet 
till information alltid finns, det kan därför vara svårt för barn och ungdomar att låta bli 
att använda sina bildskärmar så fort de får en ledig stund.  
 
Tre studier visade att barnen och ungdomarna med TV och dator i sovrummet hade 
svårare att somna både på veckorna och på helgerna, gick senare till sängs och vaknade 
upp tidigare på morgonen än de som inte hade TV och dator i sovrummet. Att barn och 
ungdomar som har TV och dator i sitt sovrum och använder den utrustningen i samband 
med att de ska gå och lägga sig känner sig tröttare på dagarna i skolan ses i två av 
studierna. Mobilen används av de flesta barn och ungdomar till både se film, spela olika 
typer av spel samt ringa och skicka sms och inte minst vara ute på olika sociala medier. 
Mobilen har numera flera olika funktioner och det är snart svårt att särskilja dess olika 
aktiviteter från varandra. En studie från Hong Kong av Mak et al. (2014) visar att TV 
och dator var det som högst grad användes av barn och ungdomar men det påverkade 
inte sömnen i någon hög utsträckning, däremot påverkade mobilanvändningen sömnen 
på alla parametrar som mättes. Det som gav upphov till störst sömnighet under dagen 
var att titta på video. 
 
Mobilanvändning i sovrummet hos barn och unga undersöktes i sex olika studier. I 
studierna som redovisade hur många barn och ungdomar som hade med sig sin mobil 
till sovrummet eller kanske till och med i sängen var cirka hälften som inte stängde av 
den när de skulle sova. Barn och ungdomarna får då kortare sömnlängd, dålig 
sömnkvalitet samt cirka 20 minuters kortare sömntid. 
 
Vad man använder mobilen till när den är i sovrummet kan påverka sömnen på olika 
sätt De som skickar sms efter att de lagt sig för att sova eller blir väckta av sms är inte 
svårt att förstå att de får störd sömn. Att lyssnade på radio innan de skulle sova visade 
inte hade någon påverkan på sömnen. Tvärt emot visade en annan studie att lyssna på 
musik på kvällen kunde medföra mardrömmar. Att lyssna på musik innan man ska sova 
kan vara avslappnade och gör att det går lättare att somna.  
 
Olika typer av läsplattor är vanliga och används ofta i hemmet men fanns endast med i 
en artikel. Under 2015/2016 har läsplattor delats ut till samtliga elever i grundskolan i 
Göteborg i syfte att de skall vara ett hjälpmedel för eleven i sitt skolarbete. Eleverna tar 
med läsplattan hem efter skoldagens slut och det finns nog ett flertal föräldrar som 
behöver stöd i att få barnen att stänga av läsplattan när barnet skall sova. Samtidigt som 
den kan vara till hjälp vid t.ex. läxläsning, det gäller att hitta en balans i användandet. 
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Köns- och åldersskillnader 
Sju av artiklarna tog upp könsskillnader i användningen av bildskärmar i sovrummet. 
Tre av dess artiklar visade att flickor använde mobilen i sovrummet och när de lagt sig 
för att sova i större utsträckning än vad pojkarna gjorde. Flickorna använder mobilen 
mer för att chatta och skicka sms, pojkarna ägnar sig mer åt att spela olika typer av 
dataspel. Den slutsats som kan dras är att flickor och pojkar har olika sätt att umgås med 
sina vänner via olika sociala medier. Det är inte svårt att ha kontakter med andra barn 
och ungdomar som finns över hela världen och de behöver aldrig ha träffat sina vänner 
rent fysiskt. Det här sättet att umgås kan vara en bidragande orsak till att barn och 
ungdomar inte går och lägger sig när deras föräldrar hade tänkt att de skulle göra det. 
De som har vänner på andra sidan jorden med stora tidskillnader gör det lätt att förstå att 
barn och ungdomar kan vända på dygnet för att de ska kunna träffas via sociala medier 
eller spela dataspel. 
 
Det kan också bero på att barn och ungdomar i dagens samhälle förväntas vara 
tillgängliga dygnet runt och har därför svårt att stänga av sina bildskärmar när de ska 
sova. Studien av Peiró-Velert et al (2014) visade även den att flickorna i större 
utsträckning än pojkarna använde sina mobiler för att kommunicera med vänner än vad 
pojkarna gjorde. Pojkarna använde istället mer video- och dataspel. Den här studien 
visade också att de som tillbringade minst tid vid olika bildskärmar var de som hade 
högst studieresultat.  
 
Sex av artiklar uppgav att det fanns skillnader i användningen av bildskärmar i 
sovrummet. De äldre barnen och ungdomarna har fler antal bildskärmar i sovrummet 
och använder dessa flitigare. En orsak kan vara att föräldrarna låter barn och ungdomar 
ta större ansvar för sina medievanor med ökad ålder och mognad. En studie visade att av 
de yngre barnen hade cirka 20 % TV i sitt sovrum och att den åldersgruppen hade få 
barn svårt att somna på kvällen. Det vara bara cirka 3 % av de yngre barnen som kände 
sig trötta i skolan. De äldsta ungdomarna som var i 20-års ålders var mest benägna att ta 
med sin mobil till sängen och att ha den på under natten. När skolsköterskan Pernilla 
Garmy studerade barns sömnlängd 2007-2008 (2011a, s 18) var den cirka 30-40 minuter 
kortare per natt än en studie av barn födda på 1950-talet som gjorde av Klackenberg och 
publicerades 1982. 
 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 44- 45) är hälsans innebörder livskraft och 
livsrytm samt relation till rörelse och vila, det ingår även förståelse om hälsa angående 
mening och sammanhang. Det innebär att som skolsköterskor tillsammans med barnen 
och ungdomarna och deras föräldrar värnar om barn och ungdomars hälsa. Efter 
artikelanalysen så har den elektroniska utrusningen delats upp i olika kategorier. Vi 
valde därför att först och främst titta på TV, dator och mobil. Det som hänt de senaste 
åren är att mobilen kan användas både som TV, dator och telefon.  
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SLUTSATSER 
Enligt Dahlberg och Segersten (2010. ss. 240-241) behöver vårdare inom olika områden 
ge evidensbaserat stöd och information. För att stödja barn och ungdomar i deras 
hälsoprocess och på ett professionellt sätt ge dem kunskap om vad olika vanor kan leda 
till i deras framtida liv. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) ska främst arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande och då blir det en viktig del att kunna ge råd till barn, 
ungdomar och deras föräldrar om sömn och bildskärmar i samband med att de ska sova.  
 
Utifrån de valda artiklarna till uppsatsen kan följande slutsatser dras. Forskningen visar 
att användningen av olika bildskärmar är en ny utmaning för föräldrar, pedagoger, 
elevhälsans personal och andra aktörer i barn och ungdomars liv.  
 
Enligt artiklarna är dagens nyttjande av olika bildskärmar en verklig och växande 
utmaning, både innehålls- och tidsmässigt. Många barn och ungdomar lever i en 
omgivning som erbjuder och stöder deras användande av olika bildskärmar. Barn och 
ungdomar i olika åldrar behöver gränser och regler anpassade till just deras 
förutsättningar. Många barn och ungdomar har flera olika typer av bildskärmar i sitt 
sovrum och använder dem i samband med sänggående och det ger ofta påverkan på 
sömnlängden. Det finns könsskillnader i hur flickor och pojkar använder olika 
bildskärmar i sovrummet och det är viktigt att känna till då de får sömnråd. 
 
Det behövs mer forskning om mobilanvändning och sömn då det är den allra vanligaste 
formen av bildskärm som i stort sett alla barn och ungdomar har tillgång till. Vuxna 
som arbetar med barn och ungdomar bör känna till hur användandet av bildskärmar kan 
påverka sömnen. Kvalitativa studier bör göras för att ta reda på vad barn och ungdomar 
själva anser om bildskärmar och dess påverkan på deras sömn. Det behöver även göras 
fler studier i Sverige som speglar våra förhållanden. 
 
Föräldrar behöver göras medvetna om hur olika bildskärmar kan påverka sömnen hos 
deras barn och ungdomars så att de kan hjälpa och stötta dem till en bättre hälsa och 
elevhälsans personal kan vara en viktig grupp att tala med. Elevhälsan behöver ta fram 
en handlingsplan för att utveckla ett förebyggande och hälsofrämjade arbete när det 
gäller sömnhygien för barn och ungdomar i skolan. För detta behövs en evidensbaserad 
metod för att säkra kvalitéer på sitt arbete. Här föreslås Motiverande samtal 
(motivational interviewing, MI) som är en evidensbaserad samtalmetod som används i 
rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser (Socialstyrelsen 
2016). MI används dagligen av skolsköterskor i samband med hälsosamtal med elever. 
 
För att nå framgång i sitt arbete med barn och ungdomar och sömn i förhållande till 
användandet av bildskärmar får man kanske tänka som Søren Kierkegaard: ”Om jag ska 
lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag själv först finna henne 
där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon 
kan hjälpa andra.” 
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Sömnråd för barn och unga 
I problemformuleringen var förhoppning att resultatet av litteraturstudien skall kunna 
vara ett stöd för skolsköterskan vid samtal om sömn eller vid hälsosamtal med barn och 
ungdomar. Sömnråden kan även delas ut till föräldrar eller användas vid föräldramöte 
eller i föräldrautbildning eller andra aktörer som arbetar med barn och ungdomar. Det 
finns också många bra sidor att hitta på internet som kan ge både föräldrar och andra 
som arbetar med barn och unga bra tips och råd för att hjälpa sina barn till en bättre 
sömn om det behövs som t.ex. http://unglivsstil.se/ungdomar/somn/ och 
Läkemedelsverkets kunskapsdokument "Sömnstörningar hos barn" 
 
Sömnråd och information för barn och unga 

• Bekväm säng 
• Ett sovrum som är svalt, mörkt och tyst 
• Regelbundna tider för sängdags och uppstigning, inga stora avsteg under helgen. 
• Gå till sängs när man är sömnig 
• Lugn och ro minst en timme före sängdags 
• Koppla bort TV, dator, mobiltelefon och surfplattor minst en timme innan 

sängdags.  
• Regelbunden fysisk aktivitet, frisk luft och ljus under dagarna 
• Gå igenom problem, bekymmer och planering i god tid innan sängdags 

 
Undvik 

• Att ha TV eller dator i sovrummet 
• Träning eller annan kraftig fysisk aktivitet sent på kvällen 
• Koffeinhaltiga drycker efter kl 16 (tex. kaffe, cola, och energidryck) 
• Rökning, alkohol och droger (tonåringar) 
• Stora måltider och mycket dryck sent på kväll 

 

http://unglivsstil.se/ungdomar/somn/
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                     Bilaga 1 

Överblick av litteratursökning i databaser som är genomförda 160228 och 160306 

Databas Sökning nr Sökord (i fältet SU =subject heading) Träffar Urval 1 Urval 2 
________________________________________________________________________________________________________ 
Cinahl S:1 child* 67728 
Cinahl S:2 adolescen* 81436 
Cinahl S:3 adolescen* or child* 113813 
Cinahl S:4 sleep*1599 
Cinahl S:5 television 562 
Cinahl S:6 computer 2638 
Cinahl S:7 phone* 688 
Cinahl S:8 S5 or S6 or S7 3695 
Cinahl S:9 sleep* and (S3) 1599 
Cinahl S:10 S8 and and S9 70 
Urval 1 
Inklusionskriter: 
- publiceringsår 2010-2016 
- Peer reviewed 
-barn 6-12 år 
-ungdomar 13-18 år 
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 
 

Pub Med S:1 computer 2804 
Pub Med S:2 phone* 270 
Pub Med S:3 television 67 
Pub Med S:4 , S1 or S2 or S3 3082 
Pub Med S:5 sleep* 1899 
Pub Med S:6 adolescen* 4458 
Pub Med S:7 children* 9854 
Pub Med  S:8 , S5 and S6 or S7 270 
Pub Med  S:9 S, S4 and S8 37 
Urval 1 
Inklusionskriterier: 
- publiceringsår 2011-2016 
- 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 
 

Artikel Syfte Metod Urval Resultat 
Artikel 1 
 
Hysing, M., 
Pallesen, S., 
Stormark, K., 
Jakobsen; R., 
Lundvold, A & 
Sivertsen, B. 
  
2015 
 
Sleep and use of 
electronic 
devices in 
adolescence: 
results from a 
large 
population-
based study. 
 
BMJ Open,  
vol. 5, nr 1 
e006748 doi: 

 
 
Att undersöka 
norska 
ungdomars 
användning av 
bild- skärmar 
dagtid samt i 
samband med 
sänggående och 
sovande  
 
  

 
 
Kvantitativ  
Tvärsnittsstudie 
 
Frågor ställdes om 
användning av 
modern elektroniskt 
utrustning. Man 
frågade efter sex 
olika elektronisk 
utrustningar och hur 
den användes innan 
sänggående. 
Skärmtids 
användning dagtid 
samt olika 
sömnvariabler och 
hur de sov 
skolveckor och 
helger 
 

 
 
Alla ungdomar födda 
1993-1995 i länet Hordal 
i västra Norge. 19430 
ungdomar erbjöds att 
delta, 10220 svarade på 
enkäten (53 %). 
Ungdomarna var mellan 
16-19 år. Medelåldern 
var 17 år. 
Antalet flickor var 5252 
(53,3%). 
Antalet pojkar var 4594 
(46,5%). 
374 elever uteslöts pga. 
felaktiva svar 

 
 
Användningen av elektronisk utrustning 
dagtid och vid sänggående är relaterade till 
sömnsvårigheter och ökad risk för att sova 
kortare tid och ha lång insomningstid. Ett 
dos-responssamband sågs mellan sömntid 
och användning av elektronisk utrustning 
med bildskärm. 
De som sov kortast tid spenderade mycket 
tid med elektronisk utrustning med 
bildskärm. 
De flesta ungdomarna använde elektronisk 
utrustning med bildskärm timman innan de 
somnade. Pojkarna använde mer 
spelkonsoler och flickorna mer 
mobiltelefon och MP3 spelare. 
Total skärmtid på > 4 timmar efter skolan 
var förknippade med lång insomningstid. 
All skärmanvändning på >2 timmar var 
signifikant associerade med 
sömnunderskott. En total skärmtid på > 4 
timmar ökade risken för att den totala 
sömntiden blev <5 timmar 

Artikel 2  
 
Munezawa, T., 
Kaneita, Y., 
Osaki, Y., 
Kanda, H., 
Minowa, M., 
Suzuki, K., 
Higuchi, S., 
Mori, J., 
Yamamoto, R & 
Ohida, T. 
 
2011  
 
The association 
between use of 
mobile phone 
after lights out 
and sleep 
disturbances 
among Japanese 
Adolescents  
 
SLEEP 
Vol. 34, nr.8 ss. 
1013-1020 
 

 
 
Att undersöka 
sambandet 
mellan 
användningen 
av mobiltelefon 
efter att ljuset 
släckts och 
sömnstörningar 
hos Japanska 
ungdomar 

 
 
Kvantitativ  
Tvärsnittsstudie 
 
Frågor ställdes om 
hur lång tid 
mobilen användes 
dagligen. 
Frekvensen av att 
ringa och skicka 
sms efter att ljuset 
släckts. Förekomst 
av sömnstörningar 
samt sambandet 
mellan 
användningen av 
mobilen eller 
textmeddelande 
(sms) och 
sömnstörningar  

 
 
95 680 enkäter 
besvarades av 
ungdomarna, 
svarsfrekvensen var 
 62,9 %  
Svar erhölls från 92 av 
130 högstadieskolor och 
80 av 110 
gymnasieskolor i Japan.  
Eleverna var mellan 12-
18 år. Sammanlagd 
svarsfrekvens var 71,7%, 
dvs. 172 skolor deltog. 
94777 enkäter 
analyserades 

 
 
Daglig användning av mobilen om bara för 
korta stunder var 84,4%. 
Användandet av mobilen för att ringa efter 
ljusets släckt var 8,3 % och för sms var det 
17,6%. 
Studien visade att användning av mobil för 
att ringa eller skicka sms efter ljuset släckt 
var associerade med sömnstörningar. 
Flickor i gymnasiet rapporterade högst 
användning av mobil för att ringa eller 
skicka sms.  
Äldre gymnasieelever hade en kortare 
sömnlängd, subjektivt sämre sömnkvalitet, 
ökad dagtrötthet och mer 
sömnlöshetssymtom än de yngre eleverna 
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Artikel Syfte Metod Urval Resultat 
Artikel 3 
 
Gamble, A., 
D´Rozario, A., 
Barlett, D., 
Williams, S., 
Bin, Y., 
Grunstein, R & 
Marshall, N 
 
2014 
 
Adolescent 
sleep patterns 
and Night- 
Time 
technology use: 
Results of the 
Australian 
broadcasting 
corporation´s 
big sleep 
survey. 
 
PlosOne , vol 9, 
nr 11. ss. 1-10 
e111700. 
 

 
 
Att undersöka 
om det hos 
Australienska 
ungdomar finns 
ett dos-
responssamband 
mellan 
användningen 
av elektronisk 
utrustning 
(dator, mobil, 
TV och radio) i 
sängen innan de 
somnar 

 
 
Kvantitativ  
Webbaserad enkät 
 
Ungdomarna fick 
svara på frågor om 
sömn, 
sömnmönster, och 
sömnstörning. 
Förekomsten av 
elektronikutrustning  
i sovrummet och 
användning av 
utrustning när de 
lagt sig för att sova 

 
 
Australiska ungdomar i 
åldern 11-17 år (n= 
1184) 67,6%  var flickor 
Svarsfrekvens av de som 
erbjöds delta i 
undersökningen uppgav 
inte 

 
 
Över 70 % av ungdomarna hade två eller 
fler elektroniska enheter i sitt sovrum. De 
använde dem i sängen en eller ett par 
nätter/vecka. Den utrustningen som 
användes mest efter att de lagt sig var 
mobiltelefon 46,8%, dator 38,5%, 23,2% 
TV och 15,8 % radio. Högst samband 
mellan användning av elektronisk 
utrustning och senare insomning var dator 
därefter kom mobil. Dator, TV och 
mobiltelefon har högst dosberoende 
effekten på ungdomars sömnmönster. De 
olika bildskärmarna gav upphov till 
kortare sömntid, senar insomningstid samt 
risk för dagtrötthet 
 

Artikel 4 
 
Falbe, J., 
Davidson, K., 
Francke, R., 
Ganer, C., 
Gortmaker, S., 
Smith, L., Land, 
T & Taveras, E  
 
2015 
 
Sleep duration, 
restfulness, and 
screens in the 
sleep 
environment 
 
Pediatrics, 
vol. 135, nr. 2 
ss. 367-375 
 

 
 
Undersöka 
hälsoeffekten av 
ofullständig 
sömn och 
association med 
användandet av 
små skärmar 
(mobil) TV och 
DVD 
 

 
 
Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
 
Ungdomarna fick 
svara på frågor om 
mobil och 
sömnlängd, mobil 
och läggdags, Tv i 
sovrummet vid 
läggdags. TV, DVD 
(tid/dag) och 
upplevd otillräcklig 
vila/sömn 
 

 
 
29 skolor i 
Massachusetts USA med 
2456 elever bjöds in till 
studien. Eleverna gick i 
årskurs fyra och sju, 
1908 elever deltog. 
Medelåldern var i årskurs 
4 var 9,4 år i årskurs 7 
var medelåldern 12,3 år. 
Svarsfrekvens 77,7% 

 
 
Ungdomarna rapporterade att 54 % sov 
nära en mobil och 75 % sov i ett rum med 
TV. 
I årskurs 7 var det 65 % och årskurs 4 var 
det 46 % som sov nära en mobil. 
Eleverna i årskurs 7 sov 8,8 timmar och 
årskurs 4 sov 9,8 timmar,  
Barn som sov nära en mobil rapporterade 
20,6 min kortare sömn än de barn som 
aldrig sov nära en mobil oberoende om de 
hade TV i sovrummet. Barn som sov i ett 
rum med TV sov 18 min kortare/natt än de 
som inte hade TV i sovrummet. 
Sambandet mellan skärmar i sovrummet 
och sömnlängd berodde på fördröjd tid för 
sänggående. Varje timma tillbringad vid 
olika skärmar var associerad med högre 
grad av upplevd otillräcklig sömn 



 24 

 
Artikel Syfte Metod Urval Resultat 
Artikel 5 
 
Grover, K., 
Pecor, K., 
Malkowski, M., 
Kang, L., 
Machado, S., 
Lulla, R., 
Heisey, D & 
Ming, X. 
 
2015 
 
Effects of instant 
messaging on 
school 
performance in 
adolescents 
 
Journal of child 
neurology 
ss. 1-8 
 

 
 
Att fastställa 
sambandet 
mellan sms 
nattetid, trötthet 
under dagen 
och 
skolprestation 
hos gymnasie- 
ungdomar i 
New Jersey 
USA 
 

 
 
Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Enkät 
 
Ungdomarna fick 
svar på frågor om 
sömnlängd under 
skolveckan, 
sömnighet under 
skoldagen, 
tupplurar, 
skolresultat samt 
sms innan och efter 
man släckt ljuset 
för att sova 

 
 
Elever i årskurs 9-12 i 
gymnasieskolor i New 
Jersey. Barnen och 
ungdomarna var 15-19år. 
2352 elever erbjöds att 
delta, 2165 elever 
svarade på enkäten men 
628 enkäter uteslöts pga. 
ofullständiga svar eller 
att flera alternativ 
angivits.  
1537 elever återstod 
vilket ger en 
svarsfrekvens på 65,3% i 
årskurs 9 svarade 321 
elever, årskurs 10 
svarade 488 elever, 
årskurs 11 svarade 446 
elever och i årskurs 12 
svarade 282 elever 

 
 
Eleverna som uppgav att de skickade sms i 
> 2 timmar efter att de lagt sig 
rapporterade kortare sömntid, mer 
sömnighet under dagen och sämre 
studieresultat. Att skicka sms innan man 
släckt ljuset för att sova var inte 
förknippade med mer sömnighet under 
dagen eller sämre studieresultat. 
Elever som inte skickade sms eller gjorde 
det < 30 minuter rapporterade bättre 
skolprestationer ände de som skickade sms 
>30 minuter. 
Flickorna rapporterade att de skickade fler 
sms, var mer trötta dagtid men hade bättre 
studieresultat än pojkarna 

Artikel 6 
 
Adachi-Mejia, 
A., Edwards, P., 
Gilbert-
Diamond, D., 
Greenough, G. 
&. Olson, A. 
 
2014 
 
TXT me I´m 
only sleeping 
adolescents with 
mobile phones in 
their bedroom 
 
Fam. 
Community 
Health 
Vol.37, No 4, pp. 
252-257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Att avgöra om 
och i vilken 
omfattning 
mobiltelefonen 
stör ungdomars 
sömn 
 

 
 
En pilotstudie via 
en enkät 
genomfördes på en 
barn- och ungdoms 
mottagning i New 
Hampshire, USA.  
Frågor som ställdes 
var om de tog med 
sig mobilen i 
sängen, om den var 
avstängd under 
tiden de sov, om de 
använde mobilen 
som väckarklocka, 
om de skickade sms 
efter sänggående 
samt hur många 
nätter per vecka 
som de vaknar av 
ett sms efter att ha 
somnat för natten 

 
 
Enkäten delades ut till 
ungdomar som hade en 
tid bokad på en barn- och 
ungdomsmottagning och 
som hade en 
mobiltelefon. Totalt 454 
deltagare. Total 
svarsfrekvens var  
72 %. 
51,2% var kvinnor. 
Ungdomarna var i åldern 
12-20 år 
 

 
 
Mer än hälften av ungdomarna tog med sig 
mobiltelefonen i sängen och hade 
mobiltelefonen på under tiden de sov. 
Nästan hälften av ungdomarna använde 
mobiltelefonen som väckarklocka, Mer än 
en tredjedel av deltagarna skickade sms 
efter sänggående. En av tolv ungdomar 
blev väckta av ett sms efter att de somnat 
för natten vid två eller flera tillfällen per 
vecka. Flickorna tog oftare med sig 
mobilen i sängen och använde den som 
väckarklocka. Ju äldre ungdomarna var 
desto större antal som tog med sig mobilen 
i sängen och hade den på under natten, 
använde den som väckarklocka och 
skickade sms efter sänggående. 
Man såg ingen signifikant samband mellan 
ålder och antal gånger som en ungdom 
blev väckt av ett sms vid två eller fler 
tillfällen per vecka 
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Artikel Syfte Metod Urval Resultat 
Artikel 7 
 
Ougunleye,  A. 
Voss,  C.& G 
Sandercock 
 
2015 
 
Delayed 
bedtime due to 
screen time in 
schoolchildren: 
Importance of 
area deprivation 
 
Pediatrics 
International 
(2015) 57, 137-
142 
 

 
 
Att utvärdera 
sambandet 
mellan sena lägg 
och sömntider, 
skärmtid och 
betydelsen av 
geografisk 
utsatthet bland 
engelska 
skolbarn 

 
 
En cross-section 
studie för att 
bestämma 
sannolikheten 
mellan sent 
sänggående hos 
skolelever och olika 
bildskärmstider från 
olika geografiska 
områden. 
Frågeformulär. 
Frågor som ställdes 
var:  
Vilken tid brukar 
du gå till sängs på 
veckodagar?  
Hur mycket tid 
lägger du i 
genomsnitt varje 
dag tittar på tv, titta 
på DVD eller 
videoklipp med 
hjälp av en dator 
eller spelkonsol? 
Mått på 
områdesnivå på 
fattigdom för varje 
deltagare togs fram 
med hjälp av 
postnumret 

 
 
1332 skolbarn mellan 11-
15 år deltog i studien och 
47,7% var flickor. 
Deltagarna kom från en 
pågående studie ” 
healthy hart studie” som 
genomfördes i östra 
delen av England.  Det 
finns inte angivet hur 
många barn och 
ungdomar som erbjöds 
att delta. Skola ett var 
från ett bättre 
socioekonomiskt 
område, skola två var 
från socioekonomiskt 
bättre läge på 
landsbygden och skola 
tre var belägen i ett 
bostadsområde med 
mycket svåra 
socioekonomiska 
förhållanden   
 

 
 
42 % av pojkarna och 37 % av flickorna 
lade sig sent på kvällarna.  Ungdomarna 
som rapporterade > 2 timmar skärmtid per 
dag var mer sannolikt att gå till sängs vid 
en senare tidpunkt.  Tid för sänggående är 
också olika för skolbarn som bor på olika 
geografiska platser och områden med olika 
nivåer av fattigdom. Andelen barn som 
rapporterar sen läggdags kan vara så hög 
som 45 % i områden med lägre 
socioekonomisk standard. Drygt 50 % av 
ungdomarna som spenderade >4framför en 
bildskärm hade senare läggtid jämfört med 
ungdomarna med <4 timmars skärmtid. 
Denna studie visar att sena läggtider är 
associerade med hög skärmtid hos barn, 
särskilt under skolveckan. Detta är den 
första studien som jämför sömntider på 
engelska skolbarn i olika socioekonomiska 
områden. Skärmtid förskjuter fysisk 
aktivitet och kan också försena tid för 
sänggående 
 

Artikel 8 
 
Ham, O., Sung, 
K & Kim, H. 
 
Factors 
associated With 
Screen Time 
Among School-
Age Children in 
Korea 
 
2013 
 
The journal of 
school Nursing 
29 (6) 425-434 

 
 
Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sambandet 
mellan 
sociodemografis
ka, psykosociala 
och 
beteendemässiga 
egenskaper med 
skärmtiden 
bland barn i 
skolåldern i Syd 
Korea 

 
 
Icke experimentell 
tvärsnittstudie 
Frågeformulär som 
deltagarna själva 
fyllde i 

 
 
370 elever från 4 
grundskolor ifrån olika 
områden i Syd Korea 
ingick i studien. 
Medelåldern på barnen 
var 10 år och 48,9% var 
pojkar. 
Svarsfrekvensen var 
74,7% 

 
 
9 % av eleverna hade en skärmtid på tre 
eller fler timmar/ dag, medan 45,7% hade 
en skärmtid mellan 1 och 2,9 timmar/ dag. 
Ökning av skärmtid visade ett samband 
med kön (pojkar) och högt BMI, en högre 
konsumtion av snabbmat, sämre 
motionsvanor, en arbetande mamma och 
gick i en skola i centrala staden.  
Genomsnittlig sömntid för barnen var 8,59 
timmar  
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Artikel Syfte Metod Urval Resultat 
Artikel 9 
 
Garmy, P., 
Nyberg, P & 
Jakobsson, U 
 
2012 
 
Sleep and 
television and 
computer habit 
of Swedish 
school-age 
children 
 
The journal of 
School Nursing  
vol. 28, nr. 6, ss. 
469-476. 
 

 
 
Att undersöka 
sömn, TV och 
dator 
användning 
samt trivsel och 
trötthet hos 
svenska barn 
och ungdomar i 
skolan 
 

 
Kvantitativ  
Tvärsnittstudie 
 
Skolsköterskorna i 
Lunds kommun 
delade ut ett 
frågeformulär om 
sömn vid 
hälsobesöket i 
förskoleklass (FK), 
årskurs 
1(föräldrarna 
svarade på 
enkäten), 4, 8 och 
år 1 i gymnasiet. 
Eleverna i varje 
åldersgrupp delades 
in i två kategorier 
kort sömn- och 
långsömngrupp 
 
. 

 
4692 föräldrar  
(FK och årskurs 1) och 
elever erbjöds att delta i 
undersökningen. 3011(64 
%) enkäter besvarades. 
569 enkäter besvarades 
av föräldrar i FK och 
årskurs 1. 634 enkäter 
besvarades i årskurs 4, 
782 enkäter besvarades i 
årskurs 8 samt 1026 
enkäter besvarades i år 1 
i gymnasiet. Barnen var 
6-15 år 

 
 

 
Få elever i FK och årskurs 1 (10 %) 
uppgav att de hade svårt att sova medan i 
de övriga årskurserna var det 20 % som 
hade svårt att sova. En majoritet av 
ungdomarna uppgav att de hade svårt att 
vakna på morgonen. I FK och årskurs 1 
var nästan19%, för årskurs 4 var det 
knappt 39 % som hade svårt att vakna. 
Årskurs 8 skilde sig från övriga årskurser 
där det var < 60 % som trivdes i skolan, 
för de övriga årskurserna var det  
> 70 % som trivdes. 
De elever som sov kortare tid och uppgav 
att de var tröttare i skolan trivdes sämre 
och hade olika sömnstörningar som 
svårare att somna och att vakna upp. De 
eleverna hade oftare TV på rummet och 
tittade på TV eller spelade datorspel >2 
timmar/dag 
 
 

Article 10 
 
Arora, T., 
Broglie, E., 
Thomas, N & 
There, S. 
 
Associations 
between 
specific 
technologies 
and adolescent 
sleep 
quantity, sleep 
quality, and 
parasomnias 
 
2013 
 
Sleep Medicine 
15 (2014) ss. 
240-247 
 
 

 
 
Att undersöka 
inverkan av sex 
olika tekniska 
apparaturer på 
flera 
sömnparametrar 
hos unga 
tonåringar i 
Storbritannien 
 

 
 
Kohortstudie 
Webbaserad enkät 
 

 
 
7 slumpmässigt utvalda 
skolor som ingick i en 
annan pågående studie; 
Midlands Adoescents 
Schools Sleep education 
Study. Förfrågan om 
deltagande skickades ut 
till 1495 vårdnadshavare.  
738 elever i årskurs 7 
och 8 deltog i studien. 
Svars frekvens 64.1% 
Deltagarna var 11-13 år 
54,5 % var pojkar 
 

 
 
Frekvent vardaglig teknikanvändning vid 
sänggåendet var associerat med betydande 
negativa effekter på flera sömnparametrar.  
Resultatet har visat en signifikant 
minskning av sömntid under 
veckodagarna. Vid sänggåendet användes 
all teknik som bedömts. Den 
bildskärmsapparatur som användes i 
studien var TV, mobiltelefon, 
laptop/dator/internet, musikspelare och 
video.  Den största effekten observerades 
med frekventa användare av sociala 
nätverkssajter som rapporterade nästan en 
timmes mindre sömn per natt. 
Sömnsvårigheter var signifikant associerad 
med frekvent mobilanvändning, video spel 
och sociala nätverk på dator/laptop eller 
mobil 
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Artikel Syfte Metod Urval Resultat 
Artikel 11 
 
Zhou, H-Q., Shi, 
W-B., Wang, X-F., 
Yao, M., Cheng, G-
Y., Chen, P-Y. & 
Li, D-G. 
 
An epidemiological 
study of sleep 
quality in 
adolescents in 
South China: a 
school-based study 
 
2011 
 
Child: Care, health 
and development 
doi:10.1111/j.1365-
2214.2011.01300.x 
 
 

 
 
Att utforska 
förekomsten av 
dålig sömn hos 
ungdomar i södra 
Kina. Samt hitta 
faktorer som bidrar 
till dålig sömn  

 
 
Epidemiologisk 
studie 
 
Enkätstudie, 
Pittsburgh Sleep 
Quality Index   

 
 
Sex gymnasieskolor och 
sex högstadieskolor  
Utvaldes slumpmässigt i 
Putuo distriktet i 
Shanghai 2008.  
1221 studenter ingick i 
studien. Bortfall < 10 % 
Åldern på deltagarna 
var 12-18 år  

 
 
Förekomst av dålig sömn var 35 %. 
Tendens till dålig sömn ökade med 
stigande åldern,  
De faktorer som är förknippade med 
dålig sömn var mer TV-tittande 
under vardagar, tidig start på 
skoldagen och mer tid för läxor under 
vardagar och helger  

Artikel 12 
 
Nuutinen, T., Ray, 
C & Roos, E. 
 
2013 
 
Do computer use, 
TV viewing, and 
the presence 
of the media in the 
bedroom predict 
school-aged 
children’s sleep 
habits in a 
longitudinal study? 
 
 
BMC Public Health 
2013, 13:684 
 
 

 
 
Första målet var att 
undersöka om 
vardagligt bruk av 
dator, TV-tittande 
och närvaro av 
media i ett barns 
sovrum förutsatt 
oförändrade 
sovvanor, som tid 
för sänggående 
under skoldagar 
och under helger, 
sömnlängd och 
oregelbundna 
sömnvanor. Andra 
målet var att 
undersöka om 
dessa faktorer även 
förutsåg 
förändringar i 
sömnvanorna. 
Tredje målet var 
att undersöka 
skillnader i 
resultatet mellan 
könen    

 
 
Longitudinal studie 
Enkät delades ut 
under år 2006 och år 
2008 bland 10- till 
11-åriga barn i 
Finland 

 
 
Elever mellan 10-11 års 
ålder i årskurserna 4 och 
5 från 27 skolor 
besvarade en enkät 
under 2006 och igen 
under 2008 i 
Helsingforsregionen i 
Finland. Elektronisk 
medieanvändning 
mättes genom 
datoranvändning och tv-
tittande 
Svarsfrekvens 2006 var 
74 % och 2008 79 % 
Antalet som deltog var 
353, 51 % av dem var 
flickor 
 

 
 
Eleverna använde dator i en timme 
per dag och tittade på TV under en 
timme per dag under år 2006. De sov 
över nio timmar på skoldagar och 
över tio timmar på helgerna år 2008. 
Datoranvändning och TV-tittande 
visade betydligt kortare sömntid och 
senare läggtider. Datoranvändning 
visade också ogynnsamma 
förändringar i sömnlängden och 
sömntider under veckodagar och 
helger. Bland pojkar, så visade 
närvaro av media i sovrummet, 
oregelbundna och sämre sömnvanor 
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