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Sammanfattning: De senaste åren har sömnproblemen ökat i Sverige. Detta gäller 

även för studenter i åldern 20-24 år. Sömnbesvär hör samman med 

psykisk ohälsa i en ömsesidig påverkan och en av orsakerna kan 

vara en oregelbunden och stressfylld livsstil. Studenter är en 

riskgrupp för detta. Syftet med denna enkätstudie var att se om det 

fanns något samband mellan hur studenters dagar är strukturerade i 

form av schemabunden undervisning och hur deras sömnvanor ser 

ut. Ett annat syfte var att se om det fanns ett samband mellan 

studenternas självrapporterade sömnkvalitet, sömnkvantitet och 

deras psykiska välbefinnande. Resultatet visade att studenter som 

hade fler än 10 lektionstimmar i veckan oftare svarade att de hade 

lätt att somna och hade en god sömn men inte sov tillräckligt 

jämfört med studenter som hade färre lektionstimmar. De med få 

lektionstimmar hade svårare att somna jämfört med övriga 

studenter. Studenter som sov dåligt och för lite hade också känt 

mer stress, ängslan, oro och ångest än de som sov gott och 

tillräckligt.  
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Abstract: In recent years, sleep deprivation has been increasing in Sweden. This 

phenomenon has become quite apparent in the student category aged 

between 20-24 years old. Insomnia, which is correlated with mental 

well-being, has many causes some of which include an irregular and 

hectic lifestyle. Students particularly fall into this group and are 

becoming more and more vulnerable to this condition. The purpose of 

this study was to find and identify the links between the students’ busy 

academic schedules and the apparent inability to get a full and restful 

night sleep. This paper will also profile the psychological aspects of a 

carefully selected target group for the purpose of this research. Students 

with more than 10 academic tuition hours reported that they were able to 

fall asleep and slept well, but also indicated that the duration was 

insufficient for their need which is in direct contrast to students who had 

less than 10 tuition hours. This paper also identified that students with 

poor sleeping or insufficient sleep were more stressed, agitated and 

suffered from raised levels of anxiety as opposed to other students.  
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Introduktion 

Antalet personer som klagar över sömnproblem har fördubblats sedan 1993. Idag har runt  

30 % av Sveriges befolkning någon form av besvär med sin sömn (Statistiska Centralbyrån, 

2008). Sömnproblem definieras bland annat som svårigheter att somna, förkortad sömn, 

upprepade uppvaknanden med svårigheter att somna om och för tidigt morgonuppvaknande 

under minst tre veckors tid (Åkerstedt, 2002). Mest drabbade är kvinnor i alla åldersgrupper 

och problemen ökar med åldern (Statistiska Centralbyrån, 2008). Flera studier visar att även 

studenter i hög grad följer detta mönster (Li & Tsai 2002; Moo-Estrella, Pérez-Benítez, Solís-

Rodríguez & Arankowsky-Sandoval, 2004).  

 

Orsakerna till sömnbesvär är flera, allt ifrån trafikbuller, störande grannar, snarkning, fysisk 

och psykisk sjukdom samt stress (Sjukvårdsrådgivningen, 2009). En annan orsak till 

sömnproblem kan vara att det moderna samhället med tillgång till elektricitet och aktivitet 

dygnet runt påverkar människans biologiska dygnsrytm. Kroppen är inställd på att vara vaken 

på dagen och sova på natten, något som bland annat styrs av ljuset och sammanfaller med att 

kroppstemperaturen och ämnesomsättningen sjunker (Söderström, 2007). Det så kallade 

”sömnhormonet” melatonin ökar på kvällen och är som högst vid 4-tiden på morgonen 

(Åkerstedt, 2002). Några timmar senare höjs nivåerna av hormonet kortisol, som bland annat 

utsöndras vid stress, för att verka uppiggande (Sjukvårdsrådgivningen, 2009). Konsekvensen 

blir att när sömnen förläggs till morgon och dag vaknar individen spontant i förtid trots att 

han/hon inte är tillräckligt utsövd. Sömnen blir därmed kortare. Eftersom kroppen har svårt att 

anpassa sig till en omvänd dygnsrytm får nästan alla som arbetar natt sömnstörningar i större 

eller mindre utsträckning (Åkerstedt, 2002).  

 

Ju mer regelbunden en persons dygnsrytm är, ju bättre är hennes sömn. Detta innebär att det 

bästa för en god sömn är att gå till sängs och stiga upp vid samma tid varje dag, vardag som 

helg (Åkerstedt, 2002). Bland studenter är det få som sover så regelbundet. De flesta går och 

lägger sig respektive vaknar senare under helgen (Brown, Soper & Buboltz Jr., 2001; Reid & 

Baker, 2008; Forquer, Camden, Gabriau & Johnson, 2008). 

 

En allmänt oregelbunden livsstil kan leda till en speciell sömnstörning kallad försenad 

sömnfas (Delayed sleep phase syndrom, DSPS). Det är en störning i den biologiska 

dygnsrytmen som innebär att den förskjuts framåt, med svårigheter att både somna och vakna
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i planerad tid. Detta medför trötthet under dagen och kan på sikt leda till kronisk sömnbrist, 

med allvarliga följder för hälsan (Chang, Reid, Gourineni & Zee, 2009). DSPS är mycket 

vanligt i puberteten, men förekommer även i stor utsträckning bland unga vuxna (Monk & 

Regestein, 1995) i de flesta kulturer (Hagenauer, Perryman, Lee & Carskadon, 2009). 

Orsaken till DSPS är inte klarlagd, men det finns en biologisk komponent som hör samman 

med just den pubertala utvecklingen. Troligtvis beror DSPS både på genetiska faktorer och 

valet av livsstil. Studenter kan vara en riskgrupp för en oregelbunden livsstil och i högre 

utsträckning än andra grupper drabbas av DSPS. En anledning är att många i samband med 

högre studier flyttar hemifrån för första gången och själva ska strukturera sin vardag, en 

vardag som innehåller ett stort mått av frihet (Brown et al., 2001; Pilcher, Ginter & 

Sadowsky, 1996). Studentlivet i sig innehåller också många faktorer som kan påverka sömnen 

och sömnvanorna, alltifrån stress, extraarbete och ett kollektivt boende i studentkorridor där 

det är lätt att bli störd av omgivningen (Brown et al., 2002).   

 

Sömnen aktiverar och reglerar flera fysiologiska processer som har en uppbyggande funktion, 

till exempel immunförsvaret och utsöndring av olika hormoner. Om en individ inte får 

möjlighet att sova tillräckligt, vilket anses vara ca 6-8,5 timmar per natt (Hamilton, Nelson, 

Stevens & Kitzman, 2006), försvagas immunförsvaret med större infektionskänslighet som 

följd (Åkerstedt, 2002). Sömnbrist förekommer även vid depression, men sambandet dem 

emellan är komplext. Sömnbrist hör förvisso samman med sämre livskvalitet, ångest och oro 

men sådana tillstånd kan också leda till sömnstörningar, såsom att sova för lite eller för 

mycket (Hamilton et al., 2006). Det finns dock forskning som tyder på att sömnstörningar i 

sig, då inga andra sjukdomar föreligger, på sikt ökar risken för att utveckla depression. En 

orsak kan vara att hormonet kortisol som förekommer i höga nivåer vid depression även ökar 

vid sömnlöshet (Riemann & Voderholzer, 2002). En studie visar att studenter uppvisade 

depressiva symptom när de sov oregelbundet samt färre än 7 timmar per natt och var trötta 

under dagen i skolan (Carskadon & Wolfson, 1998). Sambandet mellan sömn och psykiskt 

välbefinnande är dock inte linjärt, där mer sömn alltid leder till bättre hälsa. Snarare är det så 

att det finns ett optimalt mått av sömn på 6-8 timmar per natt, där både de som sover mindre 

och de som sover mer än dessa timmar har en förhöjd risk att bli sjuka och att dö i förtid 

(Hamilton et al., 2006). God sömn är därtill en grundförutsättning för att hjärnan ska fungera 

optimalt och för att en individ ska kunna hantera både stress och utmaningar (Hamilton, 

Nelson, Stevens & Kitzman, 2006). För studenter kan regelbundna sömnvanor därför leda till 

bättre studieresultat (Moo-Estrella et al., 2004; Forquer et al., 2008). Unga människor, som 
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idag sover sämre och i högre utsträckning drabbas av depression är således i riskzonen för 

både sämre studieresultat och allvarliga hälsoproblem, om inte deras sömnbesvär 

uppmärksammas och förebyggs (Moo-Estrella et al., 2004).  

 

Syften och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att se om det fanns något samband mellan hur studenters dagar är 

strukturerade i form av schemabunden undervisning och hur deras sömnvanor ser ut. Ett annat 

syfte var att undersöka om det fanns ett samband mellan studenternas självrapporterade 

sömnkvalitet, sömnkvantitet och deras psykiska välbefinnande. Frågeställningarna var: 

 

Finns det ett samband mellan antalet schemalagda undervisningstimmar per vecka och 

studenternas:  

 

– upplevda sömnkvalitet respektive sömnkvantitet (om studenterna tyckte att de sov gott och 

tillräckligt)?  

– tid på kvällen då de går till sängs? 

– svårigheter att somna? 

– svårigheter att vakna? 

– upplevelse av att vara utsövd på morgonen?   

– sömnighet under fritid och lektionstid? 

 

Finns det ett samband mellan sömnkvalitet respektive sömnkvantitet och studenternas:  

 

– upplevda stress? 

– upplevda ängslan, oro och ångest? 

 

Metod 

Urval 
Urvalet gjordes genom att söka igenom olika utbildningsscheman på Högskolan i Halmstads 

hemsida, för att finna kurser med många respektive få lektionstimmar per vecka.    



 4 

Datainsamling 

En enkät med 11 frågor samt ett antal delfrågor om bland annat undervisningstid, sömnvanor 

och upplevt psykiskt välbefinnande sammanställdes. Frågorna kring sömn baserades på ett 

standardiserat frågeformulär från Karolinska Institutet, Karolinska Sleep Questionnaire 

(Karolinska Institutet, 2005). Till grund för frågorna kring psykiskt välbefinnande låg den 

nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”, gjord av Statens Folkhälsoinstitut (2009). 

Båda frågeformulären modifierades något för att passa vår undersökning och omfattade 

tidpunkten från terminens början fram till tillfället då enkäten besvarades (se bilaga). Innan 

den färdiga enkäten delades ut testades den bland några studenter, för att säkerställa dess 

validitet (frånvaro av systematiska fel). Enkäten delades sedan ut och samlades in under ett 

och samma lektionstillfälle. Sammanlagt deltog 157 stycken studenter från samtliga 

utbildningssektioner på Högskolan i Halmstad. Ett visst internt bortfall uppstod då inte alla 

studenter svarade fullständigt på enkäten. 

Databearbetning och analys 

Variablerna fördes in och bearbetades i statistikprogrammet SPSS version 16,0.  

Inför analysen omvandlades svarsalternativen ”aldrig”, ”sällan”, ”ofta” och ”alltid” till nej 

respektive ja-svar. Den schemalagda undervisningstiden delades in i tre kategorier; 0-6, 7-10 

samt mer än 10 lektionstimmar per vecka, där 0-6 timmar representerar lite undervisningstid 

och över 7 timmar mycket. Procentsatserna har räknats fram med hjälp av beskrivande 

korstabeller. Test av samband genomfördes med binär logistisk regression (samband mellan 

två variabler), signifikansnivån 0.05 och justerades för ålder och kön. Svarsalternativet ”vet 

ej” valdes bort eftersom det inte gick att analysera med den valda metoden. I tabell 1 

redovisas endast de variabler som hade samband med mängden undervisningstimmar per 

vecka. Övriga resultat presenteras i tillhörande textavsnitt. 

Etiska överväganden  

Studenterna informerades vid enkättillfället både muntligt och skriftligt om att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta när de så önskade. De fick även skriftlig information om att 

deras svar skulle behandlas konfidentiellt (se bilaga). 
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Resultat 

Övergripande resultat 

En majoritet av studenterna i undersökningen var kvinnor. Åldersmässigt fördelade sig alla 

studenter jämnt i de olika grupperna för undervisningstimmar. De flesta ansåg att de sov 

tillräckligt många timmar och hade en god sömn. Studenter med fler än 10 timmar 

schemalagd undervisning i veckan rapporterade i högre grad att de sov bra men inte fick 

tillräckligt med sömn, jämfört med studenter som hade färre timmar i veckan. Gruppen som 

hade 0-6 undervisningstimmar i veckan svarade oftare att de hade svårt att somna jämfört med 

dem som hade mer än 7 timmar. Skillnaden var störst mellan de som hade minst 

undervisningstid och de som hade mest. Ungefär lika många studenter i varje grupp ansåg att 

de hade svårt att vakna. Bland studenter med mer än 10 undervisningstimmar i veckan var det 

vanligare att ha svårt att vakna (44 %) än att somna. De flesta av studenterna (73 %) svarade 

att de under arbetsveckan gick och la sig mellan 22 och 00 på kvällen, oberoende av hur 

mycket schemalagd undervisning de hade. Majoriteten kände sig också utsövda på morgonen 

(60 %). 37 % av studenterna uppgav att de hade känt sig sömniga under lektionstid och 28 % 

hade känt sig sömniga under fritiden. 

 

Tabell 1. Antalet schemalagda undervisningstimmar per vecka och fördelningen i 

procent (% avrundat till heltal) av självrapporterad sömn. 

 

Undervisningstimmar/vecka 0-6 h  7-10 h  >10  Samtliga  n = 157 
      
Ålder (medelvärde) 26,3 26 24 25,6 n = 157 
Procent män 27 31 37 31 n = 49 
Procent kvinnor 73 69 63 69 n = 108 
Andel studenter som rapporterade 
god sömn (%) 

    n = 147 

Ja 70 83 87 79  
Nej 30 17 13 21  
Andel studenter som rapporterade 
tillräckligt med sömn (%) 

    n = 147 

Ja 80 80 57 72  
Nej 20 20 44 28  
Andel studenter som rapporterade 
svårt att somna (%) 

    n = 155 

Ja 32 21 14 23  
Nej 68 80 86 77  
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Majoriteten av studenterna uppgav att de hade känt sig stressade. Detta gällde särskilt de som 

ansåg att de inte sov gott och inte fick tillräckligt med sömn. Det fanns ingen större skillnad 

mellan att vara stressad och att inte vara stressad i det fall studenterna uppgav att de hade god 

sömn. De flesta studenter svarade att de inte hade känt ängslan, oro och ångest, särskilt de 

som tyckte att de hade en god sömn. Bland de som skattade sin sömn som mindre god och 

otillräcklig var det vanligare att också ha känt ängslan, oro och ångest. Studenterna angav 

oftare att de hade känt sig stressade än känt ängslan, oro och ångest, oavsett hur de upplevde 

sin sömn.  

 

Tabell 2. Självrapporterad sömnkvalitet, sömnkvantitet och fördelningen i procent (% 

avrundat till heltal) av psykiskt välbefinnande. 

 

God sömn  Ja  Nej  Samtliga  n = 147 
     
Andel studenter som 
rapporterade stress (%) 

   n = 139 

Ja 51 84 59  
Nej 49 16 41  
Andel studenter som 
rapporterade ängslan, oro 
och ångest (%) 

   n = 145 

Ja 27 63 35  
Nej 73 38 65  
     
Tillräckligt med sömn Ja Nej Totalt n = 147 
     
Andel studenter som 
rapporterade stress (%)  

   n = 140 

Ja 47 90 59  
Nej 53 10 41  
Andel studenter som 
rapporterade ängslan, oro 
och ångest (%) 

   n = 143 

Ja 26 66 36  
Nej 74 34 64  
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Samband mellan undervisningstimmar och sömn 

Det var ett positivt samband mellan antalet schemalagda undervisningstimmar och 

studenternas självrapporterade sömnkvalitet (god sömn). Ju fler undervisningstimmar 

studenterna hade i veckan desto oftare uppgav de att de sov bra. Sambandet var statistisk 

signifikant. 

 

Ett signifikant negativt samband fanns mellan studenter som uppgav att de hade få 

undervisningstimmar och hade haft svårt att somna.  

 

Det fanns vidare ett statistiskt signifikant negativt samband mellan antalet schemalagda 

undervisningstimmar och i vilken utsträckning studenterna uppgav att de sov tillräckligt.  

Gruppen med mer schemabunden undervisning rapporterade oftare att de inte fick tillräckligt 

med sömn. 

 

Det fanns inget signifikant samband mellan antalet schemalagda undervisningstimmar och i 

vilken grad studenterna rapporterade att de hade haft svårigheter att vakna eller kände sig 

utsövda på morgonen. Inget samband fanns heller mellan mängden undervisningstid och den 

tidpunkt studenterna uppgav att de gick och la sig eller hur sömniga de var under lektionstid 

och fritid.   

 

Tabell 3: Samband mellan antalet schemalagda undervisningstimmar och 

självrapporterad sömn.  

 

Variabel OR 95 % CI P-värde n 
God sömn (nej/ja) 1,72 1,03-2,88 0,03 n = 147 
Tillräckligt med sömn 
(nej/ja) 

0,56 0,35-0,88 0,01 n = 147 

Svårt att somna (nej/ja) 0,54 0,34-0,87 0,01 n = 155 
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Samband mellan sömn och psykiskt välbefinnande 

Det var ett signifikant negativt samband mellan god sömn och att känna sig stressad. 

Studenter som uppgav god sömn rapporterade mindre stress än de som ansåg att de sov dåligt. 

Mellan god sömn och ängslan, oro och ångest fanns också ett signifikant negativt samband. 

Studenter som svarade att de sov gott sade sig mer sällan ha känt ängslan, oro och ångest. 

 

Tabell 4: Samband mellan självrapporterad sömnkvalitet (”god sömn”) och psykiskt 

välbefinnande. 

 

Variabel OR 95 % CI P-värde n 
Stress 0,19 0,07-0,55 0,002 n = 139 
Ängslan, oro och ångest 0,20 0,08-0,49 0,001 n = 145 

 

 

Mellan tillräckligt med sömn och stress, liksom mellan tillräckligt med sömn och ängslan, oro 

och ångest fanns ett signifikant negativt samband. Studenter som uppgav att de sov tillräckligt 

hade mer sällan känt sig stressade liksom känt ängslan, oro och ångest.  

 

Tabell 5: Samband mellan självrapporterad sömnkvantitet (”tillräckligt med sömn”) 

och psykiskt välbefinnande. 

 

Variabel OR 95 % CI P-värde n 
Stress 0,11 0,03-0,33 0,001 n = 140 
Ängslan, oro och ångest 0,20 0,09-0,046 0,001 n = 143 

 

Övriga resultat av intresse 

36 % av alla studenter svarade att de hade känt ängslan, oro eller ångest, varav 43 % av 

kvinnorna och 18 % av männen. Dessa siffror stämmer mycket väl överens med 

Folkhälsorapportens (2009) där 32 % av kvinnorna och 18 % bland männen i åldersgruppen 

20-24 år har känt ängslan, oro och ångest (Folkhälsorapporten, 2009). I denna åldersgrupp har 

också den psykiska ohälsan ökat mest, i synnerhet bland studerande kvinnor (ibid.).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Majoriteten av alla studenter ansåg att de sov både tillräckligt många timmar och hade en god 

sömn. Studenter som hade fler än 10 lektionstimmar per vecka hade lättare att somna och sov 

bättre än studenter med färre lektionstimmar, men ansåg oftare att de inte fick tillräckligt med 

sömn. De hade också mycket svårare att vakna än att somna. En tänkbar förklaring till detta 

kan vara att mycket undervisningstid innebär mer krävande studier, som i sin tur leder till 

ökad trötthet på kvällen hos studenterna. De kanske också måste stiga upp tidigt på morgonen 

för att gå till skolan och därför upplever sin sömn som otillräcklig. Att studenter med få 

undervisningstimmar hade svårare att somna än andra kanske kan bero på det motsatta.  

Eftersom deras dagar är mindre strukturerade kan de få mer oregelbundna sömnvanor och då 

vara i riskzonen för en framskjuten dygnsrytm, det vill säga en försenad sömnfas (Chang, 

Reid, Gourineni & Zee, 2009).  

 

Majoriteten av studenterna kände sig utsövda på morgonen, samtidigt som många uppgav att 

de hade svårt att vakna. Detta kan tyckas vara motsägelsefullt. Kanske kan det vara så att 

studenterna känner sig trötta just när de vaknar, men ändå tycker att de i grunden är utsövda. 

 

Stress kan göra det svårt att somna och motverka en god sömn (Sjukvårdsrådgivningen, 

2009). Detta framkom tydligt i vår studie, där studenter som ansåg att de inte fick tillräckligt 

med sömn också hade känt sig stressade. Samma gällde för dem som skattade sin sömn som 

mindre god.  Eftersom god sömn dessutom leder till att det blir lättare att hantera stress 

(Hamilton et al., 2006) finns risken att studenterna som sover dåligt inte bara blir mer 

stressade utan även sämre på att hantera sin stress. Även sömnlöshet i sig kan utlösa stress 

(Riemann et al., 2002) och skapa oro hos den som inte kan sova. Det är lätt att föreställa sig 

de onda cirklar som kan uppstå.  

 

Mönstret är detsamma för sambandet mellan sömn och ängslan, oro och ångest. Studenter 

som sov dåligt och för lite hade oftare känt ängslan, oro och ångest, vilket överensstämmer 

med övrig forskning (Carskadon et al., 1998). Det är dock svårt att uttala sig om kausala 

samband. Forskning är enig om sambandet mellan sömn och psykiskt välbefinnande, men hur 

sambandet ser ut är oklart eftersom de ömsesidigt påverkar varandra. Sömn ger ett ökat 
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välbefinnande, men individer som mår bättre kan också vara av en mer ”robust” natur, som 

oroar sig mindre och hanterar stress bättre. Detta kan i sin tur påverka deras sömn positivt. 

Den fysiska hälsan är ytterligare en faktor att beakta då den påverkar både sömnen och 

välbefinnandet. Troligen är det så att god sömn både är en orsak till och en följd av psykiskt 

välbefinnande (Hamilton et al., 2006). Ett liknande samband finns mellan stress, ångest och 

depression, där stress exempelvis kan utlösa dessa känslor (Smith, Nolen-Hoeksema, 

Fredrickson & Loftus, 2003).  

 

Sömnens kvalitet, som bland annat kan mätas i hur gott individen upplever att hon sover, sägs 

ha ett större samband med hälsa och välbefinnande än sömnens kvantitet, som mäts i 

genomsnittligt antal timmar sömn per natt (Pilcher & Ott, 1998; Pilcher et al., 1996). 

Studerande i Sydafrika som uppgav dålig sömnkvalitet sade sig också i högre grad vara 

olyckliga, stressade och ha mindre energi (Reid et al., 2008). Samtidigt visar en annan studie 

bland studenter att sömnkvantiteten hade stor betydelse för det självupplevda välbefinnandet. 

Ju mindre studenterna sov, desto lägre tillfredsställelse med livet upplevde de (Kelly, 2004; 

Lund, Reider, Whiting & Prichard, 2009 ). I vår studie tycks sömnkvantitet och sömnkvalitet 

spela ungefär lika stor roll för det psykiska välbefinnandet.  

 

Metoddiskussion 

I de samband vi har funnit finns en risk att flera confounders kan ha haft en inverkan. Vi har 

medvetet valt att inte fråga om koffeinkonsumtion, kost, motion, buller och om studenterna 

sover ensamma eller inte, eftersom resultatet då skulle bli för komplext att tolka. Detta är 

dock faktorer som alla kan påverka sömnen och det psykiska välbefinnandet. En fråga fanns 

med om hemmavarande barn under 5 år, men eftersom få studenter svarade ja på den valdes 

den bort i analysen.  

 

Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet, men som vi inte har undersökt, är vilken 

årskurs studenterna går i, tidpunkten på dagen då lektionerna är förlagda samt studenternas 

kunskap om sömnens betydelse för hälsan och välbefinnandet. Brist på sådan kunskap kan 

bidra till att en individ utvecklar oregelbundna sovvanor (Brown, Buboltz Jr, Jenkins & 

Soper, 2002). Forskning visar även att studenter som har lektioner på eftermiddagen i stället 

för på morgonen har mer regelbundna sömnvanor och också får bättre studieresultat 
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(Machado, Varella & Andrade, 1998). Att enkäten delades ut under vissa studenters 

tentamensvecka kan kanske också ha haft en inverkan.  

 

En tänkbar recall bias i resultatet är att studenterna i enkäten skulle ange sömnvanor och 

välbefinnande retrospektivt (från terminens start). Detta kan vara svårt att minnas. 

Studenternas sinnestämning vid tidpunkten för enkäten kan också ha gjort att de mindes mer 

positiva eller negativa känslor än de faktiskt hade känt.  

 

I efterhand ser vi att enkäten kunde ha utformats på ett bättre sätt. Ett exempel är frågan om 

studenten kände sig ”ej utsövd vid uppvaknandet”, med svarsalternativen ”aldrig”, ”sällan”, 

”ofta”, ”alltid” och ”vet ej”. Denna fråga kan ha varit svår att uppfatta rätt och därför ha lett 

till felaktiga svar. Det hade troligtvis varit en fördel att istället fråga om studenten kände sig 

utsövd.  

 

Att dela ut och samla in enkäterna vid samma tillfälle kan ha inneburit både fördelar och 

nackdelar. Fördelen var att vi fick en hög svarsfrekvens. Om enkäterna exempelvis hade 

skickats ut via studentmail hade troligtvis färre svarat. En nackdel kan ha varit risken att 

studenterna kände sig stressade av att svara på enkäten medan vi och deras lärare väntade på 

dem.  

 

Fler kvinnor och äldre har sömnproblem (Statistiska Centralbyrån, 2008). Justeringen för kön 

och ålder i de tester som gjordes styrker därför de samband vi har funnit. Resultatet är dock 

inte helt generaliserbart, eftersom urvalet av studenter inte gjordes slumpmässigt och 

dessutom var förhållandevis litet. Fler deltagare och från olika högskolor skulle kunna ge ett 

annat resultat, med högre tillförlitlighet och därmed även större generaliserbarhet.   
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Konklusion 

Studenter som hade fler än 10 lektionstimmar i veckan svarade oftare att de hade god sömn 

men däremot inte sov tillräckligt. De med få lektionstimmar hade svårare att somna jämfört 

med övriga studenter. Studenter som sov dåligt och för lite hade också känt mer stress, 

ängslan, oro och ångest än de som sov gott samt tillräckligt.  

 

Implikation 

Då ungefär var fjärde student uppgav att de hade någon form av sömnbesvär och en stor andel 

även svarade att de hade känt stress, ängslan, oro och ångest, bör detta uppmärksammas och 

bli föremål för ett preventivt hälsoarbete. En sådan insats kan till exempel vara mer utbildning 

kring psykiskt välbefinnande och sömnens betydelse för både hälsan och studieresultaten. 

Eftersom sömn och välbefinnande hör ihop och ömsesidigt påverkar varandra bör 

utbildningen fokusera på båda delarna. Inriktningen kan vara både teoretisk och praktisk, 

förslagsvis i form av stresshantering, avslappningsövningar och liknande. 

 
I denna studie undersöktes antalet lektionstimmar per vecka, men det skulle vara intressant att 

se om tidpunkten för dessa lektioner spelar någon roll för hur studenter sover och mår. Det 

kan därför vara en idé för vidare forskning.  
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Bilaga 
Enkät till studenter på Högskolan i Halmstad 

 
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som kommer att skriva en C-uppsats i 
folkhälsovetenskap på uppdrag av Studenthälsan. Det som vi önskar av dig är att du besvarar 
denna enkät som tar upp frågor kring sömnvanor. Det är viktigt att du besvarar alla frågor. 
Enkäten kommer att ta ca 5-10 minuter att fylla i. 
 
Det är frivilligt att fylla i enkäten och du kan avbryta när som helst utan anledning och 
konsekvenser. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. det är bara vi som 
genomför studien som kommer att se och bearbeta de ifyllda enkäterna och du skall inte 
skriva namn. Resultaten kommer att redovisas i tabeller och diagram, där enskilda svar inte 
går att utläsa. Du kommer att få ta del av resultaten om du så önskar. Kontaktuppgifter finns 
enligt nedan. 
 
Ni kan nå oss via mail: 
Patrik kan nås på mailadressen patsch07@student.hh.se 
Anette kan nås på mailadressen xh05anaa@student.hh.se 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Patrik Schultzén & Anette Aaltonen    
                  
1. Din ålder ___ år 
2. __Man __Kvinna 
3. Har du hemmavarande barn under 5 år? 
__Ja __Nej 
4. Ungefär hur många timmar schemalagd undervisning per vecka har du haft sedan terminens 
början? (Sätt ett kryss där du bedömer att påståendet passar in på dig) 
__0-3 h/vecka                    __4-6h/vecka          __7-10 h/vecka __Över 10 h/vecka
  
5. Under hur många dagar i veckan har denna schemalagda undervisning varit förlagd?  
__1-2 dagar  __Ca 3-5 dagar __Vet ej 
6. Vilken tid går du normalt till sängs (för att sova)? 
 
a. Under arbetsveckan: kl_______ 
 
b. Under ledighet: kl_______ 
 
7. Vilken tid går du vanligtvis upp? 
 
a. Under arbetsveckan: kl_______ 
 
b. Under ledighet: kl_______ 
 
8. Anser du att du får tillräckligt med sömn? 
__Ja __Nej __Vet ej 
9. Tycker du att du sover bra på det hela taget?  
__Ja __Nej __Vet ej 



  
 

10. Anser du att du är en morgonmänniska eller en kvällsmänniska? 
__Morgonmänniska  __Kvällsmänniska         __Både och          
__Varken eller    __Vet ej  
 
11. Har du känt av följande besvär sedan terminsstarten? 
(Sätt ett kryss i den ruta där du bedömer att påståendet passar in på dig) 
 
  

Aldrig 
 
Sällan 

    
Ofta 

 
Alltid 

       
Vet ej 

a. Svårigheter att somna?      
b. Svårigheter att vakna?      
c. Upprepade uppvaknanden med 
svårigheter att somna om? 
 

     

d. Sover lätt och ytligt?      
e. Ej utsövd vid uppvaknande?      
f. För tidigt (slutligt) uppvaknande?      
g. Sömnig under lektionstid?      
h. Sömnig under fritiden?      
i. Kunnat uppskatta det du gjort om 
dagarna?  

     

j. Känt dig olycklig eller nedstämd?      
k. Haft känslan av att vara värdelös?      
l. På det hela taget känt dig lycklig?      
m. Känt dig stressad?      
n. Känt ängslan, oro eller ångest?      
 

 


