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Sammanfattning  

Bakgrund: Den psykiska ohälsan är ett folkhälsoproblem som sträcker sig genom alla 

åldersgrupper. Psykisk ohälsa är som störst bland unga mellan 16-24 år där problem med 

sömnen är en del av det psykiska välbefinnandet.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka studenters upplevelse av vad som påverkar 

sömnvanor vid högre studier.  

Metod: Det genomfördes intervjuer med sex stycken studerande i åldrarna 20-30 år på en 

högskola i sydvästra Sverige. Intervjuerna spelades in, transkriberades ordagrant och sedan 

analyserades dem. Analysmetod som valdes var temaanalys där tre stycken teman framkom. 

Hänsyn togs till de etiska aspekterna och även informerat samtycke av deltagarna. Data 

behandlades konfidentiellt. Studien genomfördes i samarbete med Studenthälsan. 

Resultat: Utifrån analysen framkom dessa tre teman; Nya rutiner påverkar sömnen, Stress 

och prestation påverkar sömnmönstret och Hälsosam vardag. Det som påverkade 

sömnvanorna bland studenterna var rutiner, sömnrytmen, skolarbetet samt stress och oro över 

att inte ha presterat tillräckligt. Det visade sig att fysisk aktivitet, kost och regelbundna rutiner 

hade en främjande inverkan på sömnvanorna.  

Implikation: Psykisk hälsa och sömnvanor är något som behöver uppmärksammas ännu mer 

i framtiden och vidare forskning skulle kunna handla om hälsofrämjande åtgärder. Förslag är 

att framtida forskning fokuserar på faktorer som främjar istället för att enbart kartlägga 

problemet. I och med studiens resultat behöver Studenthälsan arbeta mer med frågor om 

sömnvanor och på vilket sätt de bäst skulle kunna bemöta studenter med frågor om sömn. Ett 

exempel är att införa obligatoriska föreläsningar och seminarier på högskolor för att kunna nå 

ut med hälsofrämjande information.  
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Conclusion  

Background: Mental illness is a public health problem that extends through all age groups. 

Mental illness is highest among young people aged 16-24 years where problems with sleep 

are part of mental well- being.  

Aim: The aim of the study was to investigate students' perception of what affects sleep habits 

for higher studies. 

Method: Interviews were conducted with six students aged 20-30 years at a university in 

southwester Sweden. The interviews were recorded, transcribed verbatim, and then analyzed. 

Analytical method was a thematic analysis in which three themes emerged. Consideration was 

given to the ethical aspects as well as the informed consent of the participants. The data were 

treated confidentially. The study was done in collaboration with the Student Health Care.  

Results: The analysis revealed three themes: New procedures affect sleep, Stress and 

Performance affects sleep patterns and Healthy living. Factors that influence sleep habits 

among students were routine, sleep rhythm, schoolwork and stress and anxiety of not having 

performed enough. It was shown that physical activity, diet and regular routines had a 

stimulating effect in sleep habits.  

Implication: Mental health and sleep habits is something that needs to be shown even more 

in the future and further research could be more about health promotion. Future research 

should focus on factors that promote, rather than simply identifying the problem. With the 

results of this study, the Student Health Care need to work more with the issues of sleep 

habits and how they could best respond to students with questions about sleep. One example 

is to introduce compulsory lectures and seminars at universities in order to reach with health 

information.   
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Introduktion  

Den psykiska ohälsan är ett växande problem i Europa och så även i Sverige (Europeiska 

Kommissionen, 2013). Idag är det mer vanligt förekommande med psykiska besvär, som till 

exempel sömnproblem bland ungdomar och unga vuxna och utvecklingen bland äldre har 

avstannat och ligger på samma nivå som tidigare (Socialstyrelsen, 2012). Undersökningar om 

levnadsförhållanden (ULF-studier) från Statistiska Centralbyrån visar att psykiska besvär som 

oro, ängslan, ångest och sömnbesvär har ökat och framförallt bland unga mellan 16 och 24 år 

sedan 1990- talet och fram till 2000-talet. Hur utvecklingen har skett efter det är svårt att se 

eftersom dessa undersökningar år 2006 bytte metod. År 2010 rapporterade 24 % av kvinnorna 

att de upplevde oro, ängslan och ångest och 32 % upplevde sömnbesvär (16-85 år). Bland 

männen var det 15 % som kände av dessa symtom och 22 % upplevde sömnbesvär (16-85 år). 

Den grupp bland kvinnor som hade upplevelser av oro, ängslan och ångest var dem i åldrarna 

16- 24 år medan sömnproblem var mer förekommande bland äldre kvinnor (Socialstyrelsen, 

2012).  

I dagens samhälle går det att se ett samband mellan sömnproblem och höga ekonomiska 

kostnader för samhället. En försämrad sömn kan leda till komplikationer och sjukdom vilket 

gör att människor måste uppsöka hälso- och sjukvården. Sömnproblem kan leda till trötthet, 

koncentrationssvårigheter, humörsvängningar och synhallucinationer (Wells & Vaughn, 

2012).  

Sedan 1980-talet har sömnbesvär blivit allt vanligare, mest drabbade är förvärvsaktiva och 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2012-09-24). I Halland finns det inga markanta skillnader mellan 

män och kvinnor gällande sömnproblem från en mätning år 2004. Det går heller inte att se 

några skillnader mellan olika åldersgrupper. Resultatet har inte förändrats sedan mätningen 

vid år 2004 (Region Halland, 2012).  

Bakgrund 

Sömnvanor ur ett hälso- och folkhälsoperspektiv 

Den humanistiska definitionen av hälsa innebär att det inte endast definieras som frånvaro av 

sjukdom, utan människors egen upplevelse är mer central. Hälsa handlar om välbefinnande 

och att uppleva en känsla av sammanhang, intresset ligger i hälsa och inte enbart i sjukdom. 

Begreppet folkhälsa belyser olika faktorer som påverkar olika befolkningsgrupper. Det kan 
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handla om att studera sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor och hälsorisker i en befolkning 

(Pellmer & Wramner, 2007). 

Folkhälsoområde tre om barns och ungas uppväxtvillkor handlar bland annat om unga 

människors psykiska och fysiska hälsa. En viktig arena att bedriva hälsofrämjande arbete på 

är skolan. Det har visat sig att tidiga insatser till unga människor kan förebygga psykisk 

ohälsa längre fram i livet. Folkhälsoområde fyra beskriver hälsa i arbetslivet. Både 

förebyggande arbete men även hälsofrämjande arbete kring arbetslivet är av stor betydelse. 

Det är viktigt att individen känner delaktighet i att kunna påverka sin situation och att kraven 

som ställs är rimliga. En hälsofrämjande arbetsplats syftar till att bedriva aktiviteter som 

främjar hälsa och inte det motsatta (Statens folkhälsoinstitut, 2012).  

Sömnens mekanismer 

Sömnen återställer energin i kroppen och hjälper kroppen att återhämta sig (Socialstyrelsen, 

2012-09-24). Sömn är en viktig del för människans för återhämtning och återuppbyggande av 

olika delar utav kroppen vilket i sin tur leder till en god hälsa och välbefinnande. För lite 

sömn kan leda till en rad problem som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och det finns även 

en koppling mellan för lite sömn och dödlighet. Hur mycket varje individ behöver sova 

varierar, men rekommendationen säger mellan sex och åtta timmar under en natt. För att det 

ska räknas som en god natt sömn sker det inga uppvaknanden och sker det minst fem 

uppvaknande under en natt anses det som brist på sömn (Region Halland, 2012).   

Sömn är ett kortvarigt tillstånd där medvetandet förändras och vid insomning är individen inte 

lika mottaglig för yttre stimuli i sin omgivning. Det som sker i hjärnan är en 

uppbyggnadsprocess och återhämtning. Sömn kan liknas med medvetslöshet, men skillnaden 

är att en sovande individ går att väcka. Den stereotypa bilden av sömn är stängda ögon, 

liggande position, men det går även att sova med öppna ögon eller gå i sömnen även fast det 

inte förekommer ofta (Åkerstedt, 2001).  

Det finns ingen specifik del av hjärnan där sömnprocessen sker utan det involverar olika delar 

av det centrala nervsystemet (CNS).  Hjärnstammen är den delen där processen sker och det 

är en förutsättning för normal sömn. Information från omgivningen och från kroppen skickar 

impulser till det retikulära systemet och det förstärker signalerna till CNS och det i sin tur 

upprätthåller en hög vakenhetsnivå i CNS (Åkerstedt, 2001).   
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I beteenden byggs det in olika vanor och vid sömn kan det finnas vissa ritualer som är 

tvungna att följas. En del individer vill exempelvis ha en specifik kudde eller att det ska vara 

mörkt i sovrummet. Dessa mönster är väl inlärda och bidrar till att sömnförmågan stärks hos 

individer som har en god sömn. Individer som inte reflekterar över sina sömnvanor har 

beteenden som fungerar bra samt en positiv inställning till sömn. En individ som har en 

negativ inställning till sömn känner redan på sig att det inte går att somna vid sänggång 

(Pettersson & Ström, 2007).  

Orsaker till sömnbrist 

Att vara vaken under en längre tid leder till trötthet och en försämrad funktionsförmåga och 

detta framträder tydligare hos individen när den utför en aktivitet som är enformig. Ett dygn 

utan sömn kan leda till en halverad prestationsförmåga och efter två dygn utan sömn är 

prestationsförmågan så låg att risken för att somna är stor. Skulle individen vara vaken under 

en längre period är det svårt att försöka prestera eftersom det blir allt svårare att koncentrera 

sig och hålla sig i ett vaket tillstånd (Åkerstedt, 2001).  

Prestationsnivån når nästan en normal nivå efter en natts sömn, men tröttheten blir 

framträdande vid enformiga aktiviteter. För full prestationsförmåga krävs flera nätters normal 

sömn i sträck. Vid utebliven sömn är det svårare att försöka tänka klart och kunna fatta svåra 

beslut. Det finns spekulationer om svårigheten att fatta beslut kan bero på att det sker alldeles 

för lite återhämtning i hjärnans främre delar, den delen för kreativ förmåga (Åkerstedt, 2001).   

Olika livsstilsfaktorer påverkade sömnen, till exempel stress (Bixler, 2009). Stress var en 

återkommande faktor som kunde ha stark inverkan på människors sömn (Wells et al., 2012).  

Kvalitén på sömnen har också en stor inverkan på individen och det finns kopplingar mellan 

kvalitén på sömnen och stress (Region Halland, 2012). Höga krav och lite kontroll på 

arbetsplatsen har visat sig vara ett exempel på uppkomst av stress. Även andra faktorer som 

att arbeta många timmar i sträck eller att arbeta skift eller att inte ha någon fritid har visat sig 

kunna påverka sömnen. Det verkade även som om det fanns en normaliseringsprocess mot att 

sova ett mindre antal timmar för att kunna hinna med allt som skulle hinnas med bland vuxna 

människor (Wells et al., 2012). Oregelbundna sömnvanor och även tiden av vakenhet kan 

bero på annorlunda och oregelbundna arbetstider, men framförallt tider som handlar om 

nattskift eller tidig morgon. De individer som jobbar på nätterna kan få tillfälliga 

sömnrubbningar, men det kan variera från individ till individ hur stor känsligheten är. 3/4 av 

alla som arbetar på nätterna har en störd sömn (Åkerstedt, 2001).  
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Socioekonomisk tillhörighet visade sig påverka sömnvanor. Bland annat gick det att utläsa att 

de som hade en lägre socioekonomisk status sov ett mindre antal timmar än de med en högre 

socioekonomisk status. Med socioekonomi menades bland annat utbildningsgrad, 

boendesituation och inkomst. Faktorer som kunde kopplas till brist på sömn var även 

cigarrettrökning, hög alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och fetma (Bixler, 2009).  

Studenters sömnmönster 

Flera studier har visat på ett utbrett mönster av sömnproblem bland studenter som studerade 

på akademisk nivå, flera kvantitativa studier har genomförts där studenter själva fått 

rapportera in information om sina sömnvanor (Moo–Estrella, Pérez–Benítez, Solíz–Rodríguez 

& Arankowsky–Sandoval, 2004; Tsai & Li, 2002). Ett mönster var att studenter gick och lade 

sig tidigare i veckorna men sov längre på helgerna (Reid & Baker, 2008; Tsai et al., 2002). Ett 

annat var att de flesta rapporterade att de var som tröttast på morgonen (Buboltz Jr et al., 

2009).   

I en undersökning där studenters sömnvanor studerades framkom det att kvaliteten av sömnen 

hade mer betydelse än tiden av sömnen för välbefinnandet och hälsan. En sämre kvalitet av 

sömn kunde bland annat härledas till spänning, trötthet, förvirring och depression (Pilcher, 

Ginter & Sadowsky, 1996). En annan studie som också studerade sömnkvalitet kom fram till 

att sömnens kvalitet kunde kopplas till sömnlängd, oljud, vara törstig vid läggdags och att 

känna oro för att inte kunna somna vid läggdags. Dessa faktorer visade sig påverka sömnens 

kvalitet i negativ riktning (Brown, Buboltz Jr & Soper, 2002).  

En studie genomfördes bland studenter i åldrarna 17-24 där de fick fylla i en 

onlineundersökning om sömnmönster. Studien rapporterade att 29, 4 % av studenterna sov 

mindre än sex och en halvtimme medan 29, 4 % rapporterade att de sov åtta timmar eller mer. 

I samma undersökning visade det sig att studenterna hade låg kvalitet på sömnen på grund av 

låg energi att få saker genomförda, lång insomningstid och få timmar av fullständig sömn. 

Fler rapporterade också att deras sömn påverkades av stress kring skolarbetet speciellt vid 

jämförelse med dem som rapporterade god sömnkvalitet. Studenter som redogjorde för att de 

sov sämre visade även på ett sämre humör med symtom som ilska, förvirring, depression, 

trötthet och spänning. Det var också vanligt att stanna uppe en hel natt en gång i månaden 

samt att en dag i veckan stanna uppe till klockan tre på natten. Studerande som gick sitt första 

år gick och lade sig senare samt sov kortare tid än de som hade läst några år. (Lund, Reider, 

Whiting & Prichard, 2009).  
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I studier där studenters sömnvanor undersökts har könsskillnader uppkommit, den tydligaste 

skillnaden var att kvinnliga studenter gick och lade sig tidigare samt sov längre än de manliga 

studenterna (Lund et al., 2009; Moo-Estrella et al., 2004; Reid et al., 2008; Tsai et al., 2002). 

Trots detta visade det sig att kvinnorna rapporterade mer sömnproblem och svårigheter med 

att somna än männen (Moo-Estrella et al., 2004; Tsai et al., 2002). Det visade sig även att 

kvinnorna vaknade fler gånger under natten än männen. Fler kvinnliga än manliga studenter 

tog sig tid till kortare sovstunder under veckodagarna (Tsai et al., 2002). Kvinnliga studenters 

sömn påverkades av stress mer än de manliga studerande (Lund et al., 2009). 

Flera studier pekade på att studenters brist på sömn kunde kopplas till trötthet under 

föreläsningstillfällen vilket i sin tur kunde ha påverkat deras prestationsförmåga (Eliasson, 

Lettieri & Eliasson, 2010; Lund et al., 2009). Studenter som hade en högre prestationsförmåga 

gick och lade sig tidigare på kvällen och gick upp tidigare på morgonen än de studenter som 

hade en lägre prestationsförmåga (Eliasson et al., 2010). Trötthet på dagen påverkades av 

morgontrötthet, sömnbrist, koffeinkonsumtion, powernaps (korta sömnstunder) och låga 

nivåer av energi (Reid et al., 2008).  

Hälsofrämjande arbete kring sömnvanor 

En review från 2002 belyste olika sätt att behandla sömnproblem bland studenter. Det har 

visat sig att psykologiska metoder var mer effektiva vid behandling av långvariga 

sömnproblem än behandling med läkemedel. Detta i sin tur stärkte psykologer, kuratorer och 

terapeuters viktiga roll vid arbetet med sömnvanor. Psykologiska metoder kunde vara 

information om sömnvanor och dess betydelse men det kunde också vara mer utvecklade 

psykologiska modeller. Andra typer av behandlingar vid sömnproblem som togs upp var olika 

övningar, ljusterapi, beteendeterapi, kognitiv terapi och avslappning (Buboltz Jr, Soper, 

Brown & Jenkins, 2002). 

Exempel på olika strategier för att förbättra sömnen kan vara att se över miljön där sömnen 

sker, det kan även handla om ett ändrat beteende vid läggdags. Andra metoder är 

stresshantering och olika metoder för att slappna av. Det har även visat sig att kost och motion 

samt regelbundet ljus kan ha en positiv effekt på sömnen (Åkerstedt, 2001).  

Problemformulering 

Den psykiska hälsan och kopplingar till sömnvanor bland studenter är ett problem i samhället. 

Flera studier handlar om sömnproblem och brist på sömn men mindre om vad som påverkar 
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sömnvanor och vad som främjar sömnvanor hos studenter. Därför är det intressant att studera 

studenters upplevelse av vad som påverkar studenters sömnvanor och inte endast fokusera på 

sömnproblem.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka studenters upplevelse av vad som påverkar sömnvanor 

vid högre studier. 

Metod 

Samarbete med studenthälsan 

Projektet har samarbetet med Studenthälsan på en högskola i sydvästra Sverige. Studenthälsan 

fick ta del av resultatet av denna studie för vidareutveckling av arbetet med sömnvanor. 

Studenthälsan arbetar förebyggande med studenthälsovård, de fokuserar på det som får 

studenter att må bra. De arbetar med frågor som rör studenters hälsa och även hur studietiden 

ser ut på högskolan. Det finns en mottagning där studenter kan komma på drop- in och få 

hjälp, men verksamheten arbetar även utåt med olika aktiviteter. Studenthälsan kan hjälpa 

studenter att få goda vanor under studietiden, de vet även hur problem ska hanteras och de 

arbetar för att upptäcka bekymmer som studenter upplever i ett tidigt stadium.   

Metodval 

Metodvalet var kvalitativ ansats. Med kvalitativ ansats menas att intresset ligger i att studera 

individens egna upplevelser och erfarenheter, men även observera individens beteenden i 

olika sammanhang. Syftet är att samla in kunskap om ett specifikt fenomen och därefter 

kategorisera kunskapen om fenomenet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Intervju som metod att samla in data handlar om att skapa ett samtal mellan forskare och den 

intervjuade. Det sker en form av interaktion mellan dessa parter där olika frågor ställs och 

besvaras och olika åsikter förmedlas. Forskaren leder och kontrollerar samtalat och har på det 

sättet ett övertag. Forskarens uppgift är att förbereda samtalsämnen och att kritiskt ta del av 

vad den intervjuade svarar. Syftet kan vara att ta del av andra människors upplevda värld, 

inställning och kunskaper (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Urval 
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Urvalet genomfördes utifrån en demografisk indelning i åldrarna 20-30 år bland studerande 

vid en högskola i sydvästra Sverige. Tillsammans med Studenthälsan annonserades det på 

olika platser på campus (bilaga 1). Intresserade fick anmäla sig via en e-postadress och utav 

de intresserade genomfördes ett strategiskt urval utifrån kön, ålder, program och sektion. Sex 

deltagare rekryterades till studien och de fick sedan välja mellan olika angivna tider för 

intervju. Det var tre manliga studenter och tre kvinnliga studenter som deltog från två 

sektioner från högskolan.   

Datainsamling 

Den valda metoden för att samla in data var intervjuer för att kunna beskriva studenters 

upplevelse av vad som påverkar students sömnvanor. Intervjuerna utspelade sig på ett av 

Studenthälsans konferensrum på campus. Intervjuguiden testades på en testperson och vid den 

intervjun närvarade alla tre författarna. Personen var en bekant till författarna men 

överensstämde med urvalet. Den intervjun användes sedan i analysen eftersom den uppfyllde 

kriterierna. Vid dem andra intervjuerna var det två stycken som intervjuade, en ställde 

frågorna och en skrev ner fältanteckningar. Intervjuerna varade i cirka 30-60 minuter. 

Intervjuerna genomfördes enligt en intervjuguide (bilaga 2). Frågorna i intervjuguiden var 

semistrukturerade och de ställdes i samma ordning till alla deltagarna och det fanns inga fasta 

svarsalternativ. Frågorna var utformade på ett sätt så att frågorna uppfattades på ett liknande 

sätt av alla deltagarna och möjligheten att ställa följdfrågor fanns. Exempel på frågor ur 

guiden var Vad är sömn för dig? och Hur tycker du att dina sömnvanor påverkats sedan du 

började på högskolan? 

 Databearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner och därefter transkriberades de, det vill säga 

skrevs ned ordagrant från talspråk till skriftspråk. Renskrivningen utav intervjuerna skedde 

kort efter intervjutillfällena för att minska misstolkningar. Intervjuerna lästes igenom flera 

gånger under analysprocessen och alla intervjuer lästes och analyserades flera gånger av alla 

tre författarna. Analysen av intervjuerna skedde både enskilt och tillsammans. Under analysen 

plockades meningsbärande enheter ut ur textmassan. Långa meningar kortades ned samtidigt 

som det viktigaste innehållet behölls för vidare analys. Efter det skapades kategorier för de 

meningsbärande enheterna för att på det sättet få en bättre överblick över materialet.  
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Data analyserades enligt en temaanalys där meningsbärande enheter plockades ut som sedan 

formades till kategorier och teman. Efter att ha kodat de meningsbärande enheterna till 

kategorier och teman skapades ett analysschema över dessa. Kategorierna benämndes enligt 

innehållet i de meningsbärande enheterna. Kategorier med liknande innehåll sammanfördes 

till övergripande teman. Utifrån dessa teman undersöktes gemensamma nämnare i data mellan 

deltagarna men även olikheter mellan dem (Polit & Beck, 2010). 

Etiska övervägande 

Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna om informerat samtycke. Det 

innebar att både muntligt och skriftligt samtycke gavs. Innan intervjuerna började fick varje 

deltagare skriva under en blankett med information om studiens syfte och tillvägagångssätt 

samt rätten att när som helst kunna avbryta studien (bilaga 3). På samma blankett fick 

deltagarna skriva under och godkänna sitt deltagande. Det gavs även en muntlig presentation 

av studien och även om informerat samtycke (Olsson et al., 2011). Sekretess utlovades och 

efter uppsatsen raderades all insamlad data.  

Hänsyn togs till de etiska principerna vilka var autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada och rättviseprincipen (Olsson et al., 2011). Insamlad data från 

intervjuerna behandlades konfidentiellt vilket innebar att data förvarades oåtkomligt för 

obehöriga att kunna ta del av det insamlade materialet. Däremot gick det inte att garantera 

anonymitet vid intervjutillfällena, men vid dataanalys och presentation av studien gick det inte 

att spåra någon specifik deltagare (Vetenskapsrådet, 2012).  

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva studenters upplevelser av vad som påverkar sömnvanor 

vid högre studier.  Resultatet presenterades i följande tre teman; Nya rutiner påverkar 

sömnen, Stress och prestation påverkar sömnmönstret och Hälsosam vardag.  

Nya rutiner påverkar sömnen 

Genom intervjuerna visade det sig att rutiner var viktigt för goda sömnvanor och det kunde 

innebära att gå och lägga sig och gå upp på regelbundna tider. Det innebar även att sova 

ungefär lika många timmar varje natt och att komma in i en god rytm. Svårigheter att somna 

kunde påverka kvaliteten av sömnen, till exempel att känna sig mer utvilad efter ha somnat 

snabbt och sovit i fyra timmar än att ha vänt och vridit på sig och sovit åtta timmar. 
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Studenterna ansåg att sömnen skedde under natten och inte på dagen, men om korta 

vilostunder på dagen fungerade rådde det delade meningar om. För en del studenter kunde 

korta vilostunder på eftermiddagen istället medföra en ökad aktivitet på kvällen.  

Vid sänggång hade ett svalt och mörkt sovrum stor betydelse för goda sömnvanor samt 

upplevelsen att känna sig trygg i sovmiljön. Rutiner handlade även om vad som hände innan 

sänggång. Studenterna kunde sitta på kvällen och arbeta framför datorn, men var samtidigt 

medvetna om att det hämmade kvaliteten av sömnen. Andra ansåg att det var viktigt att enbart 

fokusera på att somna och då inte till exempel ha en TV i sovrummet.  

För en del studenter förbättrades sömnvanorna när de började studera på högskolan. En 

student kände sig mer stimulerad och mer nöjd efter att ha börjat på högskolan och på det 

sättet mer tillfreds vid läggdags och i och med det hade sömnvanorna förbättrats. Det 

framkom att sömnvanorna kunde variera, ibland var det bättre och ibland sämre, beroende på 

hur mycket arbete det var i skolan. Medan för en del hade det försämrats och en anledning till 

det var att det var mycket och tänka på och en känsla av att aldrig vara riktigt ledig vid 

högskolestudier. En annan förklaring till att sömnrutinerna hade försämrats var på grund av 

mer festande som i sin tur ledde till att sömnen påverkades negativt. Det framkom att 

sömnvanorna hade försämrats efter att ha flyttat hemifrån till en ny stad för att börja studera. 

Efter ett tag blev det ohållbart att vara uppe sent på nätterna och sömnrutinerna fick därför 

förändras för att kunna orka studera på dagarna.  

En del studenter menade att det inte spelade någon roll hur mycket föreläsningar de hade i 

veckan. De framhöll att de såg veckan som en arbetsvecka där de gick upp på morgonen och 

studerade på dagen och hade bestämda tider för hur länge de studerade. Det framkom att det 

handlade om självdisciplin. En student talade om sina studiekamrater, att de kunde gå upp allt 

från klockan sju till klockan tre på eftermiddagen. Själv ansåg personen att det var viktigt med 

fasta rutiner, att gå upp ungefär samma tid varje dag oavsett hur veckan såg ut. 

”Jag brukar ha det som en vana att oavsett om jag har lektion//…//så går jag upp och tar det 

som en arbetsdag.” 

Några menade att det inte var så mycket schemalagt vid uppsatsskrivning och på det sättet var 

det viktigt att sätta upp ett eget schema över dagarna. För en utav studenterna påverkade 

schemat sömnvanorna, vilken tid föreläsningarna började påverkade uppstigningstiden men 
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även tiden för läggdags. Om föreläsningen började senare på dagen gick det att sova längre 

och tvärtom om föreläsningen startade tidigt på förmiddagen.  

En annan rutin som visade sig påverka sömnen var vikten av olika intryck under dagen. Bara 

genom att gå en promenad eller träffa andra människor gavs olika intryck som ansågs ha en 

positiv effekt på sömnen. En annan faktor som påverkade sömrutinerna var stillasittande, till 

exempel att bara ha varit hemma en hel dag och suttit och arbetat vid datorn. Det kunde bidra 

till att känna sig hängig och att det i sin tur påverkade sömnen negativt.  

Stress och prestation påverkar sömnmönstret 

En faktor som påverkade sömnen var stress, det kunde handla om stress över skolarbetet och 

att allt som skulle hinnas med. En del menade att det var svårt att somna på grund av att ha 

mycket i skolan, sömnen kunde påverkas negativt av att till exempel inte ha blivit helt klar 

med en skoluppgift. Stress kunde framkomma vid arbete med andra studenter. En natt med 

sämre sömn kunde göra det svårare att fokusera och framföra sina förslag vid grupparbete och 

det i sin tur ökade stressnivån. Stress kunde även uppstå utifrån omgivningen och påverka 

sömnmönstret och studierna negativt. Det förväntades både som student och ung vuxen i 

dagens samhälle att hinna med allt samtidigt så som studier, praktik samt att även hålla sig 

uppdaterad utanför studierna.  

”Vi bara matas med massa information, det är både Facebook, Aftonbladet, det är mail, det 

är sms, hela, hela tiden och jag vet bara jag själv kollar på min mobil kanske 30 gånger per 

dag//…//Så jag tror verkligen att hjärnan behöver det här lugnet och sova helt enkelt.” 

Samtliga studenter ansåg att sömnvanorna påverkade skolprestationen. De flesta poängterade 

att god sömn ledde till en bättre prestation i skolan. Sämre sömn kunde göra det svårare att ta 

in information och koncentrera sig på föreläsningarna. En natt med sämre sömn hade ingen 

större inverkan på prestationen, men flera nätter med sämre sömn kunde påverka mer och 

vilket i sin tur gick ut över att studierna. Vid examinationer påverkades inte prestationen så 

mycket av sämre sömn natten innan men däremot fanns det en risk för 

koncentrationssvårigheter. Oro och ängslan för att inte ha presterat tillräckligt i skolan visade 

sig ha negativa effekter på sömnvanorna. Det ökade stressnivån och det tog längre tid att 

somna. 

Hälsosam vardag 
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Studenterna menade att regelbunden fysisk aktivitet var en positiv faktor för att kunna sova 

och hämta kraft och energi på ett bra sätt. Fysisk aktivitet påverkade sömnen och 

välbefinnandet i positiv riktning. För att somna lättare på kvällen var det viktigt att ha tröttat 

ut sig både fysiskt och psykiskt för att i sin tur inneha en känsla av att uträttat något under 

dagen. Även en regelbundenhet i träningen togs upp som en aspekt som främjade sömnen 

positivt, till exempel att springa en timme varje dag. Det visade sig även att fysisk aktivitet 

bidrog med endorfiner som i sin tur medförde att det blev lättare för studenterna att lösa 

vardagliga problem. Det poängterades att fysisk aktivitet på kvällen kunde vara hämmande för 

insomningen, istället var det betydelsefullt för sömnen att varva ner några timmar innan 

läggningstid.  

”Om man inte gör något en dag sådant här fysiskt blir det svårare att sova. Människan och 

kroppen är egentligen gjord för att arbeta fysiskt//…//gör man inte det kommer kroppen att 

inte vara trött.” 

Tillsammans med fysisk aktivitet var kost en faktor som påverkade sömnen. Snabbmat ansågs 

som ett exempel till försämrad sömn, svårare att somna på kvällen och som i sin tur ledde till 

en seghet i kroppen. Förslag gavs på att äta mer regelbundet enligt kostcirkeln, äta mindre 

snabbmat och mer frukt. Det underströks vikten av att inte äta mat med högt sockerinnehåll 

eftersom det kunde fördröja tiden för insomning.   

Förslag på främjande av sömnvanor var fasta rutiner. Rutiner för läggdags och uppgång men 

även för studierna, att avsätta en bestämd tid att studera. Det i sin tur kunde dämpa oro och 

ängslan över studierna och främja till goda sömnvanor. Ett annat förslag på att främja goda 

sömnvanor var att försöka använda sig av kognitiva strategier. Vilket innebar att försöka 

skingra tankarna vid insomning och försöka lösa det problem som var hanterbara och försöka 

sluta oro sig över de problem som kändes meningslösa.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I resultatet av studien framkom dessa tre teman; Nya rutiner påverkar sömnen, Stress och 

prestation påverkar sömnmönstret och Hälsosam vardag. Dessa tre teman beskriver 

studenters upplevelse av vad som påverkar sömnvanor vid högre studier.  

Nya rutiner påverkar sömnen 
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Viktiga rutiner som påverkade sömnen positivt var att gå och lägga sig och gå upp på 

regelbundna tider. Det var mer betydelsefullt att ha sovit i fyra timmar utan uppvakningar, än 

att ha sovit sämre i åtta timmar. I och med att sömnen är individuellt är sömnlängden inte lika 

betydelsefull som kvaliteten av sömnen vilket även Pilcher (1996) visar i sin studie. I 

slutändan handlar det om hur bra eller dåligt individer sover och inte hur länge de sover 

(Pilcher et al., 1996).  

Livet som student kunde se olika ut beroende på hur studenterna planerade sitt skolarbete. För 

en del av dem hade sömnvanorna blivit bättre och de upplevde sin tillvaro mer stimulerande 

efter att ha börjat studerat. Sömnen påverkades positivt genom att lära sig ny kunskap. De 

studerande såg veckan som en arbetsvecka oavsett hur mycket föreläsningar de hade och de 

hade regelbundna tider för studier och sömn, medan andra inte hade det. Enligt Åkerstedt 

(2001) finns det en koppling mellan sömnrutiner och oregelbundna arbetstider och det i sin tur 

kan påverka sömnrutinerna (Åkerstedt, 2001). Det framkom att en del hade oregelbundna 

tider för läggdags och uppstigning. De anpassade sina sömnrutiner efter skolschemat och 

kunde gå upp klockan nio en dag medan en annan dag klockan tolv och då istället välja och 

studera på kvällen. Det visade sig även att samtliga studenter ansåg sig ha få 

föreläsningstillfällen per vecka och det i sin tur innebar oregelbundna sömnrutiner. Wells et 

al., (2012) poängterar att sömnvanorna kan påverkas negativt av arbetstider, som långa 

arbetspass och få timmar av fritid (Wells et al., 2012). 

Som förstaårsstudent är det många nya miljöer och till en början kan det även vara svårt att ha 

regelbundna rutiner, både för studier samt fritid. Festande där alkohol var inblandat visade sig 

vara en del ut av vardagen för studenter och detta kan bero på att det är viktigt att hitta en 

umgängeskrets i början av studietiden.  Detta visade sig påverka sömnrutinerna negativt. 

Studier har visat på att alkohol- och tobakskonsumtion har negativ påverkan på sömnrutinerna 

(Lund et al., 2009; Moo–Estrella et al., 2004). I början av studietiden är det en ny vardag att 

anpassa sina rutiner efter, men det finns även en eventuell strävan efter att platsa in i ett nytt 

socialt umgänge. En tidigare studie utförd på förstaårsstudenter visade det sig att flytta 

hemifrån kunde vara en stark indikator för att utveckla sömnstörningar (Galambos, Howard & 

Maggs, 2010). Det framkom att sömnrutinerna hade försämrats i början av högskolestudierna, 

men efter ett tag var det ohållbart vilket kunde bero på att en del som börjat studera vid 

högskola även flyttade hemifrån för första gången. Studenten gjorde olika förändringar för att 

främja sina sömnvanor och efter det hade dem förbättrats.  
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Stress och prestation påverkar sömnmönstret 

Jernelöv (2007) menar att människor idag lever i ett 24-timmarssamhälle som innebär att 

samhällets olika funktioner är tillgängliga dygnet runt. Funktioner så som Internet, 

mobiltelefoner och flexibla arbetstider kan underlätta livet för många, men samtidigt som det 

har en negativ inverkan på sömnen, eftersom människan förväntas vara tillgänglig dygnet runt 

(Jernelöv, 2007). Stress har blivit allt mer förekommande, studenterna upplevde stress både 

från studierna men även från livet utanför skolan. Det fanns även stress över att hinna med allt 

så som studier, praktik och socialt umgänge. Idag finns det en uppfattning att vuxna 

människor inte behöver sova så många timmar, utan det är viktigare att hinna med allt som 

ska hinnas med (Wells et al., 2012). Enligt en undersökning utförd på unga vuxna i åldrarna 

20-24 år fanns det ett samband mellan att sitta framför datorn och därmed en ökad risk för att 

utveckla psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan som studerades var bland annat 

sömnstörningar, trötthet men även stress (Thomée, Härenstam & Hagberg, 2012).  

Stress över skolarbetet styrde studenters sömnmönster. Det ledde till svårigheter att somna 

eftersom oro och ängslan ökade hos studenterna. Det framkom att det fanns problem att 

somna framförallt när det upplevdes att det var mycket i skolan. Från en tidigare studie bland 

studenter visade det sig att det finns en koppling mellan vardaglig och akademisk stress 

relaterat till en sämre kvalitet av sömn (Lund et al., 2009). Winroth & Rydqvist (2008) visar 

att insomningen kan påverkas negativt utav att tänka på bekymmer och problem vid läggdags 

vilket kan vara svårt att koppla bort, men även att ett högt tempo i vardagen kan göra det 

svårare att varva ner på kvällen vid läggdags (Winroth et al., 2008). Risker för en störd sömn 

kan bero på höga krav från arbetsplatsen, men även att ha svårt att koppla bort tankar kring 

arbetet på fritiden (Åkerstedt et al., 2002).  

Enligt Åkerstedt (2001) försämras prestationsförmågan vid flera nätters sämre sömn och det 

leder till koncentrationssvårigheter och trötthet vilket också denna studie visar på. Det blir allt 

svårare att tänka kreativt och fatta svåra beslut, därför krävs det flera nätter med 

sammanhängande sömn för att återhämtning ska ske (Åkerstedt, 2001). God sömn ledde till 

bättre prestationsförmåga men en natt med sämre sömn hade inte så stor inverkan på 

prestationen vid exempelvis en salstenta. Däremot kunde flera nätter med sämre sömn 

påverka studierna negativt, så som koncentrationssvårigheter och trötthet vid 

föreläsningstillfällen. Söderström (2007) beskriver att en natts sömn som gått förlorad kan tas 

igen genom en natts normal sömn eftersom ingången i djupsömnen då kommer snabbare och 
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är längre i dem olika sömnstadium (Söderström, 2007). Oro kring att inte ha presterat 

tillräckligt ökade stressnivån hos studenterna vilket i sin tur gick ut över sömnen. I en 

kvantitativ studie påträffades även där ett samband mellan prestation, sömnkvalitet och stress 

bland studenter (Ahrberg, Dresler, Niedermaier, Steiger & Genzel, 2012). Det framkom från 

den sistnämnde studien att studenter som sov sämre hade även en försämrad sömnkvalitet, 

kände sig tröttare på dagarna och hade en försämrad funktionsförmåga. Anledningen till att 

studenterna hade en försämrad sömnkvalitet var på grund av stress men stressen gick inte ut 

över deras skolprestation. Studien visar att studenter som förväntas prestera sämre är mer 

stressade och sover sämre kan det möjligen ha en negativ inverkan på förberedelserna och 

prestationen inför en examination (Ahrberg et al., 2012).  

Hälsosam vardag 

I resultatet framkom det att fysisk aktivitet hade en positiv inverkan på studenternas 

sömnvanor. Detta resultat styrks av Söderström (2007) som menar att sömnvanorna förbättras 

genom fysisk aktivitet på så sätt att en fysisk ansträngning leder till att endorfiner bildas och 

kroppen lättare kommer ner i varv och ett lugn (Söderström, 2007). Det framkom att sömn var 

viktigt för att orka vara fysisk aktiv men även att fysisk aktivitet är en förutsättning för goda 

sömnvanor. Det var viktigt att vara fysiskt aktiv och ha fasta rutiner för det och på det sättet få 

en regelbundenhet, vilket underlättade vardagen. Åkerstedt (2001) poängterar vikten av fysisk 

aktivitet och att det räcker med 30 minuters fysisk aktivitet tre gånger per vecka för att det ska 

ha en positiv inverkan på sömnvanorna. Det ansågs att träning på kvällen kunde försvåra 

insomningen och hämma sömnen vilket även Åkerstedt diskuterar (Åkerstedt, 2001).  

En undersökning visade att idrottare på elitnivå hade ett bättre humör både på kvällen och 

morgonen, förbättrad sömnkvalitet och lättare för att återställa sömnen jämfört med icke-

idrottare. De hade även färre uppvaknande under natten, högre koncentrationsförmåga samt 

kände sig mindre trötta på dagen än de som inte idrottade. Studien visar på vikten av fysisk 

aktivitet och dess positiva inverkan på sömnvanor och psykologiska förmågor (Brand et al., 

2010). Resultatet i denna studie pekade på att fysisk aktivitet påverkade studenternas humör i 

positiv riktning vilket i sin tur förbättrade sömnvanorna och påverkade deras sociala förmåga.  

Mat med högt fett – och sockerinnehåll hade negativ effekt på sömnvanorna. Det var viktigt 

att äta näringsrik kost och mat som inte försvårade insomningen. Förslag gavs på att äta mer 

enligt kostcirkelmodellen och till exempel mer frukt. Något som även kan försvåra 
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insomningsprocessen är att inta koffeinhaltiga drycker så som coca- cola, kaffe och te 

(Åkerstedt, 2001; Reid et al., 2008). 

Tidigare forskning har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) har positiva effekter på 

sömnen. KBT handlar om att hitta strategier för att arbeta med tankar och beteenden och i sin 

tur hitta lösningar som kan förbättra sömnen (Pettersson et al., 2007). Information om 

sömnvanor och hälsofrämjande arbete kring det framhölls som angeläget och framförallt om 

det fanns studenter med sömnproblem. Samtidigt framkom att det finns svårigheter för 

Studenthälsan att nå ut med den informationen eftersom studenterna trodde att de flesta redan 

hade god kunskap om sömnvanor. Det framhölls att kognitiva strategier kunde underlätta. Det 

handlade om att försöka skingra tankar och sluta tänka på saker som skapar oro. Detta resultat 

kan kopplas till psykologer, kuratorer och terapeuters meningsfulla arbete om sömnvanor. Det 

arbetet handlar både om att förmedla information men även om olika behandlingar för 

sömnproblem (Buboltz Jr et al., 2002).  

Både resultatet från denna studie och tidigare studier visar på att det är viktigt att arbeta 

hälsofrämjande med sömnvanor. En betydelsefull arena att bedriva arbetet på är högskolor 

eftersom det är många unga människors arbetsplats. Detta kan kopplas till folkhälsoområdena 

tre och fyra som behandlar barn och ungas uppväxtvillkor samt en trygg och säker arbetsmiljö 

(Statens folkhälsoinstitut, 2012).  

Metoddiskussion 

Diskussionen om metoden utgår från trovärdighetsbegreppen, giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Studiens syfte styrde valet till kvalitativ ansats med intervju som 

datainsamlingsmetod eftersom det handlade om att belysa studenternas perspektiv på vad som 

påverkade deras sömnvanor och vad som främjade. Med en kvantitativ ansats hade ett annat 

resultat framkommit.  

Strategiskt urval användes enligt en demografisk indelning utifrån kön, ålder, program och 

sektion för att stärka studiens giltighet. Det var tre manliga och tre kvinnliga studenter som 

deltog och de kom från två olika sektioner vilket även det stärker studiens giltighet. Tanken 

var att få deltagare från fler sektioner och eftersom det endast var sex stycken deltagare 

begränsar det resultatets överförbarhet. Hade studien varit större med flera deltagare från olika 

sektioner hade resultatets överförbarhet ökat. Urvalet rekryterades via annonser på campus 

där intresserade fick anmäla sitt intresse via en e-postadress. Det inkom intresse från sex 
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stycken studenter men endast fem stycken valdes för intervju, sammanlagt var det sex 

intervjuer med provintervjun. Ett mail skickade ut till varje deltagare om tid och plats för 

intervju samt ett bifogat informationsbrev. Alla intervjuerna utspelade sig i en lokal hos 

Studenthälsan för att få en lugn och trygg miljö och att minska risken för oljud och störningar.  

Frågorna i intervjuguiden testades i en provintervju och den valdes att tas med i studien, då 

intervjuguiden gav svar som svarade mot syftet. I början av denna studie var tanken att 

beskriva hur studenter upplevde sina sömnvanor, men annan intressant information om vad 

som påverkade sömnen framkom så istället valdes att fokusera på det. Frågorna var 

semistrukturerade för att på det sättet få djupare svar och en bredare förståelse för det 

studerade fenomenet.  

Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner för tryggheten, materialet transkriberades kort 

efter intervjutillfällena för att minska misstolkningar. Intervjuerna lästes igenom flera gånger 

och analyserades, både enskilt och tillsammans av författarna för att stärka studiens 

tillförlitlighet och giltighet. Tiden mellan intervjuerna och analysen skedde tätt inpå vilket 

påverkade studiens tillförlitlighet. Detta hade betydelse för att få fler infallsvinklar på 

materialet och för att öka studiens tillförlitlighet. Intervjuerna gav en stor mängd data men 

studiens syfte styrde vad som inkluderades i resultatet. Som analysmetod valdes temaanalys 

eftersom det var ett litet antal intervjuer, men vid flera intervjuer hade en innehållsanalys 

kunnat användas. Citat valdes att presenteras till varje tema för att förytliga innehållet vilket 

också styrker studiens giltighet.  

Genom hela studien togs hänsyn till de etiska principerna, autonomiprincipen om individens 

rätt till självbestämmande, godhetsprincipen om att göra gott och principen att inte skada samt 

rättviseprincipen (Olsson et al., 2011). Ingen av deltagarna kom till skada i studien och alla 

behandlades på ett rättvist sätt.                                                                                                                                                                                                                              

Enligt de etiska aspekterna behandlades insamlad data konfidentiellt, ingen utanför studien 

hade möjlighet att komma åt materialet och på så sätt togs hänsyn till sekretess. Informerat 

samtycke gavs i samband med annonseringen och skriftligt och muntligt vid intervjutillfället. 

Vid intervjuerna fick deltagarna läsa igenom informationsbrevet igen och fick då skriva under 

sitt samtycke till deltagande. Deltagarna informerades om intervjuns tillvägagångssätt samt 

sin rätt att kunna avbryta sin medverkan när som helst. Data gick inte att spåra till någon utav 

deltagarna och intervjuerna kodades med siffror vilket i sin tur höjde konfidentialiteten. Vid 

intervjuerna förklarades att anonymitet inte gick att garantera (Vetenskapsrådet, 2012).  
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Konklusion 

Syftet med studien var att beskriva studenters upplevelse av vad som påverkar sömnvanor vid 

högre studier. Genom intervjuerna med dem sex studenterna på högskolan framkom tre 

teman; Nya rutiner påverkar sömnen, Stress och prestation påverkar sömnmönstret och 

Hälsosam vardag. Regelbundna tider för läggdags och uppgång var viktigt för sömnrutinerna 

för att komma in i en god rytm. Ett oväntat resultat var att sömnrutinerna hade förbättrats för 

en del studenter eftersom vardagen vid studier upplevdes som meningsfull. Det visade sig att 

kvaliteten av sömnen var viktigare än antalet sovtimmar samt att en trygg sovmiljö och 

aktiviteter innan läggdags hade betydelse för sömnrutinerna. En rutin som hade en positiv 

inverkan på sömnen var att se skolarbetet som en vanlig arbetsvecka för att på det sättet ha en 

tydlig struktur i vardagen. För en del studenter hade sömnvanorna försämrats när de började 

studera på högskolan eftersom det innebar nya rutiner. Livet som student innebar en vardag 

fylld med stress och prestationskrav vilket inverkade på sömnen. Som ung människa var det 

viktigt att hinna med olika saker samtidigt, vilket i sin tur kunde skapa en inneboende stress. 

Denna stress och upplevelse över att inte ha presterat tillräckligt hade en negativ inverkan på 

sömnvanorna. Hälsosamma strategier som syftade till att främja goda sömnvanor kunde vara 

fysisk aktivitet och äta näringsrik mat. Något som även framkom ur resultatet var att 

individens tankesätt hade en stor betydelse vid insomning. Fanns det sömnproblem bland 

studenter var information viktigt och även om det ansågs viktigt så fanns det en osäkerhet 

kring om studenter skulle ta till sig det.  

Implikation 

Fortsatt arbete kring den psykiska hälsan bör fokusera på att främja den i ett tidigt stadium, 

redan i förskoleålder. På längre sikt skulle det kunna stärka individens mentala förmåga att 

klara av att hantera olika krav som kan vara psykiskt påfrestande. I framtiden behövs arbetet 

med den psykiska hälsan uppmärksammas ännu mera inom folkhälsoarbetet. Studien har varit 

ett samarbete med Studenthälsan för att ta reda på hur studenter upplever av vad som påverkar 

sömnvanor vid högre studier. Information om sömnvanor anses som meningsfullt men det 

finns en osäkerhet om studenter tar till sig den informationen.  Det handlar om att nå alla 

människor i hälsofrämjande syfte för att utöka arbetet kring studenters sömnvanor. Högskolan 

är en betydelsefull arena med olika typer av människor vilket gör att Studenthälsans arbete är 

oerhört viktigt både nu och i framtiden. 
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Ett annat förslag på en folkhälsoåtgärd är att införa obligatoriska föreläsningar, träffar och 

seminarium på högskolor om sömnvanor och vad som påverkar de, för att på så sätt väcka 

studenters intresse. En annan metod Studenthälsan skulle kunna utveckla är de personliga 

mötena med enskilda studenter och tillsammans utveckla individanpassade strategier. 

Förslag på vidare forskning är att studera hälsofrämjande åtgärder och strategier gällande 

sömn och dess påverkan på den psykiska hälsan. Studera och utveckla olika hälsofrämjande 

insatser kring sömnvanor skulle kunna vara mer betydelsefullt än att enbart kartlägga 

sömnproblem.   
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Bilaga 1 

Hur sover du? 

Vi är tre studenter som skriver C- uppsats inom 

Folkhälsovetenskap. Syftet är att beskriva hur studenter 

upplever sina sömnvanor. 

 

Vi är intresserade av att intervjua studenter från olika 

sektioner. 

 

Är du intresserad? 

Intervjuerna kommer att äga rum i Studenthälsans lokaler. 

 

Maila oss på 

somnvanor.uppsats@hh.se 

 

för ytterligare information och frågor senast den 28 nov! 

 

 

Sofia Djupsjö, Anna Björneman & Fabius Ndot 

I samarbete med Studenthälsan 

 

mailto:somnvanor.uppsats@hh.se


 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Innan frågorna: 

 Presentara oss som är närvarande vid intervjun, våra namn, att vi läser 

folkhälsovetenskapliga programmet, att det är en c-uppsats vi skriver. 

 Intervjupersonen kan presentera sig med namn, ålder, program och sektion 

 Syftet med studien är att undersöka hur studenter på högskolan upplever att 

sömnvanorna påverkas vid högre studier.  

 Berätta om hur intervjun kommer att gå till, gången in intervjun. 

 Intervjun kommer att ta cirka 30-60 minuter. 

 Vi spelar in med mobiltelefon, sedan kommer allt transkriberas ordagrant och sedan 

analyseras intervjuerna och presentaras i uppsatsen.  

 Informera om att man när som helst får avbryta sitt deltagande. 

 Insamlad data kommer att förvaras så att inte obehöriga kan ta del av det och efter 

uppsatsskrivningen kommer all data att raderas.  

 Intervjuerna kommer inte att kunna spåras till någon specifik individ vid presentation i 

uppsatsen. 

Informerat samtycke: 

 Informera och skriva på. 

 Har du några frågor innan vi börjar med intervjun? 

Öppningsfråga: 

 Vad tänker du på när jag säger sömn?  

 Vad är god sömn tror du? 

Introduktionsfrågor: 

 Vad innebär sömnvanor för dig? 

 Varför tror du det är viktigt med god sömn? 



 

 Hur tror du att dina sömnvanor påverkar din hälsa och vardag? 

 Vilka faktorer tror du bidrar till goda sömnvanor enligt dig? 

 Vilka faktorer tror du bidrar till dåliga sömnvanor enligt dig? 

Övergångsfrågor:  

 Huvudfråga: Hur tycker du att dina sömnvanor påverkats sedan du började på 

högskolan? 

 Hur upplever du att dina sömnvanor ser ut vid högskolestudier? 

 Hur tror du att andra studenter upplever sina sömnvanor vid högskolestudier? 

 Vilken inverkan tror du högskolestudier kan ha på sömnvanor? 

Nyckelfrågor: 

Sömnvanor vid högre studier: 

 Hur påverkas dina sömnvanor av skolschemat? 

 Hur påverkas din sömn av tvära kast i skolschemat? 

 Hur påverkar sömn dina studievanor? 

 Hur påverkar sömnvanor din skolprestation?  

 Tror du att sömnvanor kan ha inverkan på studieresultat, till exempel på en salstenta? 

Främja goda sömnvanor: 

 Hur viktigt tror du det är att informera om sömnvanors betydelse för hälsan bland 

studenter och varför? 

 Vad anser du att du själv skulle kunna göra för att främja dina sömnvanor? 

 Har du några råd för hur sömnvanor skulle kunna förbättras om det skulle behövas? 

 Hur tror du att studenthälsan skulle kunna hjälpa till med att informera om 

sömnvanor? 

 Har du några tips på insatser studenthälsan skulle kunna arbeta med när det handlar 

om studenters psykiska hälsa och sömnvanor? 

Avslutande frågor: 



 

 Är det något du vill tillägga? 

Tänk på: 

 Promta! 

 Hur då? 

 Det låter intressant skulle du vilja utveckla det vidare? 

 Vill du berätta mer om det? 

 Hur menar du då? 

 Kan du beskriva så detaljerat som möjligt? 

 Kan du säga något mer om det? 

 Har du fler exempel på det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 
Projektets titel: 

Sömnvanor bland studenter på Halmstad 

Högskola 

 

Datum: 

2012-11-22 

Studieansvariga: 

Anna Björneman 

Sofia Djupsjö 

Fabius Ndot 

 

E-post: 

somnvanor.uppsats@hh.se 

 

 

I samarbete med Studenthälsan 

studenthalsan@hh.se 

 

Handledare: 

Marie Lydell 

marie.lydell@hh.se 

 

 

 

 

 

 

Studerar vid Halmstad Högskola 

 

Adress: 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Box 823 

301 18 Halmstad 

 

Tel:  

035-16 71 00 

 

Utbildning: 

Folkhälsovetenskapliga programmet 

 

Nivå: 

Folkhälsovetenskap 61-90hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:studenthalsan@hh.se


 

 

 

 

Vi är tre studenter som läser det tredje året på folkhälsovetenskapliga programmet. Nu arbetar 

vi med vår c-uppsats som handlar om sömnvanor bland studenter. Syftet med studien är att 

beskriva studenters upplevelser av sina sömnvanor relaterat till antal schemalagda timmar i 

skolan. Den psykiska hälsan bland unga vuxna är ett aktuellt ämne idag och sömnen är en 

viktig del av det psykiska välbefinnandet. Därför skulle det vara intressant att intervjua dig 

som student och höra din upplevelse av sömn relaterat till din vardag. 

 

Vi är intresserade av att studera studenternas upplevelser och därför har vi valt att genomföra 

en kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna kommer att vara i ungefär 30-60 minuter och 

intervjuerna kommer att utföras i Studenthälsans konferensrum för att få en ostörd och trygg 

miljö. Tiden bestämmer du. Vi kommer att spela in intervjun med mobiltelefon, men 

materialet kommer att förstöras när uppsatsen är klar. 

 

Det är frivilligt att delta i studien och du har rätt att avbryta din medverkan när som. Ditt 

deltagande kommer inte att vara anonymt men vid presentation av uppsatsen kommer det inte 

att gå att spåra vem som har sagt vad. Det insamlade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att ingen kommer att kunna spåra dina svar och materialet 

kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det. 

 

Härmed tillfrågas Du som deltagande i studien 

 

Underskrift av studenter och handledare 

 

 


