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Abstrakt 
 
Uppsatsens övergripande syfte har varit att få en ökad kunskap om och förståelse för 
sömnstörningar bland gymnasieelever. De forskningsfrågor som varit centrala i studien är; 
Hur beskriver ett urval av intervjupersoner sina erfarenheter av sömnstörningar bland 
gymnasieelever? Vad nämner intervjupersonerna som tänkbara orsaker till sömnstörningarna? 
Vilka eventuella konsekvenser nämner intervjupersonerna att sömnstörningar kan ha? Vad 
tror intervjupersonerna eventuellt behövs för att eleverna som lider av sömnstörningar ska 
kunna komma till rätta med sina problem? Uppsatsen har haft en kvalitativ design och har 
utgått från sex halvstrukturerade temainriktade forskningsintervjuer som berört fyra teman: 
skolan, familj/hemsituation, fritid/kompisar och självbild. Tre elever, en skolkurator, en 
studievägledare och en lärare har berättat om sina erfarenheter av sömnstörningar bland 
gymnasieelever. Resultatet har presenterats utifrån en fenomenologisk-hermeneutisk position. 
Analysen har haft sin grund i det systemteoretiska/interaktionistiska, kognitiva samt 
biologiska perspektivet, vilket gett den ett multidimensionellt perspektiv. Uppsatsens resultat 
har visat att flera av intervjupersonerna uppfattade problemet som vanligt förekommande, 
vilket överensstämmer med resultaten av tidigare forskning. Vidare upplevde samtliga 
intervjupersoner att sömnstörningar var förknippat med stress. Meningarna skiljde sig dock i 
frågan om vad stressen beror på. Några av de bidragande faktorer som nämndes var 
hemsituationen, skolans krav, egna krav och relationer. 
 
Nyckelord: Sömnstörningar, sömnproblem, ångest, oro, stress, ungdomar, gymnasieelever.  
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Förord 
Vi vill tacka er som hjälpt oss att genomföra den här studien. Tack till våra intervjupersoner 
för att ni har delat med er av era berättelser. Utan er medverkan hade studien inte kunnat 
genomföras. Tack till vår handledare Tore Svendsen och vår lärare Sam Larsson som stöttat 
och uppmuntrat oss genom denna process. Tack till våra nära och kära som också varit ett 
underbart stöd. 
 
Slutligen vill vi tacka ”kuratorn Mia” (som i verkligheten heter någonting annat). Du har varit 
en ängel under den här tiden. Tack för att du har hjälpt oss att finna dessa intressanta och 
vänliga intervjupersoner. Tack för alla samtal och diskussioner vi har haft om studien och om 
socialt arbete i allmänhet. Du kommer att vara en förebild för oss som framtida socionomer.  
 
Tack! 
 
 
 
 
 

Vi behöver sova för att orka vakna 
(Lennernäs et al, 2005:8). 
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1 Inledning 
 
Folkhälsoinstitutets årliga rapport 2005 visar att den psykiska hälsan bland svenskar blir allt 
sämre. Utvecklingen är speciellt ogynnsam bland ungdomar och kvinnor. Det som ökar mest 
är framför allt sömnstörningar, depressioner, ångest och oro. För att främja den psykiska 
hälsan bland ungdomar, föreslår Folkhälsoinstitutet att ungdomsmottagningarna måste öka sin 
kunskap och kompetens inom området.  
 
Många tonåringar lider av bristfällig sömn. Orsakerna är ofta sociala och/eller biologiska eller 
resultat av depression. Det är därför viktigt att man ingriper tidigt när en tonåring uppvisar 
tecken på sömnproblem eller ”skoltrötthet” (Smedje, 2004:17). 
 
Tanken med studien är att skildra ett aktuellt ungdomsproblem. Att sömnstörningar kan 
räknas dit blev bekräftat för författarna dels genom ovanstående rapport och dels genom ett 
möte med en skolkurator, som kontaktades som inspirationskälla inför denna studie. Det 
första hon nämnde på frågan om ett aktuellt ungdomsproblem var just, sömnstörningar. Hon 
uttryckte en oro för att så många av eleverna hon möter har problem med sömnen. I uppsatsen 
berättar elever som lider av sömnstörningar och skolpersonalen som möter dem om sina 
erfarenheter kring ämnet.  

2 Syfte, frågeställningar  
 
Uppsatsens övergripande syfte är att öka kunskapen och förståelsen för sömnstörningar bland 
gymnasieelever.  

 
- Hur beskriver ett urval av intervjupersoner sina erfarenheter av sömnstörningar bland 

gymnasieelever? 
- Vad nämner intervjupersonerna som tänkbara orsaker till sömnstörningarna? 
- Vilka eventuella konsekvenser nämner intervjupersonerna att sömnstörningar kan ha? 
- Vad tror intervjupersonerna eventuellt behövs för att eleverna som lider av 

sömnstörningar ska kunna komma till rätta med sina problem? 

3 Begreppsförklaring 

3.1 Sömnstörningar 
 
Smedje (2004:18) beskriver sömnstörningar uppdelade efter fyra huvudrubriker: 
 

1. Sömnlöshet, dygnsrytm och sömnhygien. 
2. Snarkning och andningssvårigheter under sömn. 
3. Besvärande fenomen i samband med sömn. 
4. Sömnighet och relaterade symptom (inklusive tecken på narkolepsi). 

 
I denna uppsats används den första rubriken som definition på problemet. I den mån 
sömnighet tas upp ses detta som ett resultat av beskrivningen under den första rubriken och ej 
som följd av narkolepsi. Sådana fysiska fenomen behandlas inte i uppsatsen. Begreppen 
sömnproblem och sömnstörningar ses som synonymer. 
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3.2 Stress 
 
När man utsätts för fysiska och mentala påfrestningar uppstår ”anpassningsreaktioner” i 
kroppens organiska system. Dessa reaktioner var ursprungligen viktiga för att människan 
skulle kunna bekämpa eller fly från farliga situationer.”När det råder balans mellan de krav 
som ställs och vår förmåga att hantera kraven”, kan stressen kännas positiv och stimulerande, 
men i det moderna samhället är anpassningsreaktionerna inte alltid ändamålsenliga. Då 
uppstår negativ stress pga. att kraven överstiger individens förmåga (överstimulans) eller för 
att ”kraven är så låga, att man inte får tillfälle att använda och utveckla sin förmåga” 
(understimulans). Om man utsätts för hög negativ stress under lång tid kan det uppstå skador 
på bl.a. hjärt–kärlsystemet vilket leder till ökad risk för högt blodtryck, hjärtinfarkt och 
hjärnblödning. Genom samverkan mellan arv och miljö utvecklar varje individ sin specifika 
förmåga att tåla stress (Nationalencyklopedin Multimedia, 2000). 

3.3 Psykisk ohälsa 
 
Med begreppet psykisk ohälsa avses i studien psykiska besvär som stör det psykiska 
välbefinnandet mer eller mindre och som påverkar ens dagliga liv (www.psykiatricentrum.se, 
2006). Författarna är medvetna om att psykisk sjukdom och psykisk störning även innefattas i 
den allmänna definitionen av begreppet. Dock utelämnas det i denna studie. Tillstånd som 
medräknas här är depression, stress och oro. 
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4 Metod 

4.1 Introduktion 
 
Detta kapitel inleds med beskrivning av studiens forskningsdesign och vetenskapliga position. 
Därefter presenteras författarnas förförståelse kring ämnet. Efter det följer en redogörelse för 
hur data samlats in (litteratur och empiri) samt hur urvalet gjorts. Sedan kommer ett avsnitt 
som redogör för studiens databearbetning samt analys. Efter det diskuteras studiens validitet, 
reliabilitet och trianguleringsstrategier. Avsnittet därefter behandlar uppsatsens 
representativitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en diskussion om etiska 
överväganden. 

4.2 Forskningsdesign  
 
Den valda forskningsdesignen för uppsatsen är den kvalitativa forskningsmetoden. Syftet med 
den kvalitativa metoden är att undersöka vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har. 
Kunskapen om dessa kvaliteter eller egenskaper hjälper oss att förstå företeelsen (Bjereld et 
al, 2002:114).  
 
Då en förhoppning är att få en ökad kunskap om och förståelse för sömnstörningar bland 
gymnasieelever, torde denna metod vara lämplig. Den kvalitativa forskningsintervjun räknas 
som ett professionellt samtal. Hit hör också den journalistiska intervjun och den terapeutiska 
dialogen. Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får ta del av deras erfarenheter, 
känslor och förhoppningar, vilket ger oss en uppfattning om den värld de lever i (Kvale, 
1997:13).  
 
Det styrande för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonens livsvärld och 
hans/hennes relation till den. Målet är att beskriva och förstå de centrala teman som den 
intervjuade upplever och förhåller sig till (Kvale, 1997:34). Basen i intervjuerna utgörs av en 
halvstrukturerad temainriktad intervjuguide (Bilaga 2). Denna bygger i sin tur på de fyra 
teman (skola, familj/hemsituation, fritid/vänner och självbild) som är centrala i studien. 

4.3 Vetenskapsfilosofisk position  
 
Uppsatsen bygger på en kombination av två vetenskapsfilosofier, den fenomenologiska och 
den hermeneutiska. Då en förhoppning är att försöka återge intervjupersonernas berättelser, 
presenteras resultatet utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. För att lyfta fram en så exakt 
beskrivning som möjligt av den subjektiva upplevelsen, kommer även flera citat att redovisas. 
Fenomenologin försöker förstå sociala fenomen utifrån aktörens perspektiv. Den beskriver 
världen som den upplevs av subjekten och förutsätter att verkligheten är vad människor 
uppfattar att den är (Kvale, 1997:54). 
 
Analysen har sin utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv. Syftet med en hermeneutisk 
tolkning är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening. När det gäller 
intervjuforskning blir hermeneutiken väsentlig i dubbel bemärkelse; först genom att belysa 
den dialog som skapar texterna som ska tolkas och sedan genom att klarlägga den process där 
texterna tolkas, vilket ytterligare kan uppfattas som en dialog med texten. Förståelsen sker 
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genom en process, där textens enskilda delar formas av hur man förstår textens helhetliga 
mening (Kvale, 1997:49 f).  

4.4 Förförståelse 
 
Att stressen ökar i dagens samhälle är något man ofta får höra både i media och av människor 
man möter i sin vardag. 24-timmars samhället har blivit ett begrepp som resulterat i att det 
både finns butiker och gym som har öppet dygnet runt. Författarna upplever att stressen har 
ökat i samhället. Nu ska denna rapport inte handla om stress, men att det finns ett samband 
mellan stress, oro, depressioner och sömnstörningar, framkommer ofta i rapporter som berör 
dessa ämnen. Sömnstörningar kan orsakas av stress, oro, eller depression, samtidigt som dessa 
tillstånd kan orsakas av sömnstörningar. På frågan om vad som kommer först finns inget 
enkelt svar. Författarnas förförståelse är dock, att den stress som många upplever i dag är en 
av orsakerna till att allt fler drabbas av sömnstörningar. Att sömnstörningar är vanligt bland 
ungdomar, var något som författarna inte hade kännedom om tidigare, men då detta är ett 
problem som återspeglas i det övriga samhället torde det vara ett aktuellt ämne. 

4.5 Datainsamling 

4.5.1 Litteratur  
Genom en sökning på Google med sökorden sömn och ungdomar fann författarna en hemsida 
om sömn för läkare (www.somnhjalpen.se, 2005). På sömnhjälpens hemsida fanns en 
förteckning över Sveriges främsta forskare inom sömn. Kontakt med en av dem, Torbjörn 
Åkerstedt, ledde vidare till Mats Gillberg som berättade att via Umeå universitets hemsida 
kunde man finna en rapport av Gerhard Nordlund et al.  
 
En annan forskare vars namn fanns på sömnhjälpens hemsida, Hans Smedje, skickade sin 
avhandling och rekommenderade författarna att kontakta Anna Karin Andershed vid Örebro 
universitet. Andershed föreslog att författarna skulle ta kontakt Olle Hillman, skolöverläkare i 
Falun. Hillman har genomfört en studie bland elever åk 2 på gymnasieskolorna i Falun om 
dygnsrytm, sömnvanor och komplikationer till dygnsrytm. Den undersökningen är ännu inte 
publicerad, så han vill inte lämna den ifrån sig. Däremot rekommenderade även han 
författarna att läsa en studie som gjorts av Gerhard Nordlund et al. 
 
Författarna har utöver ovanstående även gjort sökningar i databaserna Psykinfo, Libris och 
SweMed samt i olika bibliotekskataloger. Sökord har varit sömn, ungdom, sömnproblem, 
sömnstörningar, gymnasieelever, ångest, oro, stress, skolungdomar, gymnasieproblematik, 
gymnasie, adolesence, sleep dissorder, young people, youths, teenagers, sleeping problems, 
insomnia samt namnen på ovannämnda forskare. Sökningarna har avgränsats till forskning 
publicerad från 1995 och framåt. 

4.5.2 Empiri 
Syftet med en kvalitativ forskningsmetod är att erhålla kvalitativa beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening (Kvale, 1997:117). Intervjuerna bygger 
på en halvstrukturerad temainriktad intervjuguide. Den halvstrukturerade intervjuformen 
innehåller en rad teman och förslag till relevanta frågor. Utifrån denna metod är det sedan 
möjligt att göra förändringar när det gäller frågornas form och ordningsföljd (Kvale, 
1997:117). Vidare bygger inervjufrågorna på de fyra centrala teman som är återkommande i 
studien; skola, familj/hemsituation, fritid/vänner samt självbild. 
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Intervjupersonerna består av tre gymnasieelever med sömnstörningar, en skolkurator, en 
syokonsulent samt en lärare. På detta sätt vill författarna dels få beskrivningar från personer 
med erfarenhet av sömnstörningar samt även från personer med ett observatörsperspektiv. 
Intervjuerna äger rum på en gymnasieskola i Stockholms län och samtliga intervjupersoner är 
anknutna till denna skola. För att kunna återge intervjupersonernas berättelser så exakt som 
möjligt har intervjuerna spelats in på bandspelare. 

4.5.3 Urval 
Vid urvalet inför denna undersökning, var det framför allt viktigt att komma i kontakt med 
gymnasieelever som har någon erfarenhet av sömnproblem. Vidare skulle de ha en personlig 
erfarenhet av detta samt vilja delta i en intervju. För att stärka validiteten var det även 
betydelsefullt att intervjua människor som möter dessa elever. Vid kvalitativa studier med 
små urval eftersträvas en hög intern validitet (Larson, 2005:116). Tanken med att studien 
skulle omfattas av just gymnasieelever var att de snart är på väg in i vuxenvärlden och att 
detta eventuellt kunde vara en bidragande orsak till sömnstörningarna. Författarnas urval när 
det gäller just den här målgruppen, har således påverkats av en viss förförståelse. Tanken när 
det gäller valet av intervjupersoner, har varit att använda sig av teoretiska syftesbestämda 
urval som beaktar att de valda intervjupersonerna uppvisar teoretiskt relevanta kännetecken 
för fenomenet sömnstörningar (Larsson, 2005:124). 

4.6 Databearbetning och analys 

4.6.1 Databearbetning 
Materialet från samtliga intervjuer har transkriberats i sin helhet och för detta har författarna 
används sig av en empirisk fenomenologisk analys. Det innebär att författarna först läst 
igenom hela intervjun för att få en helhetsbild av materialet. Sedan har författarna skrivit 
texten som den uttryckts av intervjupersonerna. Därefter formulerat det tema som dominerar 
en naturlig meningsenhet. Efter det har en målsättning varit att tolka intervjupersonernas svar 
så förutsättningslöst som möjligt, för att sedan tematisera uttalandena utifrån 
intervjupersonens synsätt som den uppfattades av författarna. Till sist ställdes frågor till 
meningsenheterna utifrån uppsatsens specifika syfte och slutligen sammanfattades hela 
intervjuns centrala teman samman i en skildrande berättelse (Kvale, 1997:177). 

4.6.2 Analys 
För att förstå betydelsen av resultatet har författarna använt sig av meningstolkning med 
utgångspunkt i de valda teoretiska analysverktygen som omfattas av det interaktionistiska 
perspektivet, systemteori samt kognitiv teori. Tanken med de valda teorierna är att både få ett 
individuellt och ett strukturellt perspektiv på problemet. Genom dessa teorier vill författarna 
belysa problemet ur en socialpsykologisk vinkel. Vidare kommer även samspelet mellan 
individ och miljö och fysiska faktorer att kunna belysas. Då man inte kan bortse från 
biologiska faktorer när det gäller sömnstörningar, kommer även det biologiska perspektivet 
att tas upp.  
 
Analysen bygger på intervjuguidens teman och intervjufrågor, som formulerats utifrån 
uppsatsens valda teorier. Då undersökaren utgår från en eller flera teorier i kvalitativ 
forskning, kommer frågorna såväl som forskningsfokus att styras utifrån vad bedöms relevant 
att fokusera på enligt det teoretiska perspektivet (Larsson, 2005:96).  
 
Under tolkningsförfarandet användes den hermeneutiska tolkningen, där forskaren har ett 
perspektiv på vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur detta perspektiv. Vidare går 
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forskaren utöver det som sagts för att utveckla strukturer och relationer som inte omedelbart 
framträder i en text (Kvale, 1997:182).  

4.7 Reliabilitet, validitet och triangulering 

4.7.1 Reliabilitet 
Inom den kvalitativa forskningstraditionen syftar reliabiliteten på tillförlitligheten i 
undersökningen. Då forskaren själv är det huvudsakliga mätinstrumentet i kvalitativ forskning 
är det viktigt att denne reflekterar över sin egen roll i forskningsprocessen. En forskares 
uppfattning och egna värderingar kring ett fenomen, kan avskärma honom från en del 
aspekter och få honom att överskatta andra. Det centrala är således att undersökaren kan 
avskilja sin egen upplevelsevärld från den intervjuades (Ruth, 1991:283 f.)  
 
Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv har målsättningen varit att åsidosätta den egna 
förförståelsen och att få intervjupersonernas subjektiva upplevelse av fenomenet, 
sömnstörningar. Fenomenologin strävar efter att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas 
egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av subjekten. Vidare utgår 
fenomenologin från att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är 
(Kvale, 1997:54).  
 
Vid bearbetningen av materialet delades arbetet upp, så att författarna skrev ut tre intervjuer 
var. Båda författarna var dock närvarande vid samtliga intervjuer. När intervjuerna 
transkriberats kontrollerade sedan författarna varandras utskrifter mot det inspelade 
materialet. Databearbetningen har således gjorts i två omgångar, vilket bör säkra reliabiliteten. 
Genom att redogöra för hela forskningsförfarandet i uppsatsen är en förhoppning att öka 
reliabiliteten. Reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens genom hela forskningsprocessen 
(Kvale, 1997:213). Vidare har resultatet analyserats flera gånger genom den hermeneutiska 
tolkningen, vilket innebär att man växlar mellan delarna och helheten. Detta betraktas som ett 
mycket fruktbart tillvägagångssätt då det ökar möjligheten till en djupare förståelse av 
meningen (Kvale, 1997:51).  

4.7.2 Validitet 
Validitet kan enkelt översättas med, ”i vilken utsträckning vi undersöker det vi verkligen 
avser att undersöka” (Bjereld et al, 2002:108).  
 
Då intervjuerna bygger på en halvstrukturerad intervjuguide, så har författarna kunnat 
använda sig av de naturliga följfrågor som uppstått under samtalen. För att erhålla 
meningsfulla insikter behövs öppna intervjufrågor som formuleras så att de fångar in det man 
har för avsikt att fånga in (Larsson, 2005:116). En förhoppning med detta tillvägagångssätt 
har varit att ge studien täta beskrivningar av fenomenet sömnstörningar, vilket är nödvändigt 
för att uppnå en intern validitet. Vid kvalitativa studier med små urval är det främst en hög 
intern validitet som eftersträvas (Larsson, 2005:116). Validiteten i kvalitativ forskning hänför 
sig till om läsaren kan skapa sig en klar bild av det fenomen som undersöks genom de 
beskrivningar, kategoriseringar och analyser som forskaren presenterar (Larsson, 2005:117).  
 
För att ge en så heltäckande och gällande bild av fenomenet som möjligt, så har författarna 
både intervjuat elever med sömnstörningar och skolpersonal. Intervjuerna har således utförts 
med ett aktörs och observatörs perspektiv. Aktörs - observatörsparadoxen kan vara av stor 
betydelse för att inse vikten av den rollposition som den intervjuade har då hon/han beskriver 
sina erfarenheter (Larsson, 2005:110). Triangulering med datakällor stärker validiteten i en 
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kvalitativ undersökning eftersom det aktuella fenomenet belyses ur flera olika aspekter 
(Larsson, 2005:117). 

4.7.3 Trianguleringsstrategier 
I den här studien har intervjupersonerna olika roller, tre är elever, en är studievägledare, en är 
kurator och en är lärare. Samtliga har fått beskriva sina erfarenheter kring sömnstörningar 
bland gymnasieelever, utifrån samma halvstrukturerade temainriktade intervjuguide. Med 
triangulering av datakällor kan man pröva konsistensen som olika datakällor kan ge med 
användande av samma metod, exempelvis hur personer med olika rollpositioner uppfattar en 
situation (Larsson, 2005:109). En teoritriangulering har används då studien utgått utifrån tre 
teorier; systemteori, kognitiv teori och interaktionistisk teori (Larsson, 2005:109). En 
triangulering av vetenskapsfilosofiska positioner har också gjorts genom att uppsatsen har 
kombinerat den hermeneutiska och fenomenologiska vetenskapsfilosofin (Larsson, 2005:109).  

4.8 Representativitet och generaliserbarhet 
 
En fråga som kan vara relevant att ställa i detta avsnitt, är om personerna som ingår i den här 
undersökningen är representativa för en större grupp. Eftersom denna studie omfattas av så få 
intervjupersoner är det inte möjligt att veta hur typiska deras beskrivningar är. Då man 
använder sig av små och syftesbestämda eller icke-slumpmässiga urval i kvalitativ forskning 
är möjligheten att generalisera resultaten begränsad eller inte möjlig (Larson, 2005:118). För 
att besvara ovanstående fråga hade den kvantitativa metoden varit mer lämpad. Med hjälp av 
den kvalitativa metoden kan man istället presentera täta beskrivningar av intervjupersonernas 
berättelser och därmed öka möjligheterna till intern validitet. Vidare så kan dessa 
beskrivningar sätta ord på tyst kunskap genom en s.k. naturalistisk generalisering, som syftar 
på kunskap som kan verbaliseras och därmed övergå från tyst eller implicit kunskap till mer 
explicit eller påståendekunskap (Kvale,1997:118).  
 
I den kvalitativa forskningstraditionen har representativitetsresonemangen inte samma 
betydande roll som i den kvantitativa. Det väsentliga inom den kvalitativa metoden är istället 
att försöka hitta en balans mellan de fenomen, de teman som finns i materialet och det 
tematiska fält som ligger bakom dem. Utifrån det kan sedan den kvalitativa forskaren få en 
viss möjlighet att dra allmänna slutsatser (Ruth, 1991:289).  

4.9 Avgränsningar 
 
En avgränsning som gjorts är att ungdomarna som studeras i studien endast består av 
gymnasieelever. Tanken med det är att dessa ungdomar snart är myndiga och på väg in i 
vuxenvärlden. Författarna vill således möjliggöra att känslor att bli vuxen och tankar om 
framtiden ska kunna lyftas fram i undersökningen. Ytterligare en avgränsning är att de elever 
som intervjuats går ett studieförberedande program och inte ett yrkesförberedande. Avsikten 
med detta var att temat ”skola” ska beröra studier i skolan och inte praktik, som författarna 
förstått, är en stor del av det yrkesförberedande programmet. 
 
Biologiska orsaker till problemet, såsom sjukdom eller medicinintag har inte berörts i studien.  
Detta då författarna har valt att lägga tyngdpunkten på psykosociala faktorer. Vidare anser 
författarna sig inte ha den befogenheten och de kunskaper som behövs för att ta ställning till 
biologiska faktorer. 
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Slutligen intervjuades enbart gymnasieelever och skolpersonal. Intervjuer med forskare och 
föräldrar kunde ha gett studien en större bredd, men detta har dock inte varit möjligt pga. 
tidsbrist. 

4.10 Etiska överväganden  
 
Samtliga elever som intervjuats i studien har haft en pågående kontakt med kuratorn på 
skolan. Genom skolkuratorn kom författarna i kontakt med dessa personer. Kuratorn berättade 
om undersökningen för några av eleverna som har sömnstörningar och därefter frågade hon 
om de ville ställa upp på en intervju för att dela med sig av sina erfarenheter kring ämnet. 
Uppsatsförfattarna skrev sedan ett brev (Bilaga 1) som delades ut till dem som valt att 
medverka. Brevet inleddes med en kort presentation och därefter följde en redogörelse för 
syftet med studien. Det informerade samtycket syftar på att forskaren informerar 
intervjupersonerna om det allmänna syftet med undersökningen samt redogör för hur den är 
upplagd (Larsson, 2005:119). Vidare informerades eleverna om att de skulle få vara anonyma 
och att de inte behövde svara på något som inte kändes bra för dem. I brevet betonade 
författarna vikten av att intervjusituationen skulle kännas så bekväm som möjligt för eleverna 
och att de själva fick välja om de ville intervjuas på skolan eller på någon annan plats.  
 
De övriga personerna som intervjuas i uppsatsen arbetar på skolan och har en erfarenhet av 
elever med sömnstörningar. Även de är anonyma och för att inte röja deras identitet framgår 
det inte vilken gymnasieskola studien berör. Avslutningsvis har det varit viktigt för 
författarna, att skydda personernas identitet samt att överväga de konsekvenser som kan följa 
av undersökningen för intervjupersonernas del (Kvale, 1997:105). 
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5 Tidigare forskning 

5.1 Introduktion 
 
I detta avsnitt presenteras delar av den tidigare forskning författarna tagit del av. 
Presentationen bygger främst på fyra studier. Den första studien (Nordlund et al, 2004) har 
genomförts bland svenska högstadieelever. Studien berör bla. ungdomars sömn- och matvanor 
samt kopplingar till deras skolprestationer och hälsa. Den andra studien är genomförd av Hans 
Smedje (2004) och vänder sig främst till sjukvårdspersonal som arbetar med barn och 
ungdomar. Smedje (2004) belyser dock intressanta resultat som författarna anser med lätthet 
kan kopplas till denna studie. Den tredje studien (Lennernäs et al, 2005) har genomförts i 
samarbete med ett flertal forskare inom sömn. Studien har givits ut av föreningen 
Mjölkfrämjandet och vänder sig främst till skolan.  För att få en inblick i fenomenets bredd 
har även en norsk studie (Sørensen & Ursin, 2001) använts. Resultaten i denna studie är 
slående lika resultaten i de ovan nämnda studierna. Tanken med att använda en studie från 
just Norge är att deras skolsystem och kultur inte skiljer sig avsevärt från de svenska. Detta är 
av vikt då hänsyn till kultur och skillnader i skolsystem inte kommer att tas i presentationen 
eller analysen. Vid hänvisningar till Sørensen och Ursin (2001) kommer sidangivelse att 
utelämnas, då det inte anges i källan. 
 
Den tidigare forskningen presenteras utifrån rubriker som av författarna anses vara lätta att 
koppla till studiens syfte, frågeställningar och teman. Sist presenteras en kort kommentar 
kring forskningsläget och nyttoaspekten av denna studie. 

5.2 Sömn 
 
Sömnvanor utvecklas och tar fäste i barn- och ungdomsåren. Idag förväntar sig samhället att 
ungdomar behöver sova mindre och mindre ju äldre de blir. Dock visar flera undersökningar 
på raka motsatsen. Från mitten av tonåren ökar sömnbehovet hos ungdomarna. Därför blir de 
oftare trötta än vad yngre barn blir. Detta hänger samman med pubertetsutvecklingen, 
otillräckligt antal sovtimmar samt förskjutning av dygnsrytmen (Sørensen & Ursin, 2001). 
 
De flesta tonåringar behöver sova ca 8-9 timmar per dygn. Det är dock vanligt att tonåringar 
sover för lite (Smedje, 2004:6). Sömnen är bl.a. viktig för att vi ska må bra psykiskt. När vi 
drömmer bearbetar vi våra upplevelser genom livet. Kunskaper som vi lärt in under dagen 
repeteras och stärks när vi sover. Därför är sömnen även viktig för vår inlärningsförmåga 
(Lennernäs et al, 2005:8). 

5.3 Sömnproblem 
 
Sömnproblem hos barn och ungdomar är ett vanligt problem som kan medföra allvarliga 
konsekvenser. Ca 25 % av alla barn har sömnproblem av betydande art under någon del av 
uppväxten (Smedje, 2004:4). Faktorer som ofta leder till sömnproblem hos tonåringar är 
sociala vanor, biologiska förändringar och ökad benägenhet till depression (Smedje, 2004:6). 
 
Studien som gjorts av Nordlund et al (2004:17) visar att många fler av eleverna i årskurs 9 än 
av eleverna i årskurs 7 känner sig trötta efter skoldagen och flera elever sover en stund efter 
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skolan. Vanliga faktorer som påverkar nattsömnen hos tonåringar är skolarbete, 
fritidsaktiviteter, kamratliv, dator och tv (Smedje, 2004:7). 

5.3.1 Försenad sömnfas 
Den vanligaste typen av sömnproblem är försenad sömnfas. Hos personer med försenad 
sömnfas inträffar sömnen senare än önskvärt. Följden av detta blir problem med insomningen 
samt svårigheter att vakna vid den tidpunkt som är önskvärd. När man väl somnar brukar 
dock sömnen vara normal. Störningen leder ofta till dagsömnighet och tupplurar på dagen 
(Smedje, 2004:26-27). Försenad sömnfas börjar ofta i puberteten i samband med fysiologiska 
och sociala förändringar. Störningen drabbar ca fem procent av alla tonåringar. Riskfaktorer 
för att drabbas är skoltrötthet och psykiatriska problem, exempelvis depression och ärftlighet 
(Smedje, 2004:27). 

5.3.2 Bristande sömnhygien 
Med sömnhygien menas att man upprätthåller levnads- och sömnvanor som är förenliga med 
bra sömnkvalitet och full vakenhet på dagarna. Bristande sömnhygien är en vanlig orsak till 
otillräcklig sömn (sömnbrist) och dagsömnighet. Grunden till bristande sömnhygien är ofta 
kvällsvanor som ökar graden av vakenhet och försämrar insomning. Exempel på sådana vanor 
är fysisk eller psykisk aktivitet, tv-tittande, dator-användande eller läxläsning på kvällarna. 
Detta leder ofta till att man ligger vaken och inte kan sova på kvällen och att man sover en 
stund på dagen (Smedje, 2004:29). 

5.4 Effekter 
 
För lite sömn kan leda till en rad problem (Nordlund, 2004:11). Den första effekten av 
sömnproblem är ofta trötthet, dåligt humör och aptitlöshet på morgonen (Lennernäs et al, 
2005:5). Nordlund (2004:11-12) menar att det finns ett samband mellan sena sömnvanor och 
oregelbundna frukostvanor. Det i sin tur leder till orkeslöshet och huvudvärk. För att försöka 
bli av med huvudvärken och få tillbaka orken är det lätt att man börjar småäta. Man äter gärna 
sötsaker för att minska tröttheten. Detta småätande och sockersug leder i sin tur ofta till 
övervikt, då ämnesomsättningen rubbas och blodtrycket svajar. Energiförsörjningen till 
hjärnan störs, vilket yttrar sig i koncentrationssvårigheter, prestationproblem (Lennernäs et al, 
2005:5), försämrad inlärningsförmåga, beteendesvårigheter samt problem i sociala samspel. 
Det kan även leda till fysiska och psykiska hälsoproblem (Smedje, 2004:4).Sömnproblemen 
har även negativ påverkan på utsöndringen av tillväxthormon och försämrar immunförsvaret 
(Nordlund, 2004:11).  
 
Författarna har konstruerat följande figur för att illustrera effekterna av 
problemet.
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5.5 Åtgärder 
 
Nordlund et al (2004:101-103) och Lennernäs et al (2005:9) har likartade förslag som innebär 
att ungdomarnas behov ska tillmötesgås. Detta menar de kan ske genom flexibel skolstart och 
erbjudande om skolfrukost på morgonen, att eleven ges möjlighet att slippa börja dagen med 
tungt teoretiska ämnen, att lunchrasten kan senareläggas och att eleverna erbjuds mellanmål i 
skolan. Nordlund et al (2004:101-103) föreslår dessutom mer fysisk aktivitet genom att utöka 
gymnastiken i skolan. 

5.6 Föräldrars inflytande  
 
För ungdomar är regelbundna mat och sovvanor mycket viktigt och deras biologi är inte 
anpassad för att klara snabba omställningar (Lennernäs et al, 2005:2). En förutsättning för bra 
sömn är bl.a. trygghet, vettiga vanor samt adekvat gränssättning. Detta kan vara att man går 
och lägger sig i lämplig tid och att man stänger av tv och dator. Barn och ungdomar som lever 
i hem där situationen är otrygg och där föräldrarna inte orkar ta sitt ansvar som förälder får 
ofta sömnproblem (Smedje, 2004:7). Föräldrar tenderar att låta barnen styra sina sovtider mer 
själva när de blir tonåringar. Tonåringarna stannar då uppe senare på kvällarna. På vardagarna 
går de upp tidigt på morgonen och förlorar därmed sömn (Lennernäs et al, 2005:2). 
 
Nordlunds studie visar att ju äldre ungdomarna blir, desto mindre kontrollerar deras föräldrar 
när de går och lägger sig. Många av ungdomarna i 9:an får själva styra över tiden de går och 
lägger sig, även när det är skola dagen efter. Nordlund et al ställer sig frågan om anledningen 
till den bristande föräldrakontrollen skulle kunna vara att föräldrarna inte orkar ta konflikter 
om sömnens betydelse med sina tonåringar. Forskarna efterfrågar därför mer riktlinjer och 
styrning från föräldrarnas sida när det gäller sömnen hos högstadieeleverna (Nordlund, 
2004:29).  

5.7 Stress och psykisk ohälsa 
 
Stress och känslomässig påverkan ökar under ungdomsåren och detta kan påverka sömnen. 
Man kan dock också se det omvänt att ungdomar blir trötta och deprimerade av att sova för 
lite (Sørensen & Ursin, 2001). 
 
Stress är någonting som blir allt vanligare i vårt samhälle och som inverkar negativt på våra 
liv. Förr var stress vanligast i arbetslivet, men numera är det även vanligt i skolan. Ungdomar 
uppger att det beror på ett allt tuffare arbetsklimat i skolan, uppfattningen om ett allt högre 
tempo samt ökad ovisshet inför framtiden. Undersökningar har gjorts bland elever i de högre 
årskurserna i högstadiet samt i gymnasiet. Resultaten visar att en fjärdedel av eleverna känner 
stress i skolan. En tiondel av eleverna anser att skolan sällan eller aldrig är meningsfull. 
Många av eleverna tycker att det är svårt att påverka sin egen skolsituation (Nordlund et al, 
2004:64). 
 
En omfattande enkätundersökning som gjorts bland skolsköterskor, skolpsykologer och 
skolkuratorer visar på stora skillnader mellan problemen nu (2002) och för tio år sedan. Över 
90% ansåg att elevernas fysiska och psykiska hälsotillstånd försämrats under perioden och att 
andelen elever som upplever stress och koncentrationssvårigheter även ökat. Även eleverna 
med kronisk eller ofta förekommande trötthet och allmän nedstämdhet är betydligt fler nu än 
för tio år sedan. Något som är gemensamt för eleverna i alla undersökta åldersgrupper är 
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upplevelse av ökad nedstämdhet, irritation och dåligt humör. Nordlund väcker frågan om 
orsaken till den ökade stressen i skolan inte bara är det höga arbetstempot, utan också kan 
vara bristande sömn- och matvanor. Det är dock svårt att veta vad som är hönan och ägget i 
den här frågan (Nordlund et al, 2004:65). 
 
Ungdomar är ”storanvändare av en rad medier” (Jonsson, 2005:18) och skapar ofta sin 
självbild utifrån det de läser, hör och ser i media. Ungdomar granskas av medier, lärare, 
föräldrar osv. Som ungdom lever man med krav från dessa och även med krav från sig själv. 
Mycket tyder på att ungdomar känner stora krav på sig själva och från omvärlden. Man 
förväntas ha en framtid som innehåller utbildning, arbete, familj, barn och en givande fritid 
(Jonsson, 2005:19-20). 

5.8 Fritidsaktiviteter 
 
Nordlunds studie visar att det skett en förskjutning från ett mer ”morgonorienterat” beteende i 
årskurs 7 till ett mer ”kvällsorienterat” beteende i årskurs 9 (Nordlund et al, 2004:86). 
Nordlund et al (2004:6) menar att det även finns andra studier som visar att det är vanligare 
att gå och lägga sig senare ju längre upp i tonåren man kommer.  
 
Enligt Nordlund et al uppvisar morgonmänniskor mer fysisk aktivitet än kvällsmänniskor 
(Nordlund et al, 2004:86). Han anser att ”man kan anta att individer som har svårigheter med 
sitt sömn och vakenhetsmönster och känner sig trötta och hängiga inte prioriterar fysisk 
aktivitet i första hand”. Nordlund et al påpekar emellertid att det ännu inte finns någon 
forskning som visar att det finns ett samband mellan ”den fysiska aktivitetsnivån” och den 
individuella dygnsrytmen. (Nordlund et al, 2004:67). Lennernäs et al (2005:9) menar att det är 
avslappnande att utöva måttlig motion. Dock medför ofta intensivt sportande samt 
intellektuellt arbete innan sänggående svårigheter att somna under de närmsta timmarna. 

5.9 Slutord – forskningsläget och nyttoaspekten 
 
Vad säger då denna forskning om forskningsläget inom området ”Sömnproblem bland 
gymnasieelever”? Flera intressanta kvantitativa studier har gjorts inom området ”Sömn och 
matvanor bland barn och ungdomar”. De har genomförts på olika platser i Sverige och i 
världen. Dessa studier är slående överensstämmande. De visar att problemet är stort och 
växande och att någonting måste göras för att förbättra villkoren för alla dessa barn och 
ungdomar som lider av sömnproblem. 
 
De flesta av studierna som berör sömnproblem bland ungdomar har gjorts bland ungdomar i 
de nedre tonåren och början av puberteten. När man går på gymnasiet är man dock lite äldre 
och på väg in i vuxenvärlden. Forskning som specifikt berör dessa ungdomar har varit svårt 
att finna. Naturligtvis är forskningen som redan finns även relevant här, men specifik 
forskning som berör gymnasieelever med sömnproblem skulle kanske få en annan vinkling. 
Även kvalitativ forskning saknas, som skulle kunna ge en mer beskrivande bild av hur det är 
att leva som gymnasieelev med sömnproblem. Detta är naturligtvis bara spekulationer. Dock 
får dessa spekulationer motivera nyttoaspekten av denna kvalitativa studie om ”Sömnproblem 
bland gymnasieelever”. 
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6 Teoretiska analysverktyg 

6.1 Introduktion 
 
Då det gäller valet av teoretiska perspektiv utgår författarna från studiens syfte och vad som är 
mest lämpligt för analysen. Uppsatsen har ett mångdimensionellt perspektiv då de valda 
teorierna belyser ett individperspektiv (kognitivt), strukturellt perspektiv (system) samt ett 
perspektiv som fokuserar på samspelet mellan individen och hans/hennes situation 
(interaktionistiskt). För att förstå samspelet har författarna valt att utgå från Magnusons 
interaktionistiska modell. De andra teorierna används för att förklara innebörden av de olika 
dimensionerna i modellen. Detta genom att hela modellen kan ses som ett system där alla 
dimensionerna påverkar varandra. Författarna använder det kognitiva perspektivet för att 
förklara ”det förmedlande systemet (kognitioner och emotioner)” samt ”det observerbara 
beteendet”. För att förklara dimensionen ”det biologiska systemet” har författarna valt det 
biologiska perspektivet. Det systemteoretiska perspektivet används för att förklara problemet 
utifrån dimensionerna ”den uppfattande situationen”, ”miljö mikronivå” och ”miljö 
makronivå”. Systemet som berör familj och skola kan till exempel appliceras på individens 
mikronivå. När det gäller individens reaktioner och handlingar kan de kopplas till det 
observerbara beteendet. 

6.2 Systemteoretiskt och interaktionistiskt perspektiv 

6.2.1 Det interaktionistiska perspektivet  
Det interaktionistiska perspektivet kommer att förklaras utifrån en modell av Magnusson 
(Lilja et al, 1996:29-32). Modellen visar hur en persons beteende oavbrutet reflekterar 
interaktionen mellan individen och hans/hennes omgivning. Vidare så påverkas denna process 
både av kulturella och sociala faktorer, samt av hur personens faktiska situation ser ut. 

 
Modellen är tagen ur Lilja et al (1996:29-32) och publiceras med tillåtelse från författarna. 
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I det förmedlande systemet ingår individens kognitiva system. Dessa system är mycket 
viktiga för att förstå tankarna kring processen, när det gäller att fatta olika beslut. 
Informationen som kommer utifrån tolkas genom de kognitiva systemen för att individen ska 
få ett strukturerat perspektiv på sin omgivning. Det förmedlande systemet gör det lättare för 
beslutsfattaren att nå fram till ett beslut. 
 
Det biologiska systemet är en viktig individuell faktor som inkluderar genetiska och 
förvärvade biologiska strukturer och processer hos individen. 
 
Det observerbara beteendet inkluderar handlingar och reaktioner hos individen. 
 
Den faktiska situationen, är exempelvis situationen som den är i termer av en patients 
medicinska symtom och faktorer som orsakar det medicinska problemet. 
 
Den uppfattade (tolkade) situationen handlar om hur individen tolkar den faktiska 
situationen. 
 
Miljö på mikronivå inkluderar de delar av omgivningen som individen är i kontakt med och 
interagerar med i det dagliga livet.  
 
Miljö på makronivå inkluderar faktorer, som sociala och ekonomiska strukturer i samhället, 
dvs. de omständigheter som påverkar individens mikromiljö. 
 
De metakognitiva antagandena handlar om att individen själv kan tänka om sina egna och 
andras tankar kring samma situation. 

6.2.2 Grunden till systemteorin 
Von Bertalanffy lade grunden till vad som kom att kallas generell systemteori, när han 
började studera sammanhangen i tillvaron dvs. hur olika delar ömsesidigt påverkar varandra 
(Lundsbye et al, 2002:72). Principerna som ligger till grund för systemteorin är generellt 
tillämpbara på såväl sociala system (familjer, grupper och samhällen) som på biologiska 
system (levande organismer). Detta är således en biologisk teori som menar att alla 
organismer utgör system, som innehåller subsystem och som själva utgör en del av 
överordnade system (supersystem) (Payne, 2002:193).  
 
Systemperspektivet ser mänskligt beteende som en följd av ömsesidig påverkan mellan 
individer som agerar inom organiserade och integrerade sociala system (Hutchison, 1999:40). 
Vad vi ska definiera som ett system är beroende av vilken del vi vill studera. Då man arbetar 
med ett par bildar de två personerna systemet. Är det istället en familj som man fokuserar på 
måste man hitta en avgränsning som är givande för detta syfte. Systemet kan således vara en 
person, en personalgrupp, en organisation eller en skolklass (Schjödt & Egeland, 1994:47 f.). 
En central utgångspunkt inom systemteorin är, att helheten är mer än summan av delarna och 
att ett fenomens komplexitet inte kan reduceras genom att man endast studerar delarna var för 
sig (Lundsbye et al, 2002:73).  

6.2.3 Olika typer av system 
Pincus & Minahans menar att människor är beroende av olika system i sin omedelbara sociala 
omgivning för att kunna leva ett tillfredställande liv och av den orsaken måste det sociala 
arbetet inriktas på sådana system. Vidare pekar de på tre olika system som kan hjälpa 
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individerna. Familjen, vänner och kolleger räknas till det informella eller naturliga systemet. 
Kommunala myndigheter och fackföreningar ingår i det formella systemet. Till det sociala 
eller samhälleliga systemet räknas skolor och sjukhus. Då man undersöker vilka faktorer i 
samspelet mellan klient och dennes omgivning som ger upphov till problem, behöver det 
varken finnas hos klienten eller omgivningen utan det kan vara samspelet mellan dem som 
leder till svårigheter (Payne, 2002:198). 

6.2.4 Familjen som system 
Utifrån detta perspektiv väljer man att behandla familjen som ett system, istället för att isolera 
symtombäraren. Vidare så innebär detta att man fokuserar mer på det som sker emellan 
familjemedlemmarna, än på det som finns inom den enskilde individen. Familjen utgör 
således en helhet där alla påverkar varandra och där relationerna är viktigare än de 
individuella egenskaperna (Lundsbye et al, 2002:73). För att förstå familjen som ett system 
måste vi också veta vilket sammanhang den ingår i. Därför är det viktigt att inkludera analyser 
av medlemmarnas interaktioner med deras omgivning (suprasystem) (Schjödt & Egeland, 
1994:49 f.). Då allt hänger ihop kan en familjemedlems problem inte förstås avskilt från 
familjesystemets sammanhang. Denna helhetssyn utgör basen för systemteorin (Lundsbye et 
al, 2002:77). 
 
Då familjer är själbevarande, sociala system som organiserar sina medlemmar att fungera 
tillsammans på vissa förutsägbara sätt, skjuts den enskildes sätt att relatera åt sidan av de sätt 
som familjen kollektivt föredrar (Minuchin, 1999:98). I en funktionell familjestruktur är 
gränslinjerna klart och tydligt markerade, men ändå tillräckligt öppna för att tillåta 
kommunikation och engagemang. För en familj med allt för suddiga gränslinjer blir 
konsekvensen ett insnärjt interaktionsmönster. Detta kan i sin tur leda till att engagemanget 
blir för stort och därmed riskerar den individuella identiteten att utplånas. Om gränserna är 
stela, blir resultatet istället frikoppling där engagemang, samhörighet, lojalitet och omtanke 
saknas (Lundsbye et al, 2002:87). 

6.2.5 Viktiga begrepp  
System: Hall & Fagen ger en klassisk definition av begreppet system som ”en uppsättning 
objekt med relationer mellan objekten och deras attribut. Objekten är systemets beståndsdelar, 
attributen är delarnas egenskaper och relationerna håller systemet samman” (Lundsbye et al, 
2002:77).  
 
Subsystem: Varje familjesystem består av ett antal subsystem. Vidare så utgör de vuxna i en 
familj ett subsystem och barnen ett annat. Var och en av familjemedlemmarna är således ett 
subsystem i denna familj (Minuchin, 1999:55). Parrelationer och andra grupper som bildas på 
grund av ålder, kön, intressen eller funktion är exempel på olika subgrupper (Lundsbye et al, 
2002:87). 
 
Hierarkisk struktur: Inom systemen finns subsystem (delsystem) och där själva systemet ingår 
i ett övergripande system osv. Ett exempel är individen som ingår i systemet familjen, 
familjen (subsystem) som ingår i släkten (ett övergripande system) (Lundsbye et al, 2002:60).  
 
Öppna och slutna system (gränser): Ett öppet system har ett kontinuerligt utbyte av innehåll 
och energi med sin omgivning. Slutna system har relationer inom en begränsad statisk 
organisation utan utbyte av innehåll eller energi med omvärlden. Stela gränser eller brist på 
gränser leder till att systemet fungerar dysfunktionellt (Lundsbye et al, 2002:60 f.).  
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Reciprocitet eller ömsesidighet: Om en del av systemet förändrar sig så kommer detta att 
påverka och därmed förändra alla andra delar (Payne, 2002:195). 

6.2.6 Roller 
Inom systemteorin är strukturen av roller en viktig mekanism, för att bibehålla systemets 
balans. Att det förhåller sig så, är lätt att förstå om man tänker sig alla de roller vi har från 
tidig barndom till sen ålderdom. I varje passage till en ny fas måste individen omdefiniera 
relationen med de andra i sin omgivning (Hutchison, 1999:42). 
 
En förväntad roll: En uppsättning av beteenden som andra förväntar sig av en person i en 
speciell social ställning. 
 
En antagen roll: Sättet som en person i en specifik ställning faktiskt har, dvs. hur han/hon 
faktiskt beter sig. 
 
En överbelastad roll: En uppsättning av roller som tillsammans blir för krävande för 
individen. 
 
En tvetydig/oklar roll: Att ha en bestämd roll, där förväntningarna är oklara. 
 
Rollkonflikt: Oförenliga förväntningar av de olika roller som en person har, exempel en 
konflikt mellan rollen på arbetet och rollen i hemmet (Hutchison, 1999:42). 

6.3 Kognitivt perspektiv 
 
Det kognitiva perspektivet härstammar ur den sk. inlärningsteorin. Till skillnad från det 
psykodynamiska synsättet, där man utgår från att beteendet härstammar från en process i 
personens medvetande, skiljer man i det kognitiva synsättet medvetandet från beteendet. 
(Payne, 2002:164). Begreppet kognition innefattar tankar, minnen, upplevelser, reflektioner, 
fantasier, föreställningar, avsikter, beslut osv. som finns i vårt medvetande (Stevens, 
1998:23). Teorin innefattar alltså tanke- och kunskapsprocesser. Man kan jämföra oss 
människor med datorer som tar in, lagrar och använder kunskap för att lösa intellektuella 
problem (Hwang, 2005:133-134). 
 
Perris förklarar grunden till teorin på följande sätt: ”Innehållet i en människas kognitioner 
bestämmer hennes känsloupplevelser och leder till vissa bestämda affektiva svar” (Perris, 
1996:22). 

6.3.1 Varseblivning och perception 
I den kognitiva teorin anses beteendet vara inlärt, där ursprunget till vårt beteende inte 
återfinns i vårt medvetna, utan i en påverkan från det som finns utanför oss själva (Payne, 
2002:165). Vi kan därmed lära in beteenden som passar våra behov. Vi kan även lära om 
beteenden som lett till problem (Payne, 2002:164). Våra kunskaper kommer från våra 
sinneserfarenheter av vår omgivning. Därför är alltså vår bild av omvärlden resultatet av vad 
våra sinnen (särskilt synsinnet) kan förmedla om omvärlden. När vi tagit in kunskapen via 
våra sinnen sker en process där vi behandlar kunskapen och bestämmer hur vi ska använda 
kunskapen i en slutsats eller bedömning (Hwang, 2005:138). Denna kunskapsprocess kallas 
varseblivning eller perception (Hwang, 2005:137). Inlärningen av beteendet sker genom att vi 
tolkar vår omgivning och härmar och imiterar andra människors beteendemönster. Olämpliga 
beteenden ses därför vara följden av förvrängda och felaktiga uppfattningar och tolkningar. 
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För att förändra detta beteende måste man rätta till de felaktiga uppfattningarna så att 
beteendet blir en mer lämplig reaktion på omgivningen (Payne, 2002:165). 

6.3.2 Omedvetna slutledningar 
Inom kognitiv konstruktivism anser man att stimuleringen och intrycken från omvärlden ofta 
är tvetydig och att vi därför utövar ”omedvetna slutledningar” för att tolka dessa. De 
omedvetna slutledningarna grundas på vår långa erfarenhet av att tolka sinnesintryck som är 
tvetydiga. Vi lär oss att omedvetet fokusera mer på vissa relevanta objekt än andra mindre 
relevanta objekt i situationen (Hwang, 2005:138). 
 
Inom den kognitiva teorin finns olika synsätt. Ett av dessa inriktar sig på förvrängda tankar 
om sig själv, sitt liv och sin framtid. Ett annat synsätt fokuserar på irrationella idéer om 
verkligheten (Payne, 2002:165). En form av kognitiv terapi (REBT) fokuserar på att det är 
irrationella uppfattningar som är dominerande i personens tänkande. Dessa irrationella 
uppfattningar medför att personen ser allt som orimligt negativt. Personen upplever då att det 
är omöjligt att hantera situationer som är obehagliga. Det medför känslor av att vara 
förtappad, misslyckad och en dålig person (Payne, 2002:171). 

6.3.3 Kognitiva scheman 
Vi människor upplever situationer och händelser på olika sätt. Det som avgör hur vi upplever 
någonting är de tidiga kognitiva strukturer (scheman) som vi införlivat. Dessa kognitiva 
strukturer fungerar som en form av filter för det vi upplever, och avgör hur vi tolkar och 
lagrar våra upplevelser (Perris, 1996:22). Perris (1996:30) redogör för English och English 
definition av kognitiva scheman: ”det komplexa mönster som antas bli inpräntat i människan 
genom erfarenhet. I kombination med ett objekt – eller en föreställning om ett objekt – 
bestämmer det hur objektet uppfattas och en (ny) föreställning bildas”. 
 
Ett schema är ett resultat av människans tidigare erfarenheter. I en och samma situation kan 
olika människor ta fasta på olika detaljer i situationen. De bildar sig uppfattningar om dessa 
detaljer utifrån sina tidigare erfarenheter. Då dessa skiljer sig från person till person, skiljer 
sig även individernas uppfattningar om situationen och detaljerna. På detta sätt ser människan 
vissa relevanta detaljer och andra mindre relevanta detaljer i situationen och tolkar dessa 
detaljer olika. Kognitiva scheman syftar just på denna sortering och tolkning av detaljer 
(stimulus). Några avgörande faktorer som påverkar våra scheman är kultur samt personlig 
historia (Perris, 1996:31). Beck menar att kognitiva scheman gör det möjligt för oss att 
orientera oss i tid och rum, samt att organisera våra upplevelser på ett, för oss själva, 
meningsfullt sätt. En människas kognitiva scheman innefattar all kunskap som denne har om 
sig själv och om relationerna till omvärlden. Våra scheman är stabila strukturer som ligger till 
grund för vår egen uppfattning om vår identitet (Perris, 1996:32). 

6.4 Biologiskt perspektiv 
 
Det mänskliga beteendet styrs av vårt nervsystem. Detta består av celler i flera miljontal. Om 
vi vill förstå människan utifrån den sociala omgivning vi lever i, måste vi även ta hänsyn till 
biologin. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan sociala och biologiska faktorer som är 
viktiga att räkna med i analysen av mänskligt beteende (Toates, 1996:41). 
 
Både djur och människor anpassar sig efter den miljö de lever i. Denna anpassning sker på två 
plan, det kroppsliga planet (hur kroppen är uppbyggd för att överleva i den miljö man lever i) 
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och det beteendemässiga planet (hur vi beter oss för att överleva i den miljö vi lever i). 
(Toates, 1996:42). 

6.4.1 Sömn och dygnsrytm 
Vi människor har en inbyggd biologisk klocka som styr dygnsrytmen (Smedje, 2004:4). Den 
behövs för vår överlevnad genom att ge oss möjlighet att växla mellan vila och aktivitet 
(Lennernäs et al, 2005:4). Denna styrs av ljus och mörker. Pga. denna ökar och minskar 
kroppstemperaturen och halten av olika hormoner och ämnen i kroppen under olika faser av 
dygnet. Vår biologiska klocka påverkas delvis av gener, vilket betyder att kvällströtthet och 
morgontrötthet i viss mån kan vara ärftlig. Förutom vår biologiska klocka finns det andra 
faktorer som påverkar sömnen, nämligen mat och motion samt hur länge vi varit vakna. 
Därför har vi ofta svårare att somna om vi tagit en tupplur på dagen än om vi inte sovit sedan 
vi steg upp på morgonen (Smedje, 2004:4). 
 
Vi fungerar bra så länge vi får dagsljus, mat och sömn regelbundet. Men om vi hamnar i otakt 
med vår dygnsrytm reagerar kroppen på olika sätt. Vanliga reaktioner är trötthet, 
koncentrationsproblem och aptitlöshet på morgonen (Lennernäs et al, 2005:2).  
 
När vi sover befinner i oss i ett tillstånd där vår mottaglighet för sinnesintryck från omvärlden 
är minskad. I kroppen och hjärnan sker vissa reparations- och uppbyggnadsprocesser. Sömnen 
är särskilt viktig i barndomen där utvecklingen är mer intensiv än den är hos vuxna. Sömnen 
är nödvändig för tillväxten, minnet och koncentrationen. Barn och ungdomar behöver sömn 
för att må bra, både fysiskt och psykiskt och för att bygga upp immunförsvaret. En bra sömn 
förbättrar barnets förmåga att lära sig saker och att klara av att umgås med andra människor. 
(Smedje, 2004:3). 
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7 Resultat 

7.1 Introduktion 
 
Den här delen inleds med en kort presentation av intervjupersonerna. För att bevara elevernas 
anonymitet har namn och andra identifierande uppgifter bytts ut. Det framgår inte heller 
vilken gymnasieskola studien berör. Detta för att även värna om skolpersonalens anonymitet.  
 
Redogörelsen av resultatet kommer att presenteras utifrån intervjuguidens fyra teman: skola, 
familj/hemsituation, fritid/vänner och självbild. Vidare så bygger resultatet i första hand på 
intervjufrågorna under varje tema. Syftet med det är att få en samlad bild av 
intervjupersonernas tankar kring dessa frågor. I slutet av varje tema följer en kort 
sammanfattning. För att i så stor utsträckning som möjligt försöka återge det som personerna 
berättar under intervjuerna, beskrivs resultatet utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Flera 
citat från intervjupersonernas berättelser kommer att presenteras för att stärka uppsatsens 
narrativa karaktär. 

7.2 Presentation av intervjupersonerna 
 
Maria är elev på skolan. Hon beskriver sig själv som en glad och positiv tjej. Maria bor med 
sin mamma och pappa och har tre syskon. 
 
Ida är elev på skolan. Hon framställer sig som en upptagen tjej som önskar att hon hade lite 
mer tid över. Ida bor med sin mamma och sin pojkvän. 
 
Jenny är elev på skolan. Hon berättar att hon alltid försöker göra det bästa av allt. Jenny bor 
tillsammans med sin mamma. 
 
Kuratorn Mia är socionom och har arbetat på skolan i cirka två år. Mia har tidigare arbetat 
inom socialtjänsten. 
 
Studievägledaren Eva arbetar på skolan och trivs mycket bra med sitt arbete. Eva har en lång 
erfarenhet av arbete med ungdomar. 
 
Läraren Hans har tidigare varit yrkesmilitär. Nu är han lärare i företagsekonomi samt i 
småföretagande. Hans har arbetat på skolan i cirka två år.  

7.3 Tema 1: Skola 
 
Maria beskriver att hon trivs bra i skolan. Ja, jag har jättemycket kompisar och jag känner 
nästan hela skolan och lärarna har jag jättebra kontakt med. Det är skönt tycker jag.  
 
Det är under det senaste året som det här med sömnstörningar blivit ett problem för Maria. 
Tidigare har hon inte haft några problem med sömnen. I samband med att Maria talar om 
detta, så berättar hon att känt sig hotad av en utomstående person. Jag har kunnat ligga vaken 
en hel natt och bara tänkt och tänkt på problem jag haft. Vidare berättar Maria, att hon drömt 
mycket mardrömmar. Jag har haft otäcka drömmar och har inte kunnat sova. Det har varit 
jättejobbig faktiskt.  Maria upplever att det är vanligt med sömnstörningar och hon känner 
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flera som har problem med sömnen. Jag har jättemånga vänner som har sömnproblem. Jag 
vet inte varför dom har det. Det är väl stress.  
 
Maria tycker inte kraven är för höga när det gäller skolan. Hon har gått i en annan skola 
tidigare och tycker att det var mer att göra där. Den här terminen har det dock varit svårt att 
hänga med på grund av stressen som uppstått i samband med hotsituationen. Jag har varit 
nervös och jag har varit rädd, jag har inte kunnat sova och jag har tänkt på skolan och då 
har jag stressat ännu mer. Detta är något som både påverkat sömnen och skolgången, 
upplever hon.  
 
Det har varit jobbigt för Maria att lärarna inte känt till hennes situation. Så har man lärare 
som inte vet vad som hänt och dom pressar ännu mer. Det är jättejobbigt. Men, jag pratade 
med kuratorn och sa att du får säga att jag har ett problem som jag inte vill berätta om, så nu 
har hon skickat mejl till alla mina lärare. Det är skönt, för jag klarar inte av det. Hon tycker 
inte att det finns något som skolan skulle kunna göra för att hjälpa henne att komma tillrätta 
med sömnstörningarna. Maria menar att skolan har gett henne allt stöd som behövs. Om det är 
något trots allt, som hon saknar i skolan så är det en cafeteria. Dom har stängt cafeterian och 
när man är hungring så kan man inte äta och då blir man ännu mera seg. 
 
Ida trivs inte så bra i skolan. Det är hennes sista år på gymnasiet och hon känner en press när 
det gäller skolarbetet. Det har varit ganska lugnt den här veckan, men det finns veckor då 
man knappt liksom hinner äta för att man har så himla mycket att göra. Vidare tycker Ida att 
stämningen inte är speciellt bra på skolan. Hon beskriver att skolmiljön är stökig. Ni kanske 
har varit här nere i centralkapphallen? Man hör vilken ljudnivå det är, vilket liv det är och de 
slänger saker och skriker och tuttar eld på papperskorgar och…  
 
När det gäller sömnstörningar, upplever Ida att man bland hennes kompisar inte talar om det 
som något problem. Däremot hör man ofta elever som säger att de inte har sovit en blund på 
hela natten. Sina egna sömnproblem, tror hon beror på stress, … jag ligger liksom och tänker, 
det ska jag göra och det ska jag göra och det ska jag göra och sen somnar man aldrig… och 
sen blir klockan mer och mer och mer och paniken bara växer så känner man att nu måste jag 
somna, nu måste jag somna, men det går inte att somna.  
 
Ida upplever att skolan spelar en betydande roll när det gäller hennes sömnproblem. Bland 
annat tycker hon att lärarna ställer för stora krav på eleverna. Hon menar också att många 
lärare ofta delar ut uppgifter samtidigt, vilket innebär att det blir för mycket att göra på en 
gång … högen bara växer… så det kan vara lite frustrerande ibland. Hon upplever dock sina 
egna krav som värst. Jag har riktig prestationsångest och riktigt höga ambitioner.   
 
Sömnstörningarna påverkar skolgången på så sätt att Ida stannar hemma efter de nätter hon 
inte kunnat sova alls. Oftast är jag hemma då och sover ut.  På frågan om vad skolan skulle 
kunna göra för att hjälpa Ida att komma tillrätta med sina sömnstörningar, föreslår hon att 
lärarna borde samarbeta mer med varandra. Sedan skulle hon vilja att de tog tag i eleverna 
som är stökiga och förstör.  
 
Jenny tycker att skolan är helt okej. Hon påpekar dock att skolans miljö inte är den bästa och 
att det finns en del elever som vandaliserar. …jag kommer ihåg en period förra julen tror jag 
att det var,  när dom smällde smällare inomhus och körde med vespor inomhus…   
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Jenny har en lång erfarenhet av sömnstörningar. Hon har haft sömnproblem sedan sjunde 
klass. Hon uppfattar inte att det är många i hennes omgivning som har problem med sömnen.  
 
Trots att Jenny upplever att det kan vara lite upp och ner när det gäller ordningen på skolan, 
tycker hon inte att det är något problem att hitta en lugn plats när man behöver plugga. Jag får 
min ro. Jag sitter i klassrummet när jag behöver göra nåt och är det nåt annat går jag till 
biblioteket. Jenny känner inte att hon störs av att det är lite stökigt ibland och hon upplever 
inte heller att skolan är en orsak till hennes sömnstörningar. 
 
Hon har svårt att beskriva hur hon påverkas av sömnstörningarna. Alltså, jag är så pass van 
med det för jag har haft det sen sjuan åttan, så att jag vet inte hur det är att vara en normal 
människa som sover normalt.   
 
Jenny tror inte att det finns något som skolan skulle kunna göra för att hjälpa henne att 
komma tillrätta med sömnstörningarna. Hon funderar över alternativet, att skjuta på 
skolstarten en timma, men kommer fram till att det inte skulle hjälpa henne.  
 
Kuratorn Mia tror att frågan om hur eleverna trivs på skolan, hänger ihop med många olika 
faktorer. Sover man dåligt så funkar det dåligt i skolan och så mår man dåligt för att det 
funkar dåligt i skolan och så trivs man inte. Hon beskriver det som en ond cirkel och ger en 
skildring av hur hon upplever att det kan se ut för en del elever. Kommer hem och sover ett 
par timmar för man är så himla trött och sen rör man ingenting på sig, sitter framför datorn 
och kollar såpor, ska börja plugga jättesent, orkar inte, man är ofokuserad och sen ska man 
gå och lägga sig vid två eller någonting och då kan man inte sova.  
 
Många av de elever som Mia träffar har sömnproblem och hon ser att skolan kan ha en viss 
betydelse för problemet. Betygen är ju en hetsfaktor, liksom att det ser ut som det gör med det 
nya betygsystemet, som stressar många. Mia förklarar att med det gamla betygsystemet var 
det man gjorde den sista terminen viktigt för betyget. Nu följer resultatet från dag ett med i 
slutbetyget. Detta är en stressfaktor för eleverna, menar hon. 
 
Mia upplever att sömnproblemen relaterar till en hel del skolk. Hon beskriver att eleverna ofta 
är så trötta att dom inte orkar gå på lektionerna. Något som ytterligare påverkar elevernas ork 
negativt är att många av dem verkar ha upphört med att äta frukost. Detta är något som 
skolpersonalen har uppmärksammat och som lett till tankar om att ordna någon form av 
frukost på skolan... vi tror att det skulle vara till hjälp alltså, ingen motion, ingen… jättedålig 
sömn och sen jättetaskiga matvanor… 
 
Studievägledaren Eva tycker att eleverna på skolan verkar trivas bra. Hon har precis kommit 
från ett möte på utbildningskontoret och har fått ta del av uppgifter som rör trivseln på skolan. 
Det var lite sämre på några program, men i det stora hela var det bra.  
 
Det är på elevvårdskonferenserna som Eva kommer i kontakt med elever som har 
sömnstörningar. Ofta är det problem med skolk eller annat som leder till att de tar upp frågan 
och det är i samband med dessa möten som det brukar komma fram att eleven sover dåligt. 
Det är oftast där det kommer fram. Det är ju ingen som kommer in till mig och säger, Eva jag 
kan inte sova om nätterna.  
 
Hon tror inte att skolan är en orsak till problemet. … för många elever är skolan en fast punkt, 
med lite rutiner och mat och allt det där…och vi tanter som säger aja baja…Vidare tror hon 
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att en del elever har för stora krav hemifrån. Dom ska gärna bli läkare och tandläkare och lite 
sånt… 
 
Att skjuta på skolstarten en timme eller att erbjuda frukost är förslag som Eva tror, kanske 
skulle kunna vara en hjälp för dessa elever. 
 
Läraren Hans kan se en koppling mellan elever med sömnstörningar och trivseln i skolan. 
Han upplever att elever med sömnstörningar i större utsträckning inte trivs i skolan och att det 
i sin tur hänger samman med en hög frånvaro.  
 
Hans säger att det är först nu på senare tid som han blivit medveten om problemet. Det är i 
samtal med elever och genom kuratorn som han främst kommit i kontakt med elever som har 
sömnstörningar. Just när det är problem och man kollar upp varför det går så dåligt i skolan, 
så går dom inte och lägger sig på kvällarna. Det finns ett tydligt samband, menar han. 
 
Hans tror inte att skolan är en orsak till sömnstörningarna Han tror att det i stället handlar om 
föräldrarnas bristande kontroll och elevens disciplin hemma. … det spelar ingen roll hur bra 
skolan är och allting om man får sitta uppe halva natten och chatta eller titta på TV till fyra 
fem på morgonen. Han tycker inte att skolan ställer för höga krav på eleverna, han menar 
tvärtom att de är för låga. 
 
Sena ankomster, trötta slöa elever, hög frånvaro och att läxorna inte görs är exempel på hur 
sömnstörningarna påverkar skolgången, menar Hans. Han kan se ett samband mellan 
skolprestationen och sömnproblemen. Jag har inte hittills hört någon av VG-eleverna som 
säger att dom sover dåligt. 
 
När det gäller att hjälpa eleverna att komma tillrätta med sina sömnproblem, menar han att 
skolan gör en hel del. I första hand tar man upp det i samtal med eleven och sedan även med 
föräldrarna om det behövs.  
 
Sammanfattning: När det gäller trivseln på skolan blir svaren olika. Ingen av 
intervjupersonerna ger samma svar. Hans upplever dock att elever med sömnstörningar oftare 
trivs sämre. Jenny känner sig ensam om att ha sömnstörningar, medan Maria upplever att 
många i hennes omgivning har problem med sömnen. Ida anser att skolan har en betydande 
roll för hennes sömnstörningar. Maria och Jenny tycker däremot inte alls att orsaken till deras 
sömnstörningar kan kopplas till skolan.  

7.4 Tema 2: Familj/hemsituation 
 
Maria bor med sin familj som består av mamma, pappa samt tre bröder. Hon upplever att 
pressen hemifrån har minskat ju äldre hon blivit. Dom har släppt lite på taget om mig…Om 
dom vet var jag är och vem jag är med, så har jag inga problem.  
 
När Maria kommer hem efter skolan brukar hon hjälpa sin mamma med städning och tvätt. 
Hon känner inte att det är något som hon måste göra. Jag gör det av ren vana, jag tycker det 
ska vara rent… 
 
Maria berättar att hennes mamma är orolig över att hon inte sover och när hennes mamma blir 
orolig kan inte heller hon sova. Hon frågar, vad är det med dig? Varför kan du inte sova?  

 28



Marias mamma brukar säga att hon inte behöver gå till skolan efter de nätter hon inte kunnat 
sova. Maria uppger att hon får det stöd av familjen som behövs och att hon är nöjd med sin 
hemsituation. 
 
Ida bor med sin mamma och pojkvän. Föräldrarna är frånskilda och Ida har fyra halvsyskon. 
Ida har tidigare bott med sin pappa, men det fungerade inte så bra med hans nya fru och därför 
flyttade hon tillbaka till sin mamma. Hon beskriver att hon har en bra relation till sin mamma 
och att hon får stöd från henne.  
 
Ida uttrycker att ibland kan budskapet från mamma kan vara lite dubbeltydigt, när det gäller 
kraven på henne. … du måste göra bra ifrån dig i skolan… och ibland säger hon,  nej men det 
gör ingenting, du kan plugga upp det sen…  Hon upplever dock att mamma alltid finns där 
och stöttar henne. 
 
Ida tycker att sömnstörningarna påverkar skolan mer än hemsituationen. Hon säger att då hon 
inte sovit stannar hon hemma och sover. Den enda som det eventuellt kan gå ut över hemma 
är pojkvännen. … jag är på min pojkvän och puttar och vill att han ska vakna, vilket han 
absolut inte har någon lust med. 
 
För att försöka komma tillrätta med sömnproblemen har Idas mamma gett henne CD-skivor 
med avslappningsövningar. Ibland så lyckas jag somna för han pratar så långsamt… Hon 
tycker inte att det är så mycket mer familjen kan göra. Det är bara ett halvår kvar så det är 
bara att hålla ut. 
 
Jenny bor med sin mamma. Föräldrarna är frånskilda och hon har två yngre halvsyskon på 
pappas sida. Jenny tycker att hon har en bra relation med sin mamma. När det gäller pappan 
menar hon att de inte pratar så ofta, men att hon alltid kan ringa honom om det skulle vara 
något. 
 
När frågan om regler och krav dyker upp säger hon … min morsa är inte som andra 
invandrarmammor, utan hon litar på mig. Jenny säger att hon kan göra det hon vill, bara 
hennes mamma vet vart hon är och att hon inte kommer hem ensam när det sent. När det 
gäller skolan tycker hon att det viktigaste är att Jenny försöker göra sitt bästa och att hon 
försöker komma överens med sina lärare.  
 
Att hon har sömnproblem känner mamman till, hon vaknar ofta på nätterna och går och kollar 
om Jenny sover. Jenny säger att mamman är orolig för henne och att de pratat med kuratorn 
om att eventuellt börja med sömntabletter. Men, efter ett besök på vårdcentralen blev både 
Jenny och hennes mamma tveksamma och struntade i medicinen. Jenny berättar att läkaren 
hade skrivit ut två paket sömntabletter efter tio minuter. Jag blev faktiskt lite orolig där, så 
jag skippade dom. Jenny tror inte att man skulle kunna ändra på något i hemsituationen för att 
bli av med sömnproblemen. 
 
Kuratorn Mia är förvånad över att så många av eleverna hon träffar lever sitt eget liv trots att 
de bor med sina föräldrar. … det är så många som står så ensamma faktiskt…Detta är något 
hon ser generellt, men även bland elever med sömnstörningar. En tanke hon har är att den 
unge kanske vill markera för sina föräldrar att man ska sköta sig själv och väljer att inte prata 
med sina föräldrar. Mia är ändå förvånad över detta och menar att som förälder borde man 
märka att ens barn inte sover… jag tänker att man skulle göra allt vad som stod i sin makt för 
att ligga på. Vidare påpekar hon att många av de som fyllt arton år inte tar med sig sina 
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föräldrar på utvecklingssamtal. ….vi får egentligen inte heller kalla dem till samma möte och 
det är ett problem faktiskt… 
 
När det gäller elevernas hemförhållanden kan Mia se att det finns problem i flera av 
familjerna. Många gånger är det så att man har en dålig relation med mamma eller pappa. 
Det verkar ganska slutet alltså. Och att det finns missbruk i familjen…även psykisk sjukdom. 
 
Bland alla elever som Mia träffar möter hon en del som har väldigt stora krav på sig när det 
gäller betyg. I vissa av dessa fall är det tydligt att kraven kommer hemifrån. Hon upplever 
dock att många av de hon möter verkar ensamma. Det jag möter mer, det är mer av den andra 
kategorin där man verkar stå sig så ensam alltså… och det finns så lite, lite uppbackning 
hemifrån.  
 
Mia tror att det går att komma tillrätta med problemen och att en bättre struktur i familjen 
skulle kunna vara en väg att nå dit. ... en grej kan ju vara till exempel att se till att kommer i  
säng skapligt på kvällen, att försöka väcka i tid på morgonen eller se till att det finns frukost 
hemma. Att göra handfasta saker kan hjälpa, i ett fall gav hon en mamma rådet att helt enkelt 
flytta ut datorn från en elevs sovrum. 
 
Studievägledaren Eva tror att en del ungdomar få ta ganska mycket ansvar hemma eftersom 
de flesta har föräldrar där båda är tvungna att jobba. Så det är väl en del, för man har 
småsyskon...  tar man på sig om man är äldst ett väldigt stort ansvar som man egentligen inte 
skulle behöva ha, tycker jag. I en del familjer kan det finnas efterdyningar av arbetslösheten 
som diverse missbruk av alkohol och annat. 
 
När det gäller sömnstörningarna så tror Eva att den största orsaken är den fysiska och 
psykiska utvecklingen. Vidare så menar hon att det kan finnas störningar både från hemmiljön 
och från skolan. Jag tror att det är någon sorts samverkan på det där, för att jag brukar säga 
det, att det händer mycket både i kroppen och i knoppen den där tiden. Stöd hemifrån är 
viktigt för att komma tillrätta med sömnproblemen, anser Eva. 
 
Läraren Hans har svårt att ge en bild av elevernas hemsituation. Ja, en sån insikt har jag 
tyvärr inte i elevernas vardag. Men, man möter föräldrar som är engagerade och bekymrade 
och så där. I en del fall är det stökigt hemma, men i de flesta fall, säger dom i alla fall, att det 
inte är några problem hemma. Dom sover bara inte.  
 
Han upplever framför allt att problemen beror på att många elever sitt uppe sent på kvällarna 
framför datorn eller TV:n. Hans tror att tydligare regler hemifrån skulle vara en hjälp för att 
komma tillrätta med sömnstörningarna. Föräldrarna bestämmer hemma. Vill dom att barnen 
ska ha problem i skolan, så låt dom sitta uppe hur dom vill på nätterna. Annars får dom allt 
dra ur sladden och komma överens. 
 
Sammanfattning: När det gäller eleverna så beskriver alla tre att de trivs bra hemma och att 
de får det stöd de behöver. Ingen av eleverna upplever heller att orsaken till sömstörningarna 
har något samband med deras hemsituation. Skolpersonalen menar att orsakerna till 
sömnstörningarna kan bero på olika faktorer, men att det finns en hel del man skulle kunna 
göra i hemmet för att förbättra situationen. Samtliga menar att det är viktigt med rutiner och 
att ungdomarna borde komma i säng tidigare. 
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7.5 Tema 3: Fritid/vänner 
 
Maria berättar att hon och hennes kompisar ofta tar en runda på stan efter skolan. ... sen 
kanske vi tar en fika med kompisarna och sen brukar jag alltid gå och träna. Då har jag mina 
bästa vänner med mig. Dom tränar också. På helgerna jobbar Maria och hennes bästa kompis 
på samma ställe. Vi jobbar till åtta, kommer hem, kollar på en film och tar det lugnt. Maria 
har många killkompisar och det är bra tycker hon. Jag känner att jag kan lita mer på killar än 
vad jag kan lita på tjejer nu för tiden, för tjejer är dom enda som sitter och snackar skit och 
killarna bryr sig inte. 
 
Maria upplever att sömnproblemen är en orsak till att hon ofta är trött och sjuk. ... mina 
kompisar tycker det är jätte jobbigt att jag är trött och sjuk hela tiden. Maria ser inte att 
kompisarna och vad hon gör på fritiden skulle ha något samband med sömnstörningarna. Nej 
kompisar och träning får mig att må mycket bättre. Det är bara hennes närmaste vän som 
känner till det här med hoten. Jag säger det inte till någon annan, men dom andra tjejerna vet 
att jag sover dåligt. Jag kan typ ringa dom och säga; kan inte ni bara hålla mig lite sällskap 
för jag kan inte sova. Jag har några kompisar som också sover dåligt och då ringer dom mig. 
 
Ida har haft egen häst sedan hon var liten. Nu har de sålt den för att hon inte hinner med 
hästen och skolan samtidigt. En hel del av Idas fritid går åt att plugga, hon berättar att hon 
kommer hem från skolan, pluggar och tittar på TV. Sedan kommer hennes pojkvän hem och 
sen sover de. Det är så min fritid ser ut ungefär. Det låter jätte tråkigt men ... det är bara ett 
tag kvar nu. 
 
Ida har många vänner, men påpekar att de är utspridda på olika ställen... alla har sitt nu när 
dom går på gymnasiet. Det är inte som när man gick på högstadiet när alla de i gruppen, man 
umgicks varje eftermiddag. Ida berättar att de flesta av hennes kompisar har pojkvän och har 
varit tillsammans en längre tid och sen har de skolan, så när de väl träffas blir det kanske på 
krogen någon helg. Det är inte så att man sitter och fikar som förr. 
 
Om Ida har varit osams med någon av sina vänner kan det ha påverkat hennes sömn. Jag hade 
för ett tag sedan en kompis som jag var jätte nära och vi pratade jämt och sen helt plötsligt så 
bara gjorde hon skittaskiga saker och totaldissade en liksom... hon är inte sån och då blir 
man ju ledsen. 
 
Jenny berättar att hon till en början hade väldigt många kompisar, men att hon nu har en nära 
vän som hon umgås mest med. I början var det så här alla umgicks med alla man gick ut, alla 
gjorde allting tillsammans. Sakta men säkert, alla gled ifrån varandra och så blev det dom 
här små gängen. Men sen drog man sig tillbaka från allihopa. Nu har jag en vän som jag 
umgås med och det är en i min klass.  
 
Jenny går i skolan, jobbar och håller på med körkortet, så just nu har hon inte så mycket fritid. 
Hon bodde i en annan stad tidigare och då spelade hon tennis. Nu försöker hon komma igång 
med träning så fort hon har tid över men det blir inte så ofta. 
 
På vardagarna hinner inte Jenny göra så mycket. Man kan ta en fika efter jobbet, eller 
någonting.  Hon berättar att hennes bästa vän i klassen har lite strängare föräldrar.... med 
henne är det mest telefon och skolan, kanske en snabbis på stan... Om Jenny går ut på 
helgerna blir det med arbetskamraterna.  
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Kuratorn Mia tycker att de flesta av eleverna hon möter har gott om vänner. Men däremot 
kan man ju säga att många av dem är väldigt ensamma i sin klass. Att man inte får den 
samhörigheten i klassen, så man kan känna sig oerhört ensam och utlämnad i gruppen. Man 
blir en liten outsider i klassen då.  
 
Mia har en bild av att många av ungdomarna sover en stund på eftermiddagen och efter det 
träffar de sina kompisar. Man träffar folk på sin fritid... Och sen så chattar man och spelar en 
massa Onlinespel på nätterna. Fritidsintressen och aktiviteter som till exempel olika idrotter, 
är något som hon uppfattar att de flesta saknar eller har lagt av med.  
 
På frågan om eleverna upplever krav från vänner, tror Mia att det kan vara så för en del. För 
de här som är mer högpresterande så kan det mer vara så att man mörkar. Att man inte talar 
om riktigt hur det är faktiskt. Något som hon däremot ser som ett problem bland vännerna är 
de som chattar hela nätterna. De kan ju själva när man börjar prata om det, så kan de ju säga 
att de drar ner varandra i rena fördärvet. Något som hon också uppmärksammat är att många 
elever är väldigt fixerade vid sina mobiltelefoner och smsar hur som helst till varandra. Det 
spelar ingen roll om klockan är tio på kvällen eller fyra på natten. Det är ju många som har 
sovit dåligt under en längre tid och att få ungdomarna att förstå att här är det små saker som 
gäller att ändra, det tar tid alltså. 
 
Studievägledaren Eva beskriver hur hon uppfattar elevernas fritid. Jag har märkt att i alla 
dom samtal där jag har upptäckt att det varit sömnproblem, till exempel om man har haft 
någon idrott, att man har lagt det på hyllan och det är synd tycker jag.  
 
Hon tror att det är så att åtskilliga lägger av med idrotter och andra aktiviteter som de tidigare 
hållit på med, för att de helt enkelt inte orkar med det. Ska man utföra en fysisk ansträngning, 
så bör du ju vara utvilad. Det är man ju inte om man inte sover på natten. 
 
Eva tror att det ibland kan vara så, att kompisarna är en orsak till att man inte kommer i säng. 
Det beror alldeles på vilket gäng man har hamnat i. Har man bra kompisar går dom som 
regel hem tidigt och har man dåliga kompisar, eller om man nu ska kalla dom för kompisar, 
så tror jag att man kanske hamnar i ett och annat som man inte riktigt har tänkt sig....  
 
Läraren Hans bild av elevernas fritid är bland annat att de gillar att sitta och fika med 
kompisar på stan. En del är hemma och chattar med kompisar. På helgerna går de på bio och 
en del av dem som har fyllt arton, går på krogen.  
 
Hans vet att en del av killarna spelar fotboll, men för övrigt vet han inte hur det ser ut när det 
gäller fritidsaktiviteter.  
 
Vidare upplever inte han att krav från vänner skulle vara något problem. Nej, det har jag inte 
hört. Det verkar som att dom trivs med sina kompisar. 
 
En tanke som han har kring vad som skulle kunna hjälpa elever med sömnproblem är att börja 
träna. Jag vet ju själv när man inte får träna nu i veckorna och så där då har jag också svårt 
att sova... Man kan vara mentalt trött så där ibland, men man kanske behöver röra på sig lite 
mer ibland för att få en viss slags trötthet, så det känns skönt att gå och lägga sig. 
Avslutningsvis menar han att det är svårare för eleverna att få den där naturliga rörligheten 
idag, eftersom man minskar allt mer på idrotten. 
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Sammanfattning: Ingen av skolpersonalen upplever att eleverna saknar vänner. Däremot kan 
det finnas några som känner sig ensamma i klassen. Samtliga ger också samma bild av att 
många elever med sömnstörningar inte har några fritidsaktiviteter, samtidigt menar de att 
fysisk aktivitet skulle kunna vara till en hjälp för dessa elever. Ingen av eleverna tycker att 
orsaken till sömnstörningarna har något samband med deras fritid eller vännerna.  

7.6  Tema 4: Självbild 
 
Maria beskriver sig själv. Jag är en väldigt, väldigt glad människa. Jag är alltid glad. Jag 
skrattar alltid, har alltid kul. Det spelar ingen roll om jag mår dåligt. Jag tycker om att ha 
kul, jag har två killkompisar och så fort dom är arga på något så ringer dom mig. Maria, jag 
mår dåligt och så sitter jag och skämtar med dom och så skrattar dom. 
 
Förut hade Maria dåligt självförtroende och tänkte negativa tankar om sig själv. Nu känns allt 
mycket bättre efter att jag börjat träna och så. Hon säger att hon får stöd av sina vänner så 
fort det är någonting som hon behöver hjälp med. Så jag känner inte, att vad dålig jag är, nej 
jag vet att jag är duktig. Maria tycker att hon har rimliga krav på sig själv. Bara jag får 
godkänt så blir jag glad. I framtiden vill Maria bli hudterapeut. Så det är vad jag vill bli, 
hudterapeut. Jag älskar det, det är det bästa jag vet. 
 
När det gäller sömnstörningarna tror Maria att det beror på stress och oro. Stressen är från 
skolan det är det enda jag tänker på. Jag vill klara av det här. Där kommer stressen ifrån, 
men oron kommer på grund av hotbilden. 
 
Ida berättar att hon är glad för det mesta och när hon inte är det är hon väldigt sur eller väldigt 
arg. Det är liksom inget mellan sådär, gråzon, utan det är verkligen det ena eller det andra. 
Är det något som hon kan se som lite negativt med sig själv, så är det att hon är lite av en 
besserwisser ibland. Och jag kan tycka väldigt starkt ibland. Folk uppfattar mig, har jag 
märkt, som att jag försöker bestämma vad de ska tycka. Men det de inte skiljer på det är att 
jag argumenterar för min sak och jag ger mig inte...  
 
I framtiden vill hon bli jurist eller arbeta med marknadsföring eller PR. En dröm Ida har är att 
flytta utomlands. Kanske USA... har jag en dröm om att få bo i ett tag. Och sedan flytta hem 
kanske när man blir äldre. En annan dröm är att skaffa häst igen, vilket är något hon saknar 
väldigt mycket. 
 
Vad det gäller självförtroendet, tycker Ida att det är sådär. Hon tror att omgivningen säkert 
uppfattar att hon har ett gott självförtroende, men själv är tycker hon inte det. 
 
Ida anser själv att hennes krav är för höga. Ja, det kan jag nog tycka. Egentligen borde jag 
bara slappa och njuta av att vara tonåring.  M en samtidigt så är det så att… nu idag så är 
medias så här att du måste bli bäst, du måste skaffa dig en riktig utbildning och du måste ha 
MVG i allt. Hon känner också kravet på sig att hon redan nu måste veta vad hon ska bli i 
framtiden. 
 
Sömnstörningarna påverkar Ida negativt på flera sätt.  För det första så kan jag ju få migrän, 
vilket inte är så himla roligt. Ni kan ju tänka er själva att ligga hela dagen så här och ha 
jätteont och liksom inte kan titta, inte kan höra. Jag kan inte titta på TV inte läsa en bok... för 
det andra så blir man trött naturligtvis, man orkar inte gå till skolan. Och då blir det värre, 
så det blir en ond cirkel.  

 33



 
Ida tror att det som behövs för att hon ska komma tillrätta med sina sömnstörningar är att gå 
ut gymnasiet.   
 
Jenny har ett gott självförtroende och är nöjd med sig själv. Alltså, jag tänker så här, jag är 
kristen, gud har skapat oss. Jag finns här för en mening. Alltså, det är inte i onödan att jag 
finns här, det är inte onödigt att jag sitter här, jag hjälper er två. Så jag tror nog att alla som 
finns, är här för att göra någonting.  Hon uttrycker oftast att hon är glad utåt, fast det inte 
alltid är så. Som när jag satt hos kuratorn... vi brukade prata om problem och så där. Det 
kunde rinna en tår, men ändå hade jag ett leende på läpparna. 
 
Jenny vill bli makeupartist i framtiden. Sedan vill hon utbilda sig vidare så hon kan bli lärare 
inom området. Ett annat mål är att klara körkortet.  
 
Hon har svårt att hitta någon speciell orsak till att hon sover dåligt. Jenny kan inte heller se att 
hon påverkas av sömnstörningarna på något speciellt sätt. Hon tycker inte heller att 
skolgången har påverkats speciellt negativt av sömnproblemen. För att ha så pass grova 
sömnproblem, att jag somnar mellan fem och halv sex... alltså för att sova så pass lite varje 
dag och ändå ha dom betygen jag har, visst jag har inte världens bästa betyg, men jag är 
ändå godkänd i det mesta.  
 
Kuratorn Mia anser att många av eleverna har ett lågt självförtroende. De kan verka så 
starka och drivande, men det finns två sidor av det hela, menar hon.  
 
Hur eleverna påverkas av sina sömnstörningar märks på flera sätt. Ofta upptäcker man 
problemet för att eleverna kontaktar skolsyster för de har ont i huvudet eller ont i magen. Allt 
som funkar, slutar ju att fungera. Och man blir oerhört låg, matt, får dåligt immunförsvar, 
åker på infektion gång på gång på gång. 
 
Mia upplever att många av dessa elever inte verkar ha några speciella mål eller drömmar. Det 
är hemskt! Att de är så låga alltså, hur det fullständigt slår ut dem helt och hållet. De 
högpresterande och deras föräldrar har det givetvis. Där är det ju utspikat liksom. 
 
Studievägledaren Eva tror att många av eleverna inte uppfattar sig som de är. En del har 
väldigt dålig självbild. Eva tycker att det är svårt att säga generellt, men att man oftare kan se 
att elever med sömnstörningar har ett sämre självförtroende.  
 
När det gäller framtiden tycker hon att många har mål när det gäller olika arbeten. Något hon 
upplever att de flesta ser fram emot är att ta studenten.  
 
För att komma tillrätta med sömnstörningarna är det viktigt att få det stöd som behövs 
hemifrån och från skolan, menar hon. Lugn och ro skulle jag vilja ha om jag hade svårt att 
sova och någon att prata med om det som bekymrade mig och kanske få hjälp med läxorna.  
 
Läraren Hans tycker att det är svårt att ge en generell bild av elevernas självförtroende, men 
han upplever att flera av eleverna har väldigt dåligt självförtroende. 
 
Hans tror att sömnstörningarna påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Du blir väldigt 
svag och mottaglig för diverse angrepp... Vi är inga maskiner, säger dom som har 
sömnproblem, medan man aldrig hör samma klagomål från andra elever som inte är lika 
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trötta, i skolan. Vidare tycker han att sömnstörningarna framför allt påverkar den psykiska 
hälsan. Depressioner och ångest kan kopplas samman med sömnstörningarna, menar han.  
Men då är det igen, orsak och verkan som man funderar över. Det ena kan ju ha varit innan 
och sen har sömnlösheten utlösts av att de är ångestladdade, eller kan du inte sova och blir, 
jag vet liksom inte.  
 
Hans tror att det som behövs för att kunna komma tillrätta med sömnstörningarna är lite mera 
rutiner. Dom behöver äta frukost, gå upp på morgonen, lite regelbundenhet. Han menar också 
att det är viktigt med stöd hemifrån, men… föräldrarna kan ju lyssna hur mycket som helst, 
men är datorn på till fyra på morgonen, så kan dom lyssna hur mycket dom vill nio på 
kvällen, men då har man ändå missat det stora problemet. 
 
Sammanfattning: Maria och Jenny tycker att de har ett bra självförtroende, medan Ida 
beskriver att det inte är särskilt bra. Samtliga elever uppfattar dock sig själva som glada och 
positiva. Personalen ger en bild av att det finns en hel del elever med dåligt självförtroende på 
skolan. Vidare är de eniga om att sömnstörningarna både påverkar elevernas hälsa och 
skolgång. Jenny tycker inte att sömnstörningarna inverkar på henne speciellt mycket, medan 
Maria och Ida upplever att det påverkar skolgången. 
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8 Analys 

8.1 Introduktion 
 
I detta kapitel presenteras en analys av resultatet. Författarna inleder med en koppling till det 
biologiska perspektivet. Det perspektivet ingår därefter inte i analysen, då författarna främst 
avser belysa psykosociala faktorer av problemet. Analysen följer därefter de centrala teman 
som intervjuguiden bygger på. Under varje tema kommer först en analys utifrån de valda 
teorierna. Här väljer författarna att inte referera till källor i teoriavsnittet. Detta för att försöka 
få en mer flytande diskussion. Därefter görs kopplingar till tidigare forskning. Eventuella 
mönster i intervjupersonernas utsagor ingår i analysen utifrån teorierna och presenteras alltså 
inte separat. De teoretiska analysverktygen omfattas av det interaktionistiska perspektivet, 
systemteori samt kognitiv teori. Intervjupersonernas berättelser kommer att tolkas utifrån det 
hermeneutiska perspektivet.  

8.2 Sömnproblem utifrån det biologiska perspektivet 
 
Smedje menar att kroppstemperaturen och halten av olika ämnen i kroppen förändras under 
dygnet. Detta beror på dygnsrytmen som styrs av ljus och mörker (Smedje, 2004:4). Mia 
berättar att flera av ungdomarna med sömnproblem sover en stund på dagen och pluggar på 
natten. Eleverna gör alltså tvärt om mot vad deras kropp förbereder sig för. Smedje menar 
vidare att det är svårare att somna på kvällen om man tagit en tupplur på dagen (Smedje, 
2004:4). Flera av intervjupersonerna vittnar om att eleverna med sömnproblem ofta sover en 
stund på dagen. Förutom ljus och mörker påverkas sömnen av mat och motion (Smedje 
2004:4). Ida berättar hur hon ibland inte hinner äta för att hon har så mycket att göra i skolan. 
Mia upplever att många av eleverna har ”taskiga” matvanor. Personalen upplever att eleverna 
rör på sig för lite. De flesta idrottar inte utan sitter framför datorn eller tvn på fritiden. Hans 
påpekar vikten av att träna för att kunna somna på kvällen. 
 
Lennernäs et al tar upp trötthet, koncentrationsproblem och aptitlöshet på morgonen som 
vanliga effekter av sömnproblem (Lennernäs et al, 2005:2). Dessa tre effekter återkommer i 
intervjupersonernas berättelser. Mia tror ofta att eleverna är trötta och sover en stund på 
dagen. Hans ser att sömnproblemen hänger ihop med sämre prestation i skolan. Mia menar att 
många av eleverna upphört med att äta frukost. 
 
Sömnen behövs för den fysiska och psykiska hälsan samt för att bygga upp immunförsvaret 
(Smedje, 2004:3). Intervjupersonerna vittnar om fysiska effekter såsom ont i magen, ont i 
huvudet, migrän, ofta återkommande sjukdom samt dåligt immunförsvar. Hans nämner även 
sambandet mellan sömnproblem och ångest och depression. 
 
Utifrån det biologiska perspektivet är det ingen konstighet att eleverna lider av sömnproblem. 
En hypotes skulle kunna vara att när ungdomarna anpassar sig till den miljö de lever i sker en 
beteendemässig störning hos de med sömnproblem. Om anpassningen till skolmiljön skulle 
ske på ett annat sätt skulle kanske sömnproblemen försvinna. Ett sätt skulle kunna vara att 
man i den beteendemässiga anpassningen, som Toates (1996:42) nämner, lade störst vikt vid 
hälsan och mindre vikt vid skolarbete och prestationer. Lösningen skulle då vara att 
ungdomarna måste bli mer medvetna om sin biologi och hälsa för att bli av med sina 
sömnproblem.   
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8.3 Tema 1: Skola 

8.3.1 Analys av intervjudata utifrån teorier 
Skolan utgör ett viktigt system för eleverna i denna studie eftersom de är beroende av den för 
att bli klara med sina utbildningar. Då skolan bildar ett övergripande system kan både lärare 
och elever ses som olika subsystem. Vidare så räknas skolan till elevernas mikronivå då de 
vistas där dagligen. Enligt Ida beror hennes sömnstörningar bland annat på de problem som 
finns på mikronivån. Hon anser att skolan har en betydande roll när det gäller hennes 
sömnstörningar. Ida menar till exempel att det råder en bristande kommunikation mellan 
lärarna som leder till att eleverna får för många uppgifter samtidigt. Detta skulle kunna tolkas 
som att interaktionen mellan lärarna fungerar otillfredsställande. En konsekvens av lärarnas 
dåliga samarbete är följaktligen ett allt tuffare arbetsklimat på skolan. Detta kan i sin tur ses 
som en bidragande orsak till den press som Ida upplever. Skolans förväntningar och de egna 
kraven bidrar givetvis också till en ökad press. Slutligen så utgör alla dessa faktorer 
tillsammans den faktiska situationen för Ida. När det gäller Ida kan därför sömnproblemen 
förstås som ett medicinskt symtom som delvis orsakas av skolan. 
 
Mia tror trivseln i skolan hänger ihop med många olika faktorer. Hon talar om en ond cirkel, 
där sömnstörningar leder till att det går dåligt i skolan. Detta i sin tur leder till att man mår 
dåligt och inte trivs i skolan. Mia ger en skildring av hur hon upplever att det kan se ut för en 
del elever. Kommer hem och sover ett par timmar för man är så himla trött och sen rör man 
ingenting på sig, sitter framför datorn och kollar såpor, ska börja plugga jättesent, orkar inte, 
man är ofokuserad och sen ska man gå och lägga sig vid två eller någonting och då kan man 
inte sova. Här har Mia reflekterat över hur ungdomarna tänker, vilket kan förklaras som 
metakognitiva omdömen utifrån Magnussons modell.  

8.3.2 Kopplingar mellan intervjudata och tidigare forskning 
I Nordlunds studie framkommer att ungdomarna upplever att stressen bla. beror på ett allt 
tuffare arbetsklimat i skolan (Nordlund et al, 2004:64). Idas åsikter kan ses som stöd för detta, 
medan Jennys och delvis även Marias åsikter här utskiljer sig. Maria anser inte att kraven från 
skolan är för höga. Dock kan detta budskap tolkas en aning dubbeltydigt då hon senare 
påpekar att hon känner stress pga. skolan. Ida känner stor press på sig från skolan och anser 
att skolan spelar en betydande roll för hennes sömnproblem. Hon känner sig stressad och har 
svårt att sova när hon tänker på allt skolarbete hon måste göra. Ida tycker även att lärarna 
ställer för höga krav på eleverna. Mia ser att skolan kan ha en viss betydelse för 
sömnproblemen. Hon tror att det nya betygssystemet stressar många elever. Eva ser inte att 
skolan är en orsak till elevernas sömnproblem. Hon tror tvärt om att skolan är en resurs och 
att problemen ofta beror på hemsituationen. Hans tycker att skolans krav är för låga och ser 
inte heller skolan som en orsak till elevernas sömnproblem. 
 
När det gäller frågan om vad skolan kan göra för att hjälpa eleverna att komma till rätta med 
sömnproblem föreslår Nordlund (2004:101-103) och Lennernäs et al (2005:9) åtgärder som 
stämmer överens med varandra. Maria och Jenny tror inte att skolan kan göra någonting för 
att hjälpa dem med sömnproblemen. Dock påpekar Maria att man skulle vara mindre seg om 
det fanns en skolkafeteria där man kunde köpa någonting att äta. Den tanken stämmer överens 
med ovan nämnda forskares tankar om att eleverna behöver mellanmål i skolan. Mia föreslår 
att man skulle kunna servera frukost i skolan. Dessa tankar får stöd i forskarnas förslag. 
Jennys idé om att skjuta på skolstarten får också stöd hos forskarna. Eva tror att både senare 
skolstart och servering av frukost i skolan skulle kunna vara en hjälp för eleverna. 
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Smedje talar om bristande sömnhygien där sömnvanorna inte är förenliga med bra 
sömnkvalitet och full vakenhet på dagarna (Smedje, 2004:27). Ida är ett bra exempel på detta. 
Då hennes sömnkvalitet är dålig på nätterna sover hon ofta igen på dagen. Hennes beteende 
kan även liknas med Smedjes (2004:26-27) beskrivning av försenad sömnfas. Dock beror 
beteendet i hennes fall inte på att hon inte går och lägger sig i tid, utan på att hon ligger vaken 
och inte kan sova. Störningen leder i hennes fall till tupplurar på dagen, som Smedje 
(2004:27) nämner som effekt av försenad sömnfas. Lennernäs et al påpekar att det är viktigt 
med regelbundna sovvanor hos ungdomar då deras biologi inte är anpassad för klara snabba 
omställningar (Lennernäs et al, 2005:2). Idas sovmönster tycks i allra högsta grad vara 
oregelbundet. Mia uppger att många av eleverna hon möter är trötta och sover en stund på 
dagen när de kommer hem från skolan. Detta påstående styrks av Nordlunds studie som visar 
att många elever känner sig trötta och flera av dessa sover en stund efter skolan (Nordlund, 
2004:17). Mia upplever att flera av eleverna med sömnproblem börjar plugga sent på kvällen. 
Detta kan också vara en bidragande orsak till dålig sömnhygien då läxläsning på kvällarna 
ökar graden av vakenhet och försämrar insomningen (Smedje, 2004:29). 
 
Som konsekvenser av den dåliga sömnen tar Mia upp skolk och dåliga frukostvanor. Även 
Nordlund menar att det finns ett samband mellan sena sömnvanor och oregelbundna 
frukostvanor (Nordlund et al, 2004:11-12). Att man inte orkar gå på lektionerna kan vara ett 
resultat av dagsömnighet. Nordlund (2004:28) menar att många av ungdomarna i hans studie 
har ett besvärligt sömn- och vakenhetsmönster med följden att man är trött på dagarna. Mias 
ovannämnda iakttagelser kan ge stöd åt detta. Hans ser ett samband mellan sömnproblem och 
dåliga skolprestationer. Prestationsproblem och koncentrationssvårigheter är konsekvenser 
som flera av forskarna tar upp, så Hans iakttagelser får stöd i forskningen. 

8.4 Tema 2: Familj/hemsituation 

8.4.1 Analys av intervjudata utifrån teorier 
Mia och Eva uppger att många elever kommer från hem där föräldrarna ställer höga krav på 
sina barn. I dessa familjer lär eleverna in ett beteende där de alltid måste vara duktiga. Det kan 
leda till stress som i sin tur kan leda till sömnproblem. Ett exempel på en sådan elev är Ida. 
Hon har vuxit upp i en familj där det är viktigt att vara duktig och högpresterande. Hon 
beskriver hur hon får stöd från sin mor samtidigt som hon känner press på att hon måste 
lyckas bra i skolan. Idas ambitiösa beteende beror alltså på hennes kognitiva scheman där hon 
införlivat ett ambitiöst och högpresterande beteende. Hennes tankar om att hon måste vara 
ambitiös leder till prestationsångest som troligen orsakar hennes sömnproblem. 
 
Då Ida har tidigare erfarenheter av att det varit problem mellan henne och hennes pappas nya 
fru har hennes beteende troligtvis påverkats av detta. Att hon valt att inte bo hos sin pappa 
skulle kunna bero på att beteendet hos pappan och hos hans nya fru medfört att Ida inte känt 
sig välkommen hos dem. Detta kan ha medfört tankar om misslyckande och mindervärdhet 
hos Ida. Om hon har sådana förvrängda tankar om sig själv skulle hennes ambitiösa beteende 
kunna vara ett försök att bli kvitt dessa tankar om misslyckande. Mia menar att många av 
eleverna med sömnproblem lever sina egna liv där föräldrarna inte uppmärksammar sina 
tonåringar. Detta kan medföra att tonåringarna lär in ett beteende som en oviktig och ovärdig 
uppmärksamhet från andra. Det leder troligtvis till irrationella tankar om sig själv som 
misslyckad. Dessa tankar kan i sin tur medföra ett misslyckat beteende i skolan. Erfarenheten 
av dåliga betyg spär ytterligare på det inlärda misslyckade beteendet. 
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Då familjen kan förstås som ett system där alla påverkar varandra, så bör det vara självklart 
att hela familjen påverkas om någon av familjemedlemmarna har ett problem. Mia upplever 
att det ofta finns olika problem i familjerna till de elever hon träffar på skolan. Det kan till 
exempel röra sig om missbruk eller psykisk sjukdom. Att många av eleverna har en dålig 
relation till sina föräldrar är inte ovanligt, menar hon. Något som dock förvånar henne är att så 
många av eleverna hon möter verkar leva sitt eget liv trots att de bor med sina familjer.  
 
Utifrån Mias tankar skulle en hypotes kunna vara, att en elev lever i en dysfunktionell familj 
med stela gränser. Detta skulle i sin tur kunna vara en orsak till att omtanke, samhörighet och 
engagemang saknas i familjen. Till en följd av ett bristfälligt stöd från föräldrarna lever eleven 
sitt eget liv, trots att hon/han är en del av familjen. Ytterligare en förklaring till problemet 
skulle kunna ses som en konflikt mellan det förmedlande systemet (individen) och dennes 
mikronivå (familj), där elevens situation kan förklaras som en reflektion på den bristande 
interaktionen mellan individen och hans/hennes omgivning. 
  
När det gäller Ida så har hon en förväntad roll att vara ambitiös och duktig. I relationen till sin 
mor verkar hon dock uppleva sin roll som tvetydig/oklar, då hennes mor ger henne dubbla 
budskap, när det handlar om hennes krav på Ida. Moderns oklara budskap skapar därför en 
rollkonflikt hos Ida och skulle kunna vara något som bidrar till den stress som Ida upplever.  

8.4.2 Kopplingar mellan intervjudata och tidigare forskning 
Studien av Nordlund et al (2004:29) visar att föräldrar ofta släpper på kontrollen när barnen 
blir äldre. Hans tror att en stor orsak till elevernas sömnproblem är att föräldrarna har dålig 
disciplin på sina barn. De sätter helt enkelt inte gränser för när barnen ska gå och lägga sig, 
menar han. Maria hävdar att hennes föräldrar släppt taget om henne. Dock menar hon att detta 
är någonting positivt, men det tål att fundera över om det även kan ha negativa konsekvenser 
för hennes sömn. Jenny uttrycker att hon kan göra det hon vill bara mamma vet var hon är. 
Detta kan tolkas som brist på adekvat gränssättning, som enligt Smedje (2004:7) är en 
förutsättning för bra sömn. Maria uppger även att hennes mamma låter henne stanna hemma 
från skolan när hon sovit dåligt. Detta skulle kunna leda till att Maria sover en stund på dagen, 
vilket kan bidra till dålig sömnhygien (Smedje, 2004:29). 
 
Maria tycker själv att hon får det stöd hon behöver från sin familj. Om så är fallet bör hennes 
sömnproblem inte bero på familjesituationen, då man klan anta att stödet hemifrån bidrar till 
trygghet för Maria. 
 
Eva menar att flera av eleverna har krav på sig hemifrån. Ida menar att hon känner både stöd 
och krav från sin mamma. Jonsson (2005:19-20) skriver att ungdomar idag har krav på sig 
både från sig själva (se tema självbild) och från omgivningen. Man kan tänka sig att kraven 
från skolan (se tema skola) och hemifrån kan medföra att Ida ställer höga krav på sig själv för 
att uppfylla skolans och mammans krav. Det kan medföra att Ida inte känner den trygghet 
som hon behöver i hemmet och att det är en bidragande orsak till hennes sömnproblem. 
Smedje (2004:7) menar att trygghet är en förutsättning för bra sömn. Även Idas förändrade 
familjebild i och med föräldrarnas skilsmässa och flytt mellan mamma och pappa skulle 
kunna medföra otrygghet med sömnproblem som följd. 
 
Mia upplever att många av de ungdomar hon möter lever ett eget liv trots att de bor med 
mamma och pappa. Detta överensstämmer med Lennernäs (2005:2) tankar om att föräldrar 
tenderar att låta barnen styra mer själva över sina sovvanor när de blir äldre. Mia och Eva ser 
även att många av eleverna med sömnproblem kommer från familjer med allvarliga problem. 
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Detta kan tänkas göra att Smedjes (2004:7) tankar om trygghet, vettiga vanor och adekvat 
gränssättning som en förutsättning för bra sömn är bristande och orsakar sömnproblem. 

8.5 Tema 3: Fritid/vänner 

8.5.1 Analys av intervjudata utifrån teorier 
Vänskapskretsen kan ses som ett övergripande system i en hierarkisk struktur. Maria 
beskriver att hon har många vänner, men att en av dem står henne närmare. Det är till exempel 
bara hennes närmaste vän som känner till hoten som hon upplevt. Man skulle därför kunna 
säga att Maria och denna vän utgör ett subsystem bland vännerna. När Maria umgås med sin 
bästa vän är hennes roll troligtvis mindre överbelastad då det är tillåtet för Maria att ha 
problem i det subsystemet. Vidare menar Maria att orsaken till hennes sömnproblem inte har 
något med vännerna att göra. Dock kan viss ambivalens märkas hos henne då hon menar att 
hennes kompisar tycker att det är jobbigt när hon är trött hela tiden. Den dubbeltydighet som 
dessa budskap ger, skulle kunna bero på att Maria har en överbelastad roll i systemet där hon 
ska vara den som lättar upp stämningen. Att rollen blir för krävande märks i intervjun där ett 
uttalande kan tolkas som att hon känner höga krav från vännerna. Anledningen till att Maria 
tränger undan dessa känslor är att hon är beroende av detta informella/naturliga system för att 
må bra.  
 
Ett bra exempel på hur olika delar av systemet påverkar varandra är Mias berättelse om 
ungdomar som chattar med varandra hela nätterna. De påverkar varandra till att inte sova och 
”drar ner varandra i fördärvet” som Mia uttrycker det. Om någon av ungdomarna skulle 
komma till insikt om att detta är en orsak till sömnproblemen och ändra på sitt beteende, 
skulle detta påverka och förändra alla andra delar, s.k. reciprocitet.    

8.5.2 Kopplingar mellan intervjudata och tidigare forskning 
Nordlund et al (2004:67) menar att man kan anta att personer med sömnproblem inte 
prioriterar fysisk aktivitet. Studien visar att ungdomarna med ett mer kvällsorienterat beteende 
aktiverar sig mer med data och tv än med fysiska aktiviteter. Mia berättar att hon möter 
många ungdomar som inte rör på sig utan sitter hemma framför datorn eller TVn. Både hon 
och Eva uppfattar att många ungdomar varit aktiva med någon sport men lagt av med det. 
Jenny är ett exempel på en sådan elev. Hon har tidigare spelat tennis, men menar nu att tiden 
inte längre räcker till då hon har så mycket annat. Ida har slutat med sin fysiska aktivitet då 
hon red och nu inte hinner med hästen och skolan samtidigt. Hon beskriver att hennes fritid 
går åt till studier och tv. För att koppla detta till forskningen skulle man kunna använda sig av 
en hypotes att Ida och Jenny skulle må bättre och sova bättre om de började träna igen. Detta 
då måttlig motion är avslappnande (Lennernäs et al, 2005:9). Hans använder sig själv som 
exempel när han hävdar att han själv sover dåligt när han inte tränar. Maria berättar att hon 
brukar gå och träna med sina kompisar. Hon hävdar att det får henne att må bättre. Hon 
beskriver även att hon brukar se på film med sina kompisar, men detta ger inte intryck av att 
de sitter framför TVn hela natten.  

8.6 Tema 4: Självbild  

8.6.1 Analys av intervjudata utifrån teorier 
När eleverna beskriver sig själva beskriver de sina beteenden som är resultat av deras 
kognitiva scheman. Att Marias, Idas och Jennys beskrivningar är olika visar att människors 
beteenden är olika då vi har olika tidigare erfarenheter som påverkar vårt beteende. 
Personalen ger en bild av att många av eleverna har dåligt självförtroende. Ett dåligt 
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självförtroende kan ses som ett olämpligt beteende som beror på förvrängda och felaktiga 
uppfattningar om sig själv, och kan förändras genom en ny inlärning. Maria berättar att hon 
tidigare haft dåligt självförtroende och haft negativa tankar om sig själv. Nu menar hon att 
hon har bättre självförtroende och att hon vet att hon är duktig. Anledningen till denna 
förändring bör vara att hon lärt om sitt tidigare beteende. 
 
Ida tar upp att det i media idag är viktigt att vara bäst. Anledningen till att hon tar till sig det 
budskapet är att hennes tidigare inlärda beteende gör att hon genom omedvetna slutledningar 
fokuserar på just detta budskap i media och tar till sig det. Pga. tidigare erfarenheter kan 
människors uppfattningar om en och samma situation skilja sig. Det skulle kunna vara så att 
exempelvis Jenny tar fasta på andra saker i media och ser det som Ida tar fasta på som mindre 
relevanta detaljer. Vad man tar fasta på i en situation avgörs av individens kognitiva scheman. 
 
Inom systemteorin menar man att strukturen av roller är en viktig mekanism för att bibehålla 
systemets balans. Utifrån denna tanke är det intressant att studera de roller som eleverna i 
denna studie har. Då eleverna beskriver sig själva, så uppger Maria och Jenny att de alltid är 
glada och positiva. Jenny uttrycker att hon glad för det mesta, men även kan vara väldigt sur 
eller arg. När det gäller Maria och Jenny kan deras beskrivningar tolkas som en slags idealbild 
som de försöker att spegla utåt. För trots deras beskrivning av att alltid vara glada och positiva 
framkommer det att det inte alltid är så de verkligen känner sig. Maria uttrycker till exempel 
att hon alltid är glad och alltid skrattar, även om hon mår dåligt. Jenny berättar att hon alltid 
har ett leende på läpparna och är glad utåt, fast det inte alltid är så. Hon tar själv upp en episod 
som inträffade under ett besök hos kuratorn. Vid det aktuella tillfället hade de pratat om något 
problem och tårarna kom, men Jenny hade ändå ett leende på läpparna. 
 
Utifrån Magnussons modell skulle detta kunna förklaras som att individen har tankar om att 
vara på ett speciellt sätt, glad och positiv. Detta reflekteras i det observerbara beteendet och i 
dennes mikromiljö, i skolan, bland vännerna och i familjen. Den faktiska situationen stämmer 
dock inte överens med det observerbara beteendet, då verkligheten inte är så. Både Maria och 
Jenny har emotioner som inte överensstämmer med att alltid vara en glad person. 

8.6.2 Kopplingar mellan intervjudata och tidigare forskning  
Enligt Smedje är sömnstörningar bland ungdomar ett vanligt problem (Smedje, 2004:4). Detta 
överensstämmer väl med Marias tankar då hon uppfattar att många av hennes vänner har 
sömnproblem. Ida har svårt att yttra sig i frågan då hon anser att det är någonting man inte 
pratar om bland vännerna. Hon känner dock till elever som uppger att de sover dåligt. Jenny 
upplever däremot inte att sömnproblem är vanligt i hennes omgivning. 
 
I tidigare forskning nämns olika orsaker till sömnproblem. Några av dessa är bristande 
sömnhygien där kvällsvanorna ökar graden av vakenhet (Smedje, 2004:29), brist på 
föräldrakontroll, problem med dygnsrytmen, fysiskt ökat sömnbehov bland ungdomar samt 
stress (Sørensen & Ursin, 2001). Intervjupersonerna har olika tankar om vad orsaken är, men 
både Maria och Ida tror att deras sömnproblem beror på stress.  
 
Jonsson (2005:19-20) skriver att ungdomar idag har stora krav på sig både från andra och från 
sig själva. Ida menar att trots att hon känner stora krav från skolan är hennes egna krav värst. 
Hon har stora planer inför framtiden och vill söka sig till arbeten som kräver 
högskoleutbildning. Maria däremot beskriver att hon inte ställer orimligt höga krav på sig 
själv. Hon är nöjd om hon blir godkänd, menar hon. Jenny beskriver att hon är godkänd i det 
mesta och ger sken av att vara nöjd med det. Hon kan se sina betyg i relation till sina 
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förutsättningar och ser att hon gör en bra prestation utifrån att hon faktiskt inte sover så 
mycket. Mia kan se att de högpresterande eleverna både har egna krav och krav från föräldrar.  
 
Jonsson (2005:18) skriver att ungdomar ofta skapar sin självbild utifrån media. Ida kopplar 
sina höga krav till kraven från media. Hon menar att media idag framställer att man måste 
vara ambitiös och högpresterande. Att Ida har mycket höga krav på sig själv skulle kunna vara 
ett tecken på hur media påverkar ungdomarna. 

8.7 Sammanfattning 
 
Toates skriver att det finns ett ömsesidigt beroende mellan sociala och biologiska faktorer när 
man analyserar mänskligt beteende (Toates, 1996:41). Tanken med denna studie har varit att 
belysa sömnproblem ur en socialpsykologisk vinkel. Dock har författarna även valt att 
inkludera ett biologiskt synsätt mot bakgrund av Toates uttalande. 
 
Slutsatserna av studiens analys blir att de valda teorierna tillsammans bäst kan belysa 
problemet. Sömnproblem är ett biologiskt fenomen. Tidigare forskning på området utgår 
mycket från det biologiska hos oss människor genom att tala om människans biologiska 
behov av regelbunden sömn samt biologiska orsaker till och konsekvenser av sömnproblem. 
 
I studien belyses även hur människans kognitiva tankar och samspelet mellan oss människor 
både påverkar och påverkas av det biologiska fenomenet sömnproblem. Flera av 
intervjupersonerna beskriver att de ser sömnproblem som en effekt av stress. Författarna vill 
påstå att stress är ett kognitivt tillstånd som är beroende av individens tankar, känslor och 
bakgrund. På detta sätt kan alltså kognitiv stress orsaka sömnproblem.  
 

 
 
Med figuren vill författarna illustrera beroendet mellan de olika teorierna och problemet. 
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Det är dock inte så enkelt som att stress endast uppstår ur en människas kognitioner. 
Människan är beroende av samspelet med andra människor. I samspelet finns krav och 
förväntningar på vilka roller och beteenden de olika individerna i systemet ska upprätthålla. 
Även detta är en viktig faktor som kan orsaka stress och sömnproblem. 
 
De biologiska sömnproblemen kan även orsaka kognitiv stress och på det sättet påverka oss i 
samspelet med andra människor. Om man sover dåligt på natten fungerar man biologiskt 
sämre på dagen. Man orkar inte genomföra det man har för avsikt att genomföra under dagen 
om kroppen och psyket inte fått den vila som behövs under natten. Det kan orsaka stress.  När 
man är stressad och trött blir man ofta på dåligt humör, vilket påverkar andra omkring oss. 
Författarnas förhoppning är att denna studie kan skildra hur beroende de olika perspektiven är 
av varandra när man vill förstå fenomenet sömnproblem.  
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9 Diskussion 

9.1 Introduktion 
 
Här presenteras först en sammanfattning av studiens resultat och analys. Därefter följer en 
diskussion kring studiens metod. Det följs av ett stycke där diskussionen handlar om vilka 
andra teorier författarna skulle finna intressanta att applicera på problemet. Slutligen ges 
förslag till fortsatt forskning. 

9.2 Sammanfattning av studiens resultat och analys 
 
Studiens övergripande syfte var att öka kunskapen om och förståelsen för sömnproblem bland 
gymnasieelever. För att uppnå detta formulerade författarna fyra frågeställningar. Den första 
frågan handlade om hur intervjupersonerna beskriver sina erfarenheter av problemet. Studien 
resulterade i nyanserade svar. Flera av intervjupersonerna upplevde problemet som vanligt 
förekommande, vilket överensstämmer med resultaten av tidigare forskning på området. 
Vidare såg intervjupersonerna att problemet främst var förknippat med stress och ledde till 
allvarliga konsekvenser. Meningarna skiljde sig i frågan om vad stressen beror på. Personalen 
var överens om att hemsituationen är en avgörande faktor. Andra bidragande orsaker kan vara 
press i skolan, relationer och egna krav. Även biologiska faktorer såsom dålig dygnsrytm och 
dåliga matvanor nämndes. Det som skiljer studiens resultat från resultaten av tidigare 
forskning är att tyngden här läggs vid kognitiva, systemteoretiska och interaktionistiska 
faktorer, även om biologiska faktorer också nämns. Författarna upplever att tidigare forskning 
främst berör biologiska faktorer. Om detta är fallet medför det att tidigare forskning och 
denna studie kompletterar varandra. 
 
Den andra frågeställningen syftar till att gå in mer på djupet på vad som kan vara orsakerna 
till sömnproblemen. Studiens svar på frågan blir att intervjupersonerna nämner olika orsaker 
till problemet, som ibland även strider mot varandra. Flera av intervjupersonerna samt tidigare 
forskning ser att en betydande orsak till problemet är stressen i skolan. Dock strider åsikterna 
hos två av intervjupersonerna mot detta. De kan mer se att skolan är en tillgång för de 
drabbade eleverna. Interaktionistiska och systemteoretiska orsaker som nämns är bla. 
familjeproblem, dålig relation och bristande interaktion mellan tonåringen och föräldrarna, 
rollkonflikter samt överbelastade och oklara roller, brist på gränssättning och kontroll i 
hemmet samt påverkan från kompisar. Kognitiva orsaker som framkommit i studien är 
exempelvis felaktigt inlärda beteenden samt dålig självbild som orsakar stress. Biologiska 
faktorer är bristande sömnhygien, brist på fysisk aktivitet samt tupplurar på dagen som leder 
till svårigheter vid insomnande.  
 
Den tredje frågeställningen utgår från vilka konsekvenser problemet kan medföra. 
Intervjupersonerna nämnde direkt biologiska konsekvenser såsom huvudvärk, ont i magen, 
migrän, matthet, dåligt immunförsvar och aptitlöshet på morgonen. Andra konsekvenser som 
belystes var bristande trivsel i skolan, sämre skolprestationer och frånvaro från lektioner. 
Dessa effekter kan ses som konsekvenser av biologiska faktorer som exempelvis försämrad 
koncentrationsförmåga. Det kan även ses som kognitivt inlärda tankar och beteenden som 
förknippas med ångest och oro. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan man se hur systemet 
påverkar och påverkas av problemet. En effekt av problemet kan vara att man påverkar övriga 
medlemmar i systemet till att vara vakna på nätterna. Exempel på sådana effekter kan vara att 
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andra individer i systemet känner oro när någon lider av sömnproblem. Ett annat exempel kan 
vara att man spelar dataspel med varandra eller ringer varandra när man inte kan sova. 
 
Den fjärde frågeställningen handlar om vilka åtgärder som skulle behövas för att förbättra 
situationen för dem som lider av problemet.  Åtgärder i form av flexibel skolstart, mer fysisk 
aktivitet och förändringar gällande mat i skolan efterfrågades. Även bättre samarbete mellan 
lärare, förebyggande av skadegörelse och stökighet i skolan samt mer stöd och struktur i 
hemmet togs upp som behövliga åtgärder.  De förslag som kan sammankopplas med det 
biologiska perspektivet, dvs. de tre förstnämnda åtgärderna tas även upp i tidigare forskning. 
Likaså diskuterar Smedje (2004:7) vad ungdomarna behöver för stöd i hemmet. Någonting 
som inte tas upp i den tidigare forskningen som den här studien belyser är samarbete mellan 
lärare och förebyggande av skadegörelse och stökighet i skolan. Därför kan studien ses ha 
bidragit med dessa förslag som också kan vara viktiga i den framtida diskussionen kring 
åtgärder mot problemet. Enligt den kognitiva teorin har de drabbade eleverna ett behov av ny 
inlärning av de känslor och beteenden som orsakar sömnproblemen. 

9.3 Diskussion av metoden 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden har varit en användbar metod i denna undersökning, då 
intervjuerna resulterat i utförliga berättelser kring intervjupersonernas subjektiva upplevelser 
av fenomenet sömnstörningar. Den halvstrukturerade forskningsintervjun som författarna 
använt sig av i studien definieras som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av 
den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 
1997:13).  
 
En målsättning med den här undersökningen har varit att studera fenomenet, både utifrån ett 
aktörs- samt ett observatörsperspektiv. Inom kvalitativ forskning är det lämpligt att både 
intervjua personer som befinner sig i en aktörs- respektive observatörsroll. Detta för att 
erhålla en så allsidig och giltig bild som möjligt av det studerande fenomenet (Larson, 
2005:110). Ett annat mål med denna metod var att öka validiteten och reliabiliteten. När man 
använder sig av triangulering stärker det både reliabiliteten och validiteten i en kvalitativ 
studie, eftersom man belyser det aktuella fenomenet ur olika aspekter (Larson, 2005:117). 
Något som författarna dock observerat och kan se som en brist är att fler jämförelser kunde ha 
gjorts mellan dessa. Det kunde ha varit intressant av den orsaken att vissa mönster uppstått i 
resultatet, när det gäller elevernas och skolpersonalens synpunkter kring samma tema. Ett 
exempel är att eleverna inte ansåg att man  behövde ändra på något  i hemmiljön för att 
förbättra deras situation och i denna fråga menade istället personalen att det var just i hemmet 
en hel del åtgärder behövdes. 
 
När det gäller valet av forskningsmetod, så hade det även varit intressant att använda en 
mixad metod, dvs. att också ha gjort en enkätundersökning för att få en bild av hur vanligt det 
är med sömnstörningar bland eleverna på skolan. Detta hade dock varit för tidskrävande med 
tanke på den begränsade tid författarna haft till sitt förfogande. Att undersökningen endast 
omfattas av sex personer skulle därför kunna ses som en begränsning i denna undersökning.  
 
De teorier som författarna valt att använda i uppsatsen har visat sig vara passande för ämnet 
då problemet både kunnat belysas utifrån ett strukturellt och ett individuellt perspektiv. Även 
samspelet mellan individ och miljö har kunnat illustreras genom ett interaktionistiskt 
perspektiv.  
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9.4 Förslag till andra teorier att applicera på problemet 
 
Då författarna valt att utgå från kognitiv, interaktionistisk och systemteori var syftet att belysa 
resultatet utifrån individuella, strukturella och samspelande faktorer. Andra teorier som hade 
varit intressanta att använda som analysverktyg hade varit ett genusperspektiv eller ett mer 
biologiskt perspektiv. Om man använt sig av ett mer biologiskt perspektiv hade man kunnat se 
till föräldrar och elever och se om likheter finns och om problemen då beror på ärftlighet eller 
sociala faktorer. Ett genusperspektiv hade kunnat användas genom att man då kunnat jämföra 
berättelserna hos pojkar och flickor med sömnproblem och se om berättelserna och problemen 
skiljer sig mellan könen. 

9.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Författarna diskuterar möjligheten till att göra en jämförande analys mellan aktörernas och 
observatörernas berättelser och på det sättet finna jämförande mönster. Detta har inte gjorts i 
den här studien, men skulle vara en intressant infallsvinkling för vidare forskning.  
 
Kvale (1997:105) skriver att ett syfte med studien bör vara att försöka förbättra den mänskliga 
situationen för de personer som lider av det problem som undersöks. Därför kommer 
resterande förslag till vidare forskning att bygga på hur forskningen kan förbättra situationen 
för de drabbade. 

 
Intervjupersonerna i studien nämner åtgärder som är slående lika de åtgärder som föreslås i 
tidigare forskning. Trots att forskare tidigare fört fram förslag till åtgärder för att förbättra 
situationen för de elever som har problem med sömnen, har berörda skolchefer och 
myndigheter, så vitt vi kunnat finna, inte beslutat att genomföra åtgärderna. Detta skulle 
kunna bero på att det inte undersökts om åtgärderna skulle leda till de önskade resultaten. 
Därför föreslår författarna att studier genomförs där man utvärderar dessa förslag på åtgärder. 
Att genomföra förslagen under en prövotid på en gymnasieskola och sedan utvärdera 
effekterna skulle kunna vara en metod. Att även studera de ekonomiska effekter som 
åtgärderna skulle medföra kan bidra till att beslut kan fattas för att förbättra situationen. 

 
En annan anledning till att skolmyndigheten inte genomfört dessa åtgärder skulle kunna vara 
att forskningen inte visar att skolresultaten blir bättre om åtgärderna genomförs. Därför finns 
ett behov av forskning som djupare kopplar samman problemen med skolprestationerna och 
ser om dessa förbättras om man anpassar skolmiljön efter de angivna förslagen på åtgärder. 

 
Författarnas ovan nämnda förslag till vidare forskning skulle ge underlag till att anta eller 
förkasta de åtgärdsförslag som tagits fram. Om det visar sig att de förbättringar som följer av 
de föreslagna åtgärderna är otillräckliga behövs slutligen ytterligare forskning som undersöker 
nya förslag på åtgärder för att förbättra situationen för de gymnasieelever som lider av 
sömnproblem. 
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Bilaga 1. 
 
Hej! 
 
Vi heter Helena och Marie. Vi är två socionomstudenter som går sista terminen 
på Socialhögskolan. Innan vi blir färdiga med vår utbildning ska vi skriva en 
större uppsats. Syftet med den är att vi ska forska kring ett aktuellt ämne som vi 
tycker är intressant och det ämne som vi valt att skriva om är sömnstörningar 
bland gymnasieelever. I denna studie vill vi därför komma i kontakt med 
ungdomar som har problem med sömnen. Vi ska skriva och göra en 
undersökning av möjliga orsaker till sömnstörningar. De personer vi intervjuar 
kommer att vara helt anonyma.  
 
Själva intervjun tar ca: 1- 1½ timme. Ungefär en vecka innan intervjutillfället 
kommer vi att skicka intervjufrågorna till dig. På detta sätt vet du vad vi 
kommer att fråga om och du har tid att eventuellt förbereda dig. 
 
Intervjun kommer att spelas in på kassettband. Ingen annan än vi (Helena och 
Marie) kommer att lyssna på eller få tillgång till bandet. När vi är färdiga med 
undersökningen kommer intervjun att spelas över, så att ingen annan kan få 
tillgång till det som berättats för oss.  
 
Det är bara vi (Helena och Marie) som kommer att vara med på intervjun och vi 
kommer inte att lägga några värderingar i det ni berättar för oss.  
Vi är intresserade av att höra hur en gymnasieelev beskriver sina sömnproblem.  
 
Vi skulle bli väldigt glada om du kan tänka dig att delta i den här 
undersökningen. 
 
Om du är intresserad av att ställa upp kan du kontakta oss, så bestämmer vi en 
tid då vi kan träffas. Intervjun ska ske på en neutral plats. Vi har fått erbjudande 
om att sitta i två olika lärarrum i er skola. Om du har något annat förslag som 
skulle kännas bättre för dig är det helt okej. Det är viktigt för oss att detta ska bli 
en situation som känns bekväm för dig. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Helena Skottestad och Marie Boeke 
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Bilaga 2. 
 
Temainriktad intervjuguide (text inom parentes till skolans personal) 
 
Tema 1: Skola 
 
- Trivs du (eleven i skolan? 
- Hur skulle du beskriva din erfarenhet av sömnstörningar (bland skolans elever)? 
- Vilken betydelse tror du att skolan kan ha för problemet? 
  (Trivsel, skolans krav, egna krav på skolarbetet, miljön och relationen med kamrater/lärare) 
- Hur tror du att skolgången påverkas av sömnstörningarna? 
- På vilket sätt skulle skolan kunna hjälpa dig (eleven) att komma tillrätta med problemet? 
 
Tema 2: Familj/hem 
 
- Hur skulle du beskriva din (elevens) hemsituation? 
  (Trivsel, krav, regler och relationer i familjen) 
- Vilken betydelse har familjen/hemsituationen för sömnstörningarna? 
- Hur tror du att sömnstörningarna påverkar familjen/hemsituationen? 
- På vilket sätt tror du att familjen skulle kunna hjälpa dig (eleven) att komma tillrätta med       
   problemet? 
 
Tema 3: Fritid/vänner 
 
- Hur ser din (elevens) fritid ut? 
  (Trivsel, krav, aktiviteter, nöjen och relationer med vänner) 
- Hur tror du att sömnstörningarna påverkar din (elevens) fritid? 
- Vilken betydelse har vänner och fritid för sömnstörningarna? 
- Tror du det finns något man skulle kunna ändra på i anknytning till fritid/vänner, för att       
   komma tillrätta med sömnstörningarna?  
 
Tema 4: Självbild 
 
- Hur skulle du beskriva dig själv? (Hur tror du eleven uppfattar sig själv?)  
  (Exempel, egna krav, självförtroende, mål, nöjd respektive mindre nöjd med) 
- Hur påverkas du (eleven) av sömnstörningarna? 
- Vad tror du kan vara orsaken till dina (elevens) sömnstörningar? 
- Vilken betydelse har sömnstörningarna för den psykiska och fysiska hälsan? 
- Vad tror du att du (eleven) behöver för att komma tillrätta med sömnstörningarna?  
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