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Sammanfattning 
Dagens samhälle och dess individer lever i ett överflöd av information tillhandahållen av den 
teknik som benämns informations- och kommunikationsteknik, ICT. Samtidigt som denna 
tekniska utveckling bidrar till stora framsteg för samhället påverkar den individer på sätt som 
ännu ej blivit fullt synliga. Forskning pekar på att svenskar sover allt mindre och att denna 
myriad av ICT kan vara en orsakande faktor.  
 
Studien syftar att besvara frågan om fråntagandet av ICT-användning tätt inpå sänggående har 
en påverkan på sömnkvaliteten. Genom att frånta individer möjligheten till interaktion med 
ICT i samband med sänggående erhålls såväl kvantitativ som kvalitativ data som styrker att 
teknikanvändandet påverkar sömnen. Dessa data insamlas med hjälp av dagböcker, enkäter 
samt registrering av sömn via sömnapplikation för en smartphone.  
 
Studien visar att användandet av ICT tätt inpå sänggående i stort har en negativ effekt på 
sömnkvalitet. Dock existerar yttre krav från samhället att en individ idag skall ha tillgång till 
ICT under dygnets alla timmar, detta skapar stress vid fråntagande av densamma. Stora 
individuella skillnader finns och yttre faktorer kan ha en stor inverkan på dessa individers 
sömn. 
 
Utifrån studiens resultat rekommenderas att ICT-användning tätt inpå sänggående begränsas 
eller avstås från för att möjliggöra avslappning och öka sömnkvaliteten.  
 
Nyckelord: deprivering, ICT, sömn, teknikstress, sömnkvalitet 
  



Abstract 
In society today individuals are living in an abundance of information provided by the 
technology known as information and communication technology, or in short ICT. While this 
technological development contributes to major advances in society, individuals are affected 
by it in ways yet unknown. Research indicates that Swedes are sleeping less and that this 
plethora of ICT can be a contributing factor. 
 
This study aims to answer the question whether deprivation from use of ICT just prior to 
bedtime has an effect on the quality of sleep. By depriving individuals of the opportunity to 
interact with ICT in connection with bedtime the study acquires both qualitative and 
quantitative data, showing that the use of technology affects sleep. This data is obtained 
through diaries, questionnaires and by registering sleep using a sleep application for a 
smartphone. 
 
The study shows, at large, that the use of ICT just prior to going to bed has a negative effect 
on the quality of sleep. However, existing external demands from society that an individual 
today should have access to ICT at all hours creates stress when deprived from it. Between 
individuals large differences exist and external factors can have a major impact on these 
individuals' sleep. 
 
Based on the results from this study it is recommended that ICT use just prior to bedtime 
should be limited or completely excluded in order to allow for relaxation and improved sleep 
quality. 
 
Keywords: deprivation, ICT, sleep, technostress, sleep quality  
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1. Inledning 
Avsnittet presenterar ämnets bakgrund, undersökningens syfte, problemformulering samt 
arbetsfråga och avgränsningar för undersökningen.  

1.1 Bakgrund 
Vi lever idag i ett informationssamhälle präglat av ständig uppkoppling och det är inte 
ovanligt att information konsumeras via teknik från uppvaknade fram tills det att ögonen sluts 
för att sova (Lee et al. 2014). Men hur påverkar denna ständiga konsumtion förmågan att 
varva ned inför sömn? Det allt växande beroendet av informations- och 
kommunikationsteknik bidrar till ökad stress, så kallad teknikstress (Lee et al. 2014). Denna 
teknikstress påverkar den allmänna hälsan negativt (Thomée et al. 2011).  
 
Det finns en pågående trend bland svenskars sömnvanor som visar på minskad sömn (Edling 
2014). En av anledningarna till detta kan vara stress, som i synnerhet kan påverka förmågan 
att somna (Vårdguiden 2013). Ett råd från Stressforskningsinstitutet lyder: 
 

Att vara tillräckligt avslappnad är en förutsättning för god sömn – är du spänd, 
uppvarvad eller stressad så är det svårt att somna (Stressforskningsinstitutet 2012) 

 
Amerikanska National Sleep Foundation rekommenderar att teknik som används på nära håll 
stängs av en timme innan sänggående för att på så sätt möjliggöra avslappning och 
nedvarvning innan sömn (National Sleep Foundation n.d). Men detta är en rekommendation 
som inte verkar följas då det ofta existerar ett behov av att behöva vara anträffbar dygnet runt 
(Thomée et al. 2011). Eventuella samband mellan det allt ökade teknikanvändandet och den 
minskade sömnen hos svenskar är ett ämne intressant för forskning. 
 

1.2 Syfte 
Tidigare forskning har visat att högt användande av informations- och kommunikationsteknik 
påverkar individers stressnivåer och sömn. Denna studie undersöker hur en grupp individer 
påverkas av att bli depriverade sitt teknikanvändande strax innan sänggående. Detta för att 
utröna huruvida frånvaro av teknik kan ha en positiv effekt på stress och därigenom sömn 
eller om frånvaron i sig blir ett stressmoment som försämrar sömnkvaliteten. Studien går in på 
djupet både kvalitativt och kvantitativt för att belysa vilka effekter teknikanvändande har på 
sömnkvalitet. 
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1.3 Problemformulering 
Den problemformulering studien utgår från är:  
Hur påverkar deprivering av ICT tätt inpå sömn sömnkvaliteten hos vana ICT-
användare? 
 
Studien utgår även från följande arbetsfråga:  

• Blir deprivering av ICT avslappnande eller ett stressmoment? 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till att endast undersöka sömnvanor hos studenter i 20 års åldern som 
kommer från den generation som växt upp med informations- och kommunikationsteknik. 
Anledningen till denna avgränsning är att denna grupp i högre utsträckning räknas som 
höganvändare och har teknik tillgänglig alla tider på dygnet. Detta faller även väl samman 
med det faktum att vi lätt kan tillgå människor i denna åldersgrupp.  
 
Studien avgränsar sig även från att inkludera alla de yttre faktorer som kan påverka sömn då 
den genomförs i en naturlig miljö, anledningar till detta behandlad vidare i avsnitt 3.3 
Depriveringsstudie. 
 
Ytterligare en avgränsning kommer från det faktum att en applikation för smartphones 
användes för insamling av data under studien. Denna finns endast tillgänglig för enheter med 
operativsystemet iOS, deltagarna i studien är därför iPhoneanvändare. 
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2. Teori 
Följande avsnitt presenterar de teorier som ligger till grund för studien så som sömn, ICT och 
teknikstress.  

2.1 Sömn 
Sömnen är ett av flera grundläggande behov och människan sover i snitt en tredjedel av 
hennes liv (Altevogt & Colten, 2006). Nationalencyklopedin definierar sömn som 
“regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att regera på 
yttre stimuli, en form av vila” (Malmqvist & Ingvar n.d.). Orsaken till varför människan sover 
är okänd men trots detta är det vida känt att med otillräcklig sömn ökar risken för fysiologiska 
men så som diabetes, fetma, depression, hjärtattack och stroke. Dessa symptom kan 
observeras hos människor där sömnens cykler är antingen oregelbundna eller icke existerande 
(Altevogt & Colten, 2006).  
 
Sömnkvalitet är ett såväl kvalitativt som kvantitativt mått för att avgöra hur väl en individ har 
sovit. Här sammanräknas parametrar så som antal sömntimmar, insomningsfördröjning och 
uppvaknande under natten vilka ofta tillsammans används för att räkna ut sömneffektiviteten. 
I termen sömnkvalitet inkluderas utöver sömneffektivitet även subjektiva parametrar så som 
hur väl en individ anser sig har sovit och om denne känner sig utvilad (Buysse et al 1989).  
 
Sömnstudier har visat att upplevd sömnkvalitet överensstämmer väl med objektiva mätningar 
av sömn, subjektiva mätningar av sömn är därmed relevanta i sömnstudier (Keklund, 
Åkerstedt 1997; Åkerstedt et al. 1994). Sömnens kontinuitet är det som främst påverkar 
sömnkvaliteten och en studie har genomförts som påvisar att ständigt avbruten sömn kan i 
vissa fall vara lika illa som att bli fullständigt sömndepriverad (Bonnet 1985). 
 
Den svenska befolkningen sover i genomsnitt 7 timmar per natt med undantag för äldre och 
kvinnor som sover 20 minuter längre samt yngre som i snitt sover 20 minuter mindre. Dock är 
det individuellt hur många timmars sömn som krävs för god hälsa (Stressforskningsinstitutet 
2011).  
 
Enligt Christian Benedict, docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet, har svenskars 
nattsömn minskat i genomsnitt 1-2 timmar de senaste 20 åren (Edling 2014) och i en intervju 
med Svenska Dagbladet berättar sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt på 
stressforskningsinstitutet om sin undersökning som visar att nästan hälften av den svenska 
befolkningen sover för lite och att den ledande orsaken verkar vara stress (Lagerblad 2014). 
Även den svenska Vårdguiden ser stress som en vanlig orsak till sömnproblem då stressen får 
nervsystemet att ställa in sig på vakenhet vilket ger svårigheter att varva ned och somna 
(Vårdguiden 2013).  
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2.2 Sömnapplikationer 
Det finns idag många olika typer av sömnapplikationer, eller sömnappar, på marknaden som 
specialiserar sig på olika områden inom sömn och avslappning. Den typ av sömnapp som är 
relevant för denna studie är en som mäter hur djup sömnen är. Dessa mätningar görs med 
hjälp av den inbyggda accelerometern som moderna smartphones har. Metoden grundar sig i 
det som på engelska kallas actigraphy vilken går ut på att utvärdera sömn med hjälp av 
algoritmer som processar hur personer rör sig under natten. Generellt tolkas att mindre rörelse 
innebär djupare sömn. Apparna tillhandahåller med hjälp av denna metod information 
angående bland annat sömnlängd, sömneffektivitet och sömncykler under natten (Thomson, 
2013). Sömneffektivitet räknas ut i procent genom att dividera totalt antal sömntimmar med 
tiden personen har legat i sängen, inkluderat lätt sömn och vaken tid, subtraherat 
insomningsfördröjningen (National Sleep Foundation n.d). 
 

𝑆ö𝑚𝑛𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑠ö𝑚𝑛𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑡𝑖𝑑  𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑖  𝑠ä𝑛𝑔𝑒𝑛 − 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

2.3 ICT 
ICT är en förkortning för Information and Communication Technology som på svenska 
översätts till Informations- och kommunikationsteknik. I och med Internets intåg i var mans 
vardag har användandet av ICT ökat. Tydliga exempel på detta är att 91% av svenskar över 18 
år idag har tillgång till Internet samt att i åldrarna 12-35 används smartphone dagligen av 
80%. Det är idag inte ovanligt att man har en surfplatta utöver sin dator och sin smartphone, 
vilket pekar på att ny teknik inte konkurrerar ut den redan existerande utan kompletterar 
densamma (Findahl 2014). Enligt rapporten Medieutveckling 2014 från Myndigheten för 
Radio och TV använder sig 15-24 åringar aktivt av digitala medier cirka 6,3 timmar dagligen 
och då främst Internet, vilket gör dem till den åldersgrupp med högst användande (De Vries 
2014). 

2.3.1 Definition av ICT 
Denna uppsats definition av ICT lyder: 
 

ICT (information and communications technology - or technologies) is an umbrella term 
that includes any communication device or application, encompassing: radio, television, 
cellular phones, computer and network hardware and software, satellite systems and so 
on, as well as the various services and applications associated with them, such as 
videoconferencing and distance learning. (Rouse 2005)  

 
Den svenska översättningen av detta blir: ICT är ett samlingsnamn som innefattar 
kommunikationsenheter och program som omfattar: radio, TV, mobiltelefoner, dator och 
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nätverks hårdvara samt mjukvara, satellitsystem och så vidare, liksom de olika tjänster och 
program som dessa är associerade med, så som videokonferens samt distanslärande. 

2.4 ICT och Teknikstress 
Ordet teknikstress myntades på 1980-talet av Craig Brod. Redan tidig forskning inom området 
kom fram till att teknikstress är ett såväl ett psykologiskt som biologiskt fenomen som har en 
påverkan både på privatpersoner och organisationer. Biologiskt påverkas personer snabbare 
än psykiskt vid teknikstress då kroppen skickar ut stresshormoner som påverkar kroppen 
innan känslan av stress uppstår (Riedl 2012).  
 
Monideepa Tarafdar et al. (2011) har identifierat fem delar av teknikstress i sin artikel 
Crossing to the Dark side: tekniköverbelastning, teknikintrång, teknikkomplexitet, 
teknikosäkerhet och teknikokunskap. Två är relevanta för privatpersoner och därför för denna 
uppsats: tekniköverbelastning och teknikintrång. Tekniköverbelastning innebär att hjärnan 
ständigt överbelastas när den tvingas att simultant hantera stora mängder information från 
olika flöden. Teknikintrång innebär att tekniken ständigt är närvarande och bidrar till känslan 
av att konstant uppkoppling är ett krav. Teknikintrång består av två delar, där den första delen 
innebär att stress uppstår vid tillgång till ICT och den ständiga kontakten blir stressande. Den 
andra delen uppstår när människor känner att de inte har möjlighet att vara konstant 
tillgängliga via ICT trots krav utifrån att de bör vara det (Massimini & Peterson 2009; 
Thomée et al 2011). Flertalet andra forskare har kommit till samma eller liknande uppdelning 
som Tarafdar et al (Lee et al. 2014; Riedl 2012; Ragu-Nathan et al. 2008; Salanova et al. 
2013; Thomée et al. 2011). 
 

2.4.1 Definition av teknikstress 
Denna uppsats kommer att utgå från Craig Brods definition av teknikstress: 
 

Stress experienced by individuals due to the use of ICTs [...] a modern disease of 
adaptation caused by an inability to cope with new computer technologies in a healthy 
manner (Brod 1982; Ragu-Nathan et al. 2008) 

 
Vilket översatt till svenska innebär: Stress upplevd av individer på grund av ICT-användning, 
en modern sjukdom orsakad av oförmågan att anpassa sig och hantera de nya 
informationsteknologierna på ett sunt sätt. 
 

2.5 Sömn och ICT 
Det ovan nämnda pekar på att ICT kan orsaka teknikstress och stress kan i sin tur påverka 
sömnen negativt. Vilka samband finns då mellan sömnkvalitet och ICT-användning? Flertalet 
studier har genomförts vilkas resultat visar på de negativa effekterna ICT-användning har på 
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sömn. Majoriteten av tidigare studier inom området har genomförts på barn och ungdomar 
(Aurora et al 2014; Cain & Gradisar 2010; Eggermont & Van den Bulck 2006; Van den Bulck 
2007) men det har även genomförts tidigare studier på den något äldre målgrupp vilken denna 
undersökning riktar sig mot (Brunborg et al 2011; Massimini & Peterson 2009; Mesquita & 
Reimão 2010; Suganuma et al 2007; Thomée et al 2011; Thomée et al 2012). Dessa studier 
visar alla på att ICT negativt påverkar sömn.  
 
I studien av Suganuma et al. (2007) fann man att 96.9% av de 1833 deltagarna i åldrarna 15-
79 år använde sig av mobiltelefonen en halvtimme eller senare inpå sömnen. De observerade 
även att höganvändare ansåg sig sova sämre än andra trots att de sov lika många timmar, detta 
tyder på att en hög användning av ICT kan leda till dålig sömnkvalitet. 
 
Flertalet studier har undersökt under vilka tider, senare på dygnet, som deltagarna använder 
sig av ICT och har konstaterat att senare användning även innebär sämre sömn. Studierna 
kom även fram till att flera av deltagarna använde sig av teknik oavsett tid på dygnet 
(Massimini & Petersen 2009; Mesquita & Reimão 2010; Van den Bulck 2007). Det är vanligt 
att ICT används under dygnets senare timmar som insomningshjälp, dock visar Eggermont & 
Van den Bulck (2006) samt Van den Bulck (2007) utifrån studier på ungdomar att även detta 
har en negativ effekt på sömn. Det skiljer det dock mellan medier vilken grad av negativ 
påverkan de har på sömnen. En person som tittar på TV innan sänggående påverkas mindre än 
en person som använder sig av persondatorn (Suganuma et al. 2007; Mesquita & Reimão 
2010; Gradisar et al. 2013), detta på grund av att interaktiva medier stimulerar hjärnan till en 
högre grad än passiva medier (Gradisar et al. 2013).  
 
Utöver att interagerandet med ICT påverkar sömnen negativt har studier teoretiserat kring det 
faktum att det ljus som den utstrålar sänker melatoninnivåerna; det hormon som styr trötthet 
och den naturliga dygnsrytmen (Cajochen et al. 1998; Mesquita & Reimão 2010; Chang et al. 
2014). I en studie av Chang et al. (2014) jämförde man sömnen hos deltagare där hälften fick 
läsa en konventionell bok och resterande läste en LE-eBok (Light Emitting Electronic bok). 
Denna studie kom fram till att LE-eBöcker förskjuter dygnsrytmen samt bidrar till sämre 
sömnkvalitet.  
 
En studie av Royette Tavernier och Teena Willoughby (2014) ifrågasätter dock tidigare 
studier inom ämnet. Många av dessa studier har främst undersökt barn och ungdomar samt 
baserat sitt arbete på varandra i för hög utsträckning. Tavernier och Willoughby har till 
skillnad från andra funnit att sömnen hos vuxna ej påverkas markant av ICT-användning. 
 

2.6 Undersökningsmetoder 
Tydligt är att majoriteten av studier som tidigare undersökt ICT och sömn använder sig av den 
undersökningsmetod som innebär att enkäter skickas ut till en representativ grupp. Deltagarna 
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får i enkäten svara på frågor utifrån sina egna uppfattningar om sömn och teknikanvändning. 
Detta innebär att den data man får ut inte grundar sig i hur deltagarna faktiskt sover utan i hur 
deltagarna anser sig sova med risk för att dessa är åtskilda. Ett samband fås även endast 
mellan ICT-användning och sömn utan att se hur användare skulle påverkas utan denna 
användning. 
 
I ovan nämnda studie av Chang et al. (2014) användes dels elektroencefalografi, EEG, för att 
registrera hjärnbarkens elektroniska aktivitet hos deltagarna samt mätningar av hormonet 
melatonin för att fastställa deltagarnas sömn vilket ger exakta mätningar utan inverkan av 
deltagarnas egen uppfattning. Dock genomfördes denna studie i laboratoriemiljö där krav 
ställdes på tid för sänggående samt läsning under en specifik period samtliga nätter. Utslaget 
av denna metod var att vissa yttre faktorer, så som intag av koffein och alkohol, eliminerades 
men med problemet att deltagarnas normala vanor rubbades och på så sätt bidrog med en 
faktor som kan påverka resultaten.  
 
En depriveringsstudie, även kallat avsaknadsstudie, fråntar deltagare någonting och 
undersöker effekten av detta. Denna metod används där felrapportering ofta sker på grund av 
omedvetna eller undermedvetna handlingsmönster (Hinman et al. 2008). Deprivering i 
naturlig miljö som metod kan ej återfinnas i tidigare studier inom området ICT och sömn trots 
ovan nämnda fördelar. 
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3. Metod 
Nedan återfinns de metoder som använts i studien. Depriveringsstudie, enkäter, 
sömnapplikation, dagbok samt förstudie presenteras. 

3.1 Urval 
De åtta deltagarna blev tilldelade att medverka i denna studie som en del i kursen DM1578 
Programintegrerande kurs i medieteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. De är mellan 19-
24 år och hör alla utom en till den åldersgrupp, 20-24 år, som i tidigare studier visat sig vara 
höganvändare av teknik under dygnets alla timmar (Thomée et al 2011). Alla hör till den 
tidigare nämnda åldersgrupp, 15-24 år, som klassats som de främsta användarna av digital 
teknik i Sverige (De Vries 2014). 
 

3.2 Depriveringsstudie 
Detta är en depriveringsstudie genomförd i naturlig miljö. Deprivering används som metod 
för att många idag använder sig av teknik innan sänggående slentrianmässigt och utan 
reflektion, vilket ökar risken för underrapportering vid självutvärdering (Mesquita & Reimão 
2010). Studien genomförs i deltagarnas naturliga miljö för att rubba så få av deras vanor 
utöver ICT-användning som möjligt.  
 
Studien bestod av två faser, dessa beskrivs nedan. 

3.2.1 Normalfas 
Den inledande fasen, fas 1 eller normalsfasen, genomfördes från söndag kväll till fredag 
morgon och under denna fas fråntogs deltagarna ej någonting. Deltagarna loggade sin sömn 
med hjälp av en sömnapp samt svarade på förbestämda frågor i normalfasens dagbok följande 
morgon. 

3.2.2 Depriveringsfas 
Depriveringsfasen, eller fas 2, genomfördes från söndag kväll till fredag morgon veckan som 
följde normalfasen. Under denna fas fråntogs deltagarna möjligheten att använda sig av ICT 
en timme innan sänggående. En timme innan de planerade att lägga sig för att sova stängde de 
av all ICT. Undantag gjordes för telefonen som sattes i flygplansläge då den behövdes för att 
aktivera sömnappen i samband med sänggående för att samla in data om deltagarnas sömn. 
Flygplansläget hindrar telefonen från att ge deltagarna notiser under depriveringstiden men 
påverkar inte användandet av sömnapp eller alarm. I samband med att deltagarna mottog 
instruktioner inför depriveringsfasen blev de även informerade angående begreppet ICT samt 
vilka medier som ingår i depriveringen. Liksom i normalfasen registrerade deltagarna sin 
sömn med hjälp av en sömnapp under natten och svarade följande morgon på 
depriveringsfasens dagbok med förbestämda frågor.  
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3.3 Enkäter 
Nedan följer en beskrivning av de tre enkäter som ingick i studien, dessa återfinns som bilaga 
7-9. 

3.3.1 Inledande enkät 
Inför normalfasen svarade deltagarna på en inledande enkät. Enkäten användes för att skapa 
en bild av hur deltagarna ser på sömn och teknikanvändning under sitt normalläge samt hur de 
normalt sover. Återfinns i bilaga 7. 

3.3.2 Enkät inför depriveringsfas 
Deltagarna besvarade denna enkät under dagarna som följde normalfasen innan 
depriveringsfasens inledning. Syftet var att skapa en bild av deltagarnas inställning till 
depriveringsfasen och dess svårigheter. Återfinns i bilaga 8. 

3.3.3 Slutenkät 
Efter depriveringsfasens avslut besvarade deltagarna en slutenkät. Denna användes för att 
skapa en bild av deltagarnas inställning i efterhand till studien och depriveringsfasen samt 
deras svårigheter. Det undersöktes även huruvida deltagarna själva upplevde att deras sömn 
påverkades under depriveringsstudien. Återfinns i bilaga 9. 

3.3.4 Utformning av enkäter 
När enkäterna utformades låg fokus på att inte göra frågorna långa eller komplicerade, att inte 
använda svårtolkade ord samt att inte skriva vinklade frågor som var självuppfyllande. I 
samtliga enkäter ingick definitionen av ICT med syfte att förtydliga för deltagarna vad studien 
innefattade och på så sätt undvika missförstånd samt skilda tolkningar. 
 

3.4 Sömnapp 
För att samla in kvantitativ data användes en sömnapp för iOS telefoner vid namn Sleep 
Meister under studiens båda faser. Deltagarna mottog inför den inledande fasen instruktioner 
angående användandet av appen. För att få data om hur många gånger deltagarna snoozat 
samt när larmet började ringa ombads de att använda applikationens inbyggda alarm. 
Sensorstyrkan ställdes in på Slightly strong vilket uppfattades som en passande styrka under 
förstudien. Beskrivning av förstudien återfinns i avsnitt 3.6. Telefonen lades med appen igång 
i sängen vid sänggående och utvärderade deltagarnas sömn under natten utifrån deras 
rörelsemönster.  
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Applikationen tillhandahåller data om hur lång tid det tog för användaren att somna från det 
att appen aktiverades, när insomningen skedde, antal uppvaknanden under natten, tid för 
uppvaknande på morgonen, hur länge användaren sovit, hur många gånger användaren 
snoozat och nattens sömneffektivitet. 
 

3.5 Dagbok 
Under de totalt 10 dagarna som studien pågick fyllde deltagarna dagligen i en dagbok som 
innehöll förbestämda frågor. Dagboken skickades som länk varje morgon via mail. Dessa 
dagböcker återfinns i bilaga 5 samt 6. Valet av denna metod gjordes för att dagligen skapa en 
bild av deltagarnas självupplevda sömnkvalitet som komplement till det data sömnappen 
tillhandahöll samt deras upplevelse av studien. 
 
Frågorna utvärderade under normalfasen hur deltagarna ansåg sig ha sovit, hur utvilade de 
kände sig, om det var några yttre faktorer som kan ha påverkat sömnen samt vilken teknik de 
använt sig av innan sänggående. Under depriveringsfasen utvärderade frågorna hur deltagarna 
ansåg sig sovit med samma frågor som ställdes under normalfasen. Utöver dessa ställdes även 
frågor angående positiva och negativa upplevelser av ICT-depriveringen kvällen innan, vad 
de gjorde under den ICT-fria timmen samt om de eventuellt brutit depriveringen och använt 
sig av ICT under denna timme. 
 

3.6 Förstudie 
För att skapa en bild av sömnapplikationens funktioner och stabilitet, samt vilka svårigheter 
rent praktiskt deltagarna kunde stöta på under studien, genomfördes först en förstudie med oss 
själva. Den genomfördes likt depriveringsstudien under fem plus fem dagar. De första fem 
dagarna användes ICT normalt och sömnen registrerades med hjälp av appen, de resterande 
fem dagarna genomfördes utan ICT en timme innan sänggående. Utifrån de erfarenheter som 
förstudien gav kunde relevanta frågor inkluderas i såväl dagböckerna som de tre enkäterna 
som deltagarna fyllde i under studiens gång.  
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4. Resultat 
Nedan presenteras den mest centrala insamlade informationen från undersökningen. Det data 
som samlades in de två kvällar under depriveringsfasen då deltagare brutit depriveringen har 
exkluderats från resultatet. 
 

4.1 ICT-användning hos deltagarna 
I den inledande enkäten angav samtliga deltagare att de använder sig av ICT på kvällen, sex 
av åtta deltagare använder sig av ICT för att kunna somna. Hälften av deltagarna anser sig 
oftast behöva vara nåbara via diverse ICT dygnet runt, av dessa fyra anser två att de känner 
sig stressade över detta. Av resterande fyra deltagare anser sig hälften inte behöva vara nåbara 
dygnet runt alls och hälften nästan aldrig.  
 
Under natten uppger alla deltagare att de i regel ej blir störda av ICT då de sätter telefonen i 
“stör-ej-läge”, vilket innebär att inga notifikationer via ljud eller vibration ges, alternativt i 
tyst läge där notifikationer endast ges via vibration. 
 
När deltagarna fick använda sig av ICT fritt under normalfasens fem kvällar rapporterades 
främst användande av mobiltelefon, även dator användes i stor utsträckning, se diagram 1. 
Det uppkom ingen ICT-fri kväll hos någon av deltagarna.  

 
Diagram 1 - antal gånger det rapporterades användande av diverse ICT-sorter under normalfasen. 
Varje deltagare kunde rapportera varje enskild ICT en gång per kväll. 
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Deltagarna rapporterade att de ofta använde sig av ICT ända inpå och efter sänggående. 
Situationer som deltagare 2 och 7 beskriver förekom dagligen: 
 

Jag använde mobilen, i sängen, för att kolla instagram innan jag somnade. - Deltagare 2 
 

Jag kollade på youtubeklipp. På iPaden tills jag sommnade. - Deltagare 7 
 
Under normalfasen beskrevs i dagboken känslor av teknikstress i samband med ICT-
användning under kvällen. Deltagare kände bland annat att det var svårt att sova då de var 
uppe i varv efter teknikanvändning och vissa sköt upp sin sömn på grund av skoluppgifter 
utförda med hjälp av ICT. 
 

På grund av att jag började väldigt sent med proint-uppgiften så kom jag inte i säng 
förens 05:11 i natt. - Deltagare 6 

 
Var ganska pigg när jag gick och la mig vilket gjorde att det tog tid att somna. Beror nog 
på att jag var uppe i varv pga gick och la mig efter att ha suttit länge med ett kodproblem 
som jag löste. - Deltagare 5 

 

4.2 Deltagarnas sömn 
De fyra typer av data studien utgår från när deltagarnas sömn utvärderas, är tid för 
sänggående, insomningsfördröjning, antal sömntimmar samt sömneffektivitet. Samtliga data 
tillhandahållna av Sleep Meister. Detta kompletteras med uppskattningar av sömnkvalitet och 
känslan av att vara utvilad som deltagarna själva gjort i dagboken. Nedan följer sammanställd 
data för gruppen som helhet, individuell data återfinns i bilaga 1-4.  

4.2.1 Sänggående 
För att kunna dra slutsatser om hur tidpunkten för deltagarnas sänggående påverkats av att bli 
depriverade från ICT har dessa tider sammanställts i diagram 2 nedan.   
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Diagram 2 - Uträknat snitt av klockslag då deltagarna gått och lagt sig under normalfasen och 
depriveringsfasen med tillhörande staplar för standardfel.   
 
Sänggåendet för enskild deltagare varierar men utifrån sammanställningen av de båda faserna 
i diagram 2 ovan ses att i depriveringsfasen gick deltagarna och lade sig tidigare. Detta styrks 
av att standardfelen ej överlappar, om än med liten marginal. 

4.2.2 Insomningsfördröjning 
Genom att mäta deltagarnas insomningsfördröjning i de båda faserna erhölls jämförbara data 
om visar vilken påverkan användandet av ICT innan sänggående hade på tiden de tillbringade 
i sängen innan insomning. Nedan följer ett diagram över deltagarnas insomningsfördröjning 
under de båda faserna. 
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Diagram 3 - Tid tillbringad i sängen med Sleep Meister påslagen innan sömn, snittid för normalfasen 
och depriveringsfasen. Felstaplarna illustrerar standardfel.  
 
Diagram 3 ovan visar att deltagarna somnade snabbare under depriveringsfasen vilket styrks 
av att standardfelen ej överlappar. På ett individuellt plan var sex av deltagarnas 
insomningsfördröjning längre under normalfasen medan två av deltagarna hade en längre 
insomningsfördröjning under depriveringsfasen.  
 

4.2.3 Sömntimmar 
Inför normalfasen i den inledande enkäten uppskattade deltagarna hur många timmar de ansåg 
sig behöva sova och hur många timmar de trodde att de normalt brukade sova. Under normal- 
och depriveringsfas visar deltagarnas sömndata från Sleep Meister att samtliga sov mindre än 
de uppskattade att de behövde, se diagram 4 nedan. I normalfasen sov samtliga deltagare 
mindre än de uppskattade att de brukade göra, i depriveringsfasen sov sex av åtta deltagare 
mindre är de uppskattade att de brukade göra. 
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Diagram 4 - Sammanställning av deltagarnas uppskattade sömnbehov, antal sömntimmar och 
snittsömn per natt under normalfasen och depriveringsfasen. 
 
I diagram 5 nedan visas en sammanställning av antal timmar deltagarna sov under de båda 
faserna. 

 
Diagram 5 - Antal timmar deltagarna sov i snitt under normalfasen och depriveringsfasen. Dessa data 
är inskickad från Sleep Meister.  Felstaplarna illustrerar standardfel. 
 
Skillnaderna mellan faserna gällande antal timmar deltagarna sover per natt är marginella. 
Standardfelen överlappar ej, dock är det med en liten skillnad.  
 
I den inledande enkäten uppskattade deltagarna hur mycket sömn de anser att de behöver samt 
hur mycket sömn de tror att de får. I snitt ansåg deltagarna att de behöver sova ca åtta timmar 
per natt och att de sover ca 7 timmar, detta överensstämmer dock inte med resultaten från 



16 
 

normalfasen och depriveringsfasen. Snittsömnen för deltagarna under normalfasen var cirka 6 
timmar och under depriveringsfasen cirka 6 timmar och 39 min. Skillnaden mellan fasernas 
medelvärden uppgår därför till 39 minuter.  

4.2.4 Egenuppskattad sömnkvalitet  
Dagligen uppskattade deltagarna sin sömnkvalitet och hur utvilade de kände sig efter sömnen 
i dagboken.  

 
Diagram 6 - Egenuppskattad sömnkvalitet under normalfas och depriveringsfas illustrerat med 
gruppens median och typvärde där 1=Mycket dåligt 6=Mycket bra.  
 

 
Diagram 7- Deltagarnas egenuppskattade känsla av att vara utvilad under normalfas och 
depriveringsfas illustrerat med gruppens median och typvärde där 1= Mycket trött, 6= Mycket pigg. 
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I diagram 6 och 7 går det inte att uttyda några tydliga skillnader mellan deltagarnas 
egenuppskattade sömnkvalitet och känsla att vara utvilade efter sömn mellan normalfas och 
depriveringsfas. Nomalfasens median i egenuppskattad sömnkvalitet är den enda som skiljer 
dem åt.  
 

4.2.5 Sömneffektivitet enligt Sleep Meister 
Förutom att bedöma sin egen sömnkvalitet registrerades även data om deltagarnas 
sömneffektivitet från Sleep Meister som beräknar effektiviteten på en procentskala. Nedan 
följer ett diagram som illustrerar snittet från de båda faserna. 
 

 
Diagram 8 - Deltagarnas sömneffektivitet i snitt under normalfas och depriveringsfas enligt Sleep 
Meister. Staplarna representerar standardfelet. 
 
I bilaga 4 kan vi se att alla deltagare förutom deltagare 3 i snitt har sovit bättre under 
depriveringsfasen än under normalfasen. Detta styrks av diagram 8 ovan som påvisar att 
deltagarnas sömneffektivitet har varit högre i depriveringsfasen, detta styrks av ej 
överlappande standardfel. 
 

4.2.6 Yttre faktorer 
Det finns en rad olika parametrar som påverkar deltagarnas sömn, för att kunna ta med dessa i 
resultatet har de i dagboken beskrivit saker som kan ha påverkat deras sömn positivt eller 



18 
 

negativt. Utifrån deras kommentarer och sömndata är det tydligt att alkohol har en påverkan 
på sömnen samt att träning påverkar sömnen positivt. 
 
Många faktorer står utanför denna studie och är nästintill omöjliga att reglera. Deltagarnas 
veckor ser naturligt olika ut och detta visas tydligt i den kommentar som deltagare 5 delade i 
dagboken:  
 

Vill bara påpeka att jag inte tror att den här veckan och förra är helt jämförbara för min 
del eftersom att jag var iväg på olika saker varje kväll utom onsdag förra veckan och den 
här veckan har jag inget sådant planerat alls. Ni ser ju säkert det i datan som jag delar 
men vill bara uppmärksamma att jag själv märker skillnader som inte bara beror av ICT-
användandet. – Deltagare 5 

 

4.3 Upplevelse av deprivering 
När deltagarna uppskattade hur svårt det skulle vara att depriveras från ICT en timme innan 
sänggående inför depriveringsfasen på en skala mellan 1 och 6, där 1 representerade “Väldigt 
lätt” och 6 representerade “Väldigt svårt”, ansåg deltagarna att depriveringen skulle bli svår 
med en median på 4. När deltagarna sedan svarade på hur svår de ansåg att depriveringen var 
på samma skala i slutenkäten blev mediansvaret något lägre, 3,5. Som diagram 9 visar ansåg 
tre av deltagarna att det var lika svårt som de trodde, fyra ansåg att det var lättare och en 
svarade tyvärr inte på enkäten inför depriveringsfasen. 

 
Diagram 9 - Deltagarnas uppskattning av depriveringens svårighet innan och efter depriveringsfasen 
på en skala mellan 1=Väldigt lätt och 6=Väldigt svårt. 
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När de innan depriveringsfasen fick beskriva med egna ord hur de kände inför depriveringen 
ansåg vissa att det skulle bli spännande, deltagare tre som hade svarat 4 på frågan om hur 
svårt det skulle bli kommenterade depriveringsfasen såhär: 
 

Ska bli spännande. Har själv många gånger tänkt på att testa att vara utan ICT innan jag 
ska sova, men det har inte blivit av. Jag misstänker att det inte är så bra för min sömn att 
jag håller på med mobil och dator strax innan. – Deltagare 4 

 
Deltagare 7 var den deltagare som ansåg att det skulle bli svårast att genomföra depriveringen 
och uttryckte sig såhär inför depriveringen: 
 

Kommer bli väldigt svårt, en riktig omväxling. Alltid van att somna till minst en ICT 
igång. Men detta passar rätt bra att det är just nu då jag lånade en bok förra veckan för 
Kommunikation och Info-kursen som jag kan läsa en timme innan jag somnar – 
Deltagare 7  

 
I slutenkäten ombads deltagarna välja vilka ord de ansåg passade in på hur de upplevt studien 
från en lista med sju ord. Resultatet från detta illustreras i diagram 10. 

 
Diagram 10 - Hur deltagarna svarat på frågan “Vilka ord passar in på din upplevelse av Fas 2 
jämfört med Fas 1?” 
 
Deltagare 4 valde att kryssa i både avslappnande och stressande och beskrev sin upplevelse så 
här: 
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Det roliga är att det både var stressande och avslappnande med den ICT fria timmen. 
Stressande eftersom jag hade mycket annat att göra, men samtidigt avslappnande 
eftersom man inte behövde plugga. - Deltagare 4 

 

4.3.1 Positiva aspekter 
Flera deltagare fann depriveringen mer positiv än de väntat sig. Deltagare 2 beskrev första 
ICT-fria kvällen på följande sätt  i dagboken: 
 

Jag började läsa en bok som inte hade med skolan att göra för första gången på ett 
halvår. Hade glömt lite hur trevligt det är. - Deltagare 2 

 
Flera deltagare började likt deltagare 2 att läsa böcker under depriveringsfasen, under 
normalfasen rapporterade endast deltagare 8 bokläsning och detta under en kväll. Detta ansågs 
som en av de mest positiva aspekterna med depriveringen. 
 

Jag har återupptäckt tjusningen i att läsa precis innan man ska sova, och så har jag 
kommit in i storyn igen.  - Deltagare 4 

 
Ytterligare en positiv aspekt var kortare insomningstid, till exempel deltagare 5 och 6 
uttryckte flera gånger under depriveringsfasen att de somnat snabbare än vanligt. 
 

Tror att jag somnade fortare när jag väl försökte somna samt fick några tråkiga saker 
gjort som kanske hade tagit längre tid att få klart annars. - Deltagare 5 
 
Jag somnade snabbare eftersom jag inte hade mobilen till hands i sängen. - Deltagare 6 

 
När deltagarna kommenterade hur depriveringsfasen påverkat dem uttryckte fem deltagare att 
deras sömn påverkats positivt av ICT depriveringen. De tyckte alla att det var lättare att 
somna och två uttryckte även att depriveringen gjorde att de vaknade mer utvilade och att 
sömnen generellt blev mycket bättre. Deltagare 3 som var en av de deltagare som ansåg att 
kravet att konstant vara anträffbar och uppkopplad var stressande beskrev de båda faserna 
såhär: 

 
Jag har blivit mer medveten om min sömn och har insett att fast än jag sover/ligger i 
sängen i 8 timmar så betyder inte det att jag faktiskt sover hela den tiden. Under fas 1 
höll jag nästan varje kväll på med datorn precis innan jag skulle sova, vilket jag ofta gör, 
och jag hade svårt att somna. Jag hade mycket lättare att somna under fas 2, kändes det 
som, och jag kände mig mer utvilad. - Deltagare 3 

 
Deltagare 8, den andra deltagaren som ansåg att kravet att vara konstant uppkopplad och 
anträffbar var stressande, kände likt Deltagare 3 att sömnen påverkats till det positiva. Denne 
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tog tillsammans med två andra deltagare upp telefonen som en teknik de i framtiden hoppas 
kunna undvika att använda i samband med sänggående.  
 

Jag sover mycket bättre utan ict:s innan jag ska lägga mig. I framtiden kommer jag 
försöka lägga undan telefonen innan jag ska sova. - Deltagare 8 

 
Resterande tre deltagare ansåg att depriveringen inte hade någon påverkan på deras sömn. 
Deltagare 4 uttryckte sig så här: 
 

Känner ingen egentlig skillnad, kanske skulle man märka något om studien höll på under 
en längre tid. Det som påverkade sömnen mest var om jag hade tränat under dagen eller 
inte.- Deltagare 4 

 
Deltagare 7, som ej ansåg att depriveringen påverkat sömnen, menade att det faktum att han 
deltog i studien och bildade sig rutiner och vanor under depriveringsfasen gjorde att han 
varvade ned innan han sov: 
 

Allt jag gjorde under fas 1 var ju bara att logga själva sömnen. Under fas 2 så tog jag 
nog mer ansvar och såg till att jag gick och lade mig i tid så jag faktiskt kunde varva ner 
en timme.- Deltagare 7 

 

4.3.2 Negativa aspekter 

4.3.2.1 Skolarbete 

När deltagarna efter depriveringsfasen svarade på vilken ICT det hade varit svårast att vara 
utan svarade hälften datorn, de uttryckte att de ville göra skolarbete timmen innan sänggående 
och att detta var svårt utan datorn. Flera tyckte även det var svårt utan mobiltelefonen och en 
deltagare tyckte det var svårast att klara sig utan surfplatta.  
 
När deltagarna ombads hitta negativa aspekter under depriveringsfasen togs flertalet gånger 
åsikten att depriveringen försvårade skolarbete upp då ICT används till detta i stor 
utsträckning. Deltagare 4 uttryckte sig så här: 
 

Man blir väldigt medveten om hur beroende man är av teknik, speciellt på KTH. Behöver 
en dator till typ allt plugg numera, så att inte ha tillgång till en gör det svårt att plugga.- 
Deltagare 4 

 

4.3.2.2 Uppskjutande av sänggående 

Deltagare 5 gick flera gånger och lade sig i snitt ca 30 minuter senare än vanligt då denne 
kände behov av att använda sig av lika mycket ICT som innan depriveringen och sköt upp den 
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ICT-fria timmen till den tid denne annars hade gått och lagt sig, detta syns på snittet för 
deltagare 5 sänggående i diagram 2 i bilaga 2. Deltagare 5 såg detta som den stora negativa 
aspekten med depriveringen. Även deltagare 6 uttryckte svårigheter med att arbeta in 
depriveringen i sitt normala schema, men denne går och lägger sig tidigare under 
depriveringsfasen än i normalfasen vilket även det syns i diagram 2 i bilaga 2. 
 

Gick och la mig en timme senare än vad jag hade gjort annars pga stängde av ICT vid 
vanlig tid. - Deltagare 5 

 
Jag känner att jag går och lägger mig senare på kvällen än vad jag skulle önska eftersom 
jag slutar använda ICT när jag är trött och måste då vara uppe en timme till. - Deltagare 
6 

 

4.4 Resultatsammanfattning 
 
Samtliga deltagare visade stort ICT-användande under studien och då främst av mobil samt 
dator. De passade på så sätt alla väl in undersökningens målgrupp av vana ICT-användare.  
 
Små skillnader i den data producerad av Sleep Meister går att urskilja mellan faserna. Under 
depriveringsfasen gick deltagarna och lade sig tidigare, somnade snabbare, sov mer och hade 
en högre sömneffektivitet. Deltagarnas egen uppskattning av sömnkvalitet i dagboken visade 
dock inga betydande skillnader mellan normalfas och depriveringsfas.  
 
Trots det uttryckte majoriteten av deltagarna i slutenkäten att deras sömn påverkats positivt av 
depriveringen vilket deras data från Sleep Meister påvisar, men tre av deltagarna anser sig inte 
påverkats av depriveringen vilket deras data till viss del påvisar. Det går även att se skillnader 
i datan från enskilda deltagare, vissa av dagarna skiljde sig väldigt mycket från andra. Detta 
verkade, enligt dagböckerna, ofta bero på yttre faktorer så som stress och alkoholintag som 
ligger utanför den här studien. 
 
Det var väldigt individuellt hur mycket negativa och positiva aspekter deltagarna uttryckte 
under depriveringen. Deltagare 1 uttryckte endast någonting positivt en gång under alla dagar 
medan deltagare 7 endast uttryckte sig negativt en gång. De negativa aspekter som togs upp 
var till stor del krav utifrån angående att använda sig av ICT även på kvällen för att främst 
göra skolarbete samt uppskjutande av sänggående. De positiva aspekter som togs upp var 
främst känslan av att somna snabbare och att depriveringen var avslappnande.  
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5. Diskussion 
I kapitlet analyseras och diskuteras resultatet med hjälp av de teorier som presenterades 
tidigare i uppsatsen.  

5.1 ICT användning och teknikstress hos deltagarna 
Deltagarna i studien passar, som tidigare nämnt, väl in i de åldersgrupper Thomée (2011) 
och de Vries (2014) observerat är höganvändare av teknik under dygnets alla timmar. Detta 
stämmer överens med det ICT-användande deltagarna rapporterade under normalfasen. 
Samtliga deltagare använde sig av ICT under alla kvällar i normalfasen och samtliga 
rapporterade teknikanvändande efter kl 00 minst en gång, detta pekar på stort ICT 
användande. 
 
När deltagarna fråntogs möjligheten till ICT-konsumption under en timme kunde tecken på de 
två relevanta delarna av Monideepa Tarafdars et al. (2011) fem delar av teknikstress tydligt 
observeras bland deltagarna: tekniköverbelastning och teknikintrång. Avsaknaden av ICT 
under depriveringsfasen beskrev hälften av deltagarna som avslappnande på det sätt att de fick 
en paus från det ständiga flöde av information som ger upphov till tekniköverbelastning.  
 
Däremot beskrevs även en känsla av stress på grund av depriveringen, detta i flera fall 
samtidigt som känslan av att vara avslappnad. Stressen uppkom när deltagarna ej hade 
möjlighet att utföra skolarbete under kvällen vilket förväntades av dem. Detta visar tydligt på 
det teknikintrång som skett i många ICT-användares liv där tekniken är ständigt närvarande 
och det förväntas från omgivningen att den alltid skall vara det. Deltagarna visar tecken på 
den omvända teknikstress där avsaknaden av teknik blir mer stressande än tillgången till den 
vilken Massimini & Peterson (2009) och Thomée et al (2011) beskrivit.  
 

5.2 Deltagarnas sömn 
Deltagarna i studien uppskattar att de sover efter det svenska snittet som, enligt 
Stressforskningsinstitutet (2011), ligger på 7 timmar ± 20 minuter. Dock stämmer den 
faktiska sovtiden som deltagarna hade bara överens med snittet under depriveringsfasen, 
vilket kan på peka på att deprivering från ICT leder till mer sömn. Det går här att observera 
stora individuella skillnader vilka även dem är i linje med Stressforskningsinstitutet (2011) 
som understryker att individuell sömntid varierar.   
 
Förutom att titta på hur länge deltagarna har sovit så är det även viktigt att se när deltagarna 
har gått och lagt sig. Vad som kan utrönas av deltagarnas tid för sänggående är att de 
varierade under såväl normalfasen som depriveringsfasen, enstaka nätter där tiden för 
sänggående varit extrema har påverkat de snitt som visas i diagram 2. I bilaga 2 diagram 1 
visas varje enskild deltagares tid för sänggående under varje enskild dag. Flera av deltagarna 
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hade dagar då de gick och lade sig flera timmar senare än de övriga dagarna, dessa dagar 
överensstämmer för vissa deltagare med dagar då de angett att de intagit alkohol eller varit 
stressade över skolarbete. Utifrån resultatet kan vi se att deltagarna i snitt gick och lade sig 
tidigare under depriveringsfasen. Detta kan tyda på att användande av ICT kan orsaka 
uppskjutet sänggående, vilket är i linje med tidigare resultat från bland annat Suganuma et al 
(2007) och Mesquita & Reimão (2010). Men skillnaden i sänggående kan även bero på att 
deltagarna har haft mer koll på tiden under depriveringsfasen då de visste att de skulle behöva 
vara ICT-fria en timme och därför somnat när de tänkte att det skulle somna. Det kan även 
bero på att deras schema sett olika ut i de två faserna eller att de har somnat tidigare för att de 
inte har haft något annat att göra under den ICT-fria timmen.  
 
Vad man kan se hos de tre deltagare som inte gått och lagt sig tidigare under 
depriveringsfasen är att de i snitt har gått och lagt sig 30-60 minuter senare. Utifrån det som 
deltagarna har delat med sig av i sina dagböcker pekar det på att dessa deltagare har skjutit 
upp sänggåendet då de använt ICT som vanligt tills de blivit trötta och sedan inväntat den 
ICT-fria timmen. Detta visar på hur inarbetat ICT-användandet är hos dessa personer då de 
hellre är uppe en timme extra än minskar sitt användande av ICT. 
 
Förutom att titta på när deltagarna går och lägger sig så är det även intressant att titta på hur 
lång tid det tar för deltagarna att somna då förlängd insomningsfördröjning har observerats 
som en konsekvens av ICT användning av bland annat Brunborg et al (2011) och Suganuma 
et al (2007). Många av deltagarna uttryckte att det gick snabbare att somna under 
depriveringsfasen vilket även visas i resultaten från Sleep Meister som visar att sex av åtta 
deltagare i snitt somnade snabbare, se bilaga 3. I snitt somnade deltagarna 8 minuter snabbare 
från att de lagt sig i sängen under depriveringsfasen. De deltagare som i enkäten innan 
depriveringsfasen ansåg att det skulle bli svårt att vara utan ICT innan sänggående sade i 
dagböckerna och i slutenkäten att det inte tog längre tid att somna samt att det inte var så svårt 
som de trodde att det skulle bli. Anledningen till att de trodde det skulle bli svårt var att dessa 
deltagare brukade använda ICT som insomningshjälp. Att deltagarna inte hade svårigheter 
med att somna utan ICT styrker det som Eggermont & Van den Bulck (2006) samt Van den 
Bulck (2007) påstått om ICT som insomningshjälp. 
 
Under depriveringsfasen var deltagarnas sömneffektivitet högre än under normalfasen, se 
diagram 8. Detsamma kan inte sägas om sammanställningen av det data som kommer från 
deltagarnas egenuppskattade sömnkvalitet samt känslan att vara utvilad där inga skillnader 
mellan normalfasen och depriveringsfasen går att urskilja, se diagram 6 samt 7. Detta kan 
bero på det faktum att deltagarna endast fick utvärdera sin sömn på en skala mellan 1 och 6 
vilket inte ger utrymme för någon större nyansering. Det kan även vara svårt att som individ 
uppfatta de små skillnaderna i sömnen som endast en vecka av deprivering skapar. Trots att 
deltagarna i dagböckerna ej uppskattade några skillnader mellan veckorna uttrycker fem av 
åtta i slutenkäten att deras sömn påverkats positivt av depriveringen och resterande tre att den 
inte påverkats alls. Detta styrker de resultat som presenterats från Sleep Meister samt det 
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faktum att för egenuppskattade värden krävs en mer nyanserad skala än den som använts i 
studien.  
 

5.3 Metodkritik 
5.3.1 Studiens längd 
Suganuma et al (2007) menar att användandet av teknik i samband med sänggående kan leda 
till lägre sömnkvalitet flera dygn efter användandet då kroppen behöver tid att återställa 
sömnrytmen. Det hade därför varit idealt om det funnits möjlighet att utföra denna studie 
under en längre tidsperiod. Dessutom uttryckte två av deltagarna spontant möjligheten att 
deras sömn kunnat komma att påverkas mer av ICT-depriveringen om studien pågått under en 
längre period.  
 
En längre studie skulle även innebära en större mängd insamlad data och enskilda avvikande 
resultat skulle då ha mindre inverkan på det slutgiltiga resultatet än vad som nu är fallet. 
Risken att deltagarnas scheman under de olika faserna kan haft inverkan på resultatet finns i 
den här studien. Tyvärr innebar tidsbegränsningar, samt begränsningar på de krav som kan 
ställas på deltagarna i den kurs där de blivit tilldelade denna studie, att en längre studie ej var 
genomförbar. 

5.3.2 Urval 
Urvalet av åtta studenter på medieteknikprogrammet på KTH var alla höganvändare av ICT 
men de är ett litet urval av den fullständiga målgruppen vana ICT-användare. Det fanns även 
endast möjlighet att genomföra studien med iPhoneanvändare då Sleep Meister endast finns 
tillgänglig till iOS. Detta gör det möjligt att ifrågasätta huruvida det går att generalisera 
resultatet för hela målgruppen.  
 
Att vi känner majoriteten av deltagarna kan möjligtvis haft en negativ påverkan på studiens 
validitet då det ökar risken för det fenomen där deltagarna rapporterar beteenden de själva tror 
gynnar studiens resultat, på engelska kallat demand characteristics. För att undvika detta i 
största möjliga utsträckning blev deltagarna först i efterhand informerade om studiens syfte, 
men risken för detta beteende kvarstår. 

5.3.3 Appen 
Appens data utgår ifrån hur personen rör sig under natten och uppfattar detta som att man är 
antingen vaken, sover lätt eller befinner sig i djupsömn. För att telefonen ska kunna uppfatta 
hur användaren rör sig är det viktigt att telefonen ligger rätt i sängen och att sensorkänslighet 
är korrekt inställd för sängen. Deltagarna blev instruerade att alla använda sig av samma 
sensorkänslighet under studien för att undvika stora skillnader i den inställningen. Deltagarna 
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fick även instruktioner angående placering av telefonen, men det kan inte garanteras att dessa 
instruktioner följdes av samtliga.  
 
Rörelse kan vara en bra indikator på sömn och sömneffektivitet men är inte tillnärmelsevis 
lika tillförlitlig som avläsning av hjärnvågor med hjälp av EEG. Tyvärr fanns ej möjligheten 
att använda den tekniken i denna studie då den genomfördes i deltagarnas naturliga miljö. 
Under förstudien upplevdes appen som problemfri men gav tyvärr felaktig data vid två 
tillfällen under studien, en natt vardera från två deltagare exkluderades därför från resultatet. 
Deltagarna rapporterade då själva att appens data inte på något sätt stämde överens med hur 
de sovit, inga övriga klagomål registrerades från deltagarna men appens tillförlitlighet kan 
ändå ifrågasättas. Den kompletterande data deltagarna försett i dagböcker och enkäter har 
därför använts för att styrka appens data. 
 
Att appen behövde aktiveras innan sänggående även under depriveringsfasen innebar en 
minimal ICT-användning för deltagarna och ett rubbande av deras normala vanor. Detta 
innebär att fullständig deprivering inte var möjligt i denna studie, vilket kan påverkat 
resultatet. 
 

5.3.4 Dagboken 
När deltagarna stängde av alarmet på morgonen fick de även se appens uppskattning av deras 
sömneffektivitet, detta skedde innan de fyllde i dagboken varje morgon. Risken finns därför 
att appens uppskattning av sömneffektiviteten kan haft en påverkan på deras egen 
uppskattning av densamma. Hur deltagarna upplever sin sömn kan även variera vid olika 
tidpunkter på dagen, förhoppningen var därför att få alla deltagare att fylla i dagboken när de 
vaknade. De fick dagboken skickad till sig via mail varje morgon för att få en så jämn 
rapportering som möjligt, men vissa deltagare fyllde trots detta i dagboken senare på dagen. 

5.3.5 Yttre faktorer 
En av svårigheterna med att studera sömn är att hänsyn måste tas till många yttre parametrar. 
För att kringgå detta väljer vissa studier att utföra sömntester i laboratorium där de styr vad 
deltagarna gör innan sömn. Den här studien är utförd i en så naturlig miljö som möjligt och 
detta medför yttre parametrar som kan ha haft påverkan på resultatet.  
 
En av de största yttre faktorerna som påverkade samtliga deltagare var att det natten innan 
inledningen av depriveringsfasen blev sommartid, detta innebär att deltagarnas dygnsrytm kan 
rubbats av att klockorna ställdes fram en timme. Detta kan vara en anledning till varför tre 
deltagare beskriver att de inte var så trötta när de gick och lade sig denna kväll men sedan 
kommande kvällar ansåg att depriveringen från ICT hjälpte dem att somna snabbare. Det hade 
varit önskvärt att ej utföra studien under denna vecka men tidsbegränsningar gjorde detta till 
en omöjlighet.  
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6. Slutsats 
Här presenteras slutsatser vi dragit med utgångspunkt i vår problemformulering. Ämnen 
intressanta för fortsatt forskning behandlas även. 
 
Den problemformulering denna studie utgått ifrån lyder som följer: 
Hur påverkar deprivering av ICT tätt inpå sömn kvaliteten av densamma hos vana 
ICT-användare? 
 
Utifrån den kvantitativa datan från Sleep Meister samt den kvalitativa datan från dagböcker 
och enkäter kan vi dra slutsatsen att ICT-deprivering generellt leder till bättre sömnkvalitet 
hos studiens vana ICT-användare om än lite. Deprivering från ICT har en påvisad 
avslappande effekt. Dock leder deprivering även till stress hos vissa deltagare på grund av det 
teknikintrång som existerar i den vana ICT-användarens liv vilket innebär att de förväntas ha 
tillgång till ICT dygnet runt. Det kan även konstateras att människors sömn fungerar olika 
vilket stämmer väl in på de sovmönster som kan tydas i resultaten. 
 

6.1 Fortsatt forskning 
Inga allmänna slutsatser kan dras baserat på de åtta personer som deltagit i den här studien, 
framtida forskning kan med fördel fokusera på att öka antalet undersökningsdeltagare och på 
så sätt framställa ett säkrare resultat. Framtida studier angående den påverkan ICT har på 
sömn bör även fokusera på att utföras under en längre tid och på så sätt minimera effekten av 
yttre faktorer. Det krävs ytterligare forskning på vuxna där sömnen undersöks i deltagares 
naturliga miljö med metoder som ej baseras på självuppskattning. Det kan även vara 
intressant att vidare undersöka effekten av deprivering av enskilda ICTer på sömnkvalitet. 
 
Det kan även finnas intresse i att utvärdera sömnappars effektivitet i jämförelse med 
etablerade metoder, så som EEG, då det är en metod som kan användas i deltagares naturliga 
miljö men metodens reliabilitet är ej helt fastställd. 
 
De tecken på teknikintrång deltagarna i den här studien visat kan med fördel studeras vidare. 
Tanken att tekniken blivit en så väl integrerad del i den vana ICT-användarens liv att 
deprivering från den leder till stress kan undersökas så väl som upphovet till känslan att det 
existerar ett behov att använda ICT ända inpå sänggående. 
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Bilaga 1 
Tabell 1 – Sammanställning av deltagarnas snittdata under normalfas och depriveringsfas 

Normalfas 
     

Id 
Snittsömn 

appen 
Snittid i sängen 

innan sömn Sömneffektivitet 
Egen 

sömnvärdering (1-6) 
Utvilad 

(1-6) 

1 5h 36m 1h 17m 76,83% 3,5 4,75 

2 6h 43m 45m 86,84% 4,2 4 

3 6h 5m 35m 89,18% 3,4 2,4 

4 7h 33m 31m 92,70% 5 5,25 

5 5h 56m 25m 88,58% 4,6 3,6 

6 5h 54m 32m 89,42% 4,4 4,4 

7 4h 31m 30,6m 69% 3,4 3,4 

8 5h 47m 1h 84,98% 4,5 4 

Snitt: 6h 1m 39m 84,69% 4,125 3,975 

      
      
Depriveringfas  

 
   

Id 
Snittsömn enl 

appen 
Snittid i sängen 

innan sömn Sömneffektivitet 
Egen 

sömnvärdering (1-6) 
Utvilad 

(1-6) 

1 6h 24m 58m 84,98% 4,5 4,75 

2 5h 56m 28m 88,88% 3,8 3,8 

3 5h 54m 28m 87,38% 3,25 2,75 

4 7h 24m 36m 92,70% 4,8 4,2 

5 6h 57m 12m 94,46% 4,8 4 

6 6h 43m 25m 91,54% 4 4 

7 6h 46m 32m 80% 3,5 4 

8 7h 8m 27m 93,45% 5,5 4,5 

Snitt: 6h 39m 31m 89,22% 4,26875 4 
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Bilaga 2 
 

 
Diagram 1 - Tid då deltagarna gått och lagt sig varje enskild dag under Fas 1 (i blått) och Fas 2 (i 
grönt) 
 

 
Diagram 2 - Snittid för sänggående för varje enskild deltagare under normalfas och depriveringsfas 
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Bilaga 3 
 

 
 
Diagram 1 - Insomningsfördröjning för varje enskild deltagare under normalfas och depriveringsfas 
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Bilaga 4 
 

 
Diagram 1 - Enskilda deltagares sömneffektivitet enligt Sleep Meister under normalfas och 
depriveringsfas 
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Bilaga 5 
 

Dagbok Fas 1 
Ifall du är osäker på vad ICT är så definieras det så här: 
 
ICT är en term som innefattar alla enheter som kommunicerar enskilt eller via appar. Så som: 
Radio, TV, telefon, smartphone, dator, tablets, läsplatta, MP3-spelare, stereo, spelkonsol etc.  
 
Lycka till! 
 
1. Namn 
(Förnamn, Efternamn) Du är anonym i studiens resultat, detta används endast för att vi ska 
kunna identifiera dig 
 
2. Hur väl har du sovit inatt? 
Här får du själv uppskatta om det har varit en bra/dålig natt på en skala 1-6. 1=Mycket dåligt 
6= Mycket bra 
 
3. Känner du dig utvilad? 
Här får du själv uppskatta hur du känner dig efter nattens sömn på en skala 1-6. 1=Väldigt 
trött 6=Väldigt pigg 
 
4. Beskriv nattens sömn 
Vad fick dig att sova som du gjorde? Var det något som störde? Något som fick dig att sova 
bättre? Något under dagen som kan ha påverkat din sömn? 
 
5. Vilken typ av ICT använde du dig av igårkväll? 
Passar inga av svarsalternativen in? Skriv i övrigt! 
(Flervals alternativ) 
TV 
Radio 
Hemtelefon 
Mobiltelefon 
Surfplatta 
Läsplatta 
Mp3-spelare 
Dator 
Spelkonsol (här räknas handhållen konsol in, så som PS vita) 
Övrigt: Beskrivning 
 



36 
 

6. Vilken ICT använde du senast igår kväll och när slutade du använda den för kvällen? 
Exempel: "Jag kollade på tv till sekunden jag somnade" "Jag kollade telefonen sista gången 
när jag borstade tänderna" 
 
7. Har du delat nattens data med oss? 
Du kan se hur du gör detta i inledande instruktionen för set up av Sleep Meister vi skickat till 
dig. 
Ja 
 
8. Övriga kommentarer 
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Bilaga 6 
 

Dagbok Fas 2 
Ifall du är osäker på vad ICT är så definieras det så här: 
 
ICT är en term som innefattar alla enheter som kommunicerar enskilt eller via appar. Så som: 
Radio, TV, telefon, smartphone, dator, tablets, läsplatta, MP3-spelare, stereo, spelkonsol etc.  
 
Lycka till! 
 
1. Namn 
(Förnamn, Efternamn) Du är anonym i studiens resultat, detta används endast för att vi ska 
kunna identifiera dig 
 
2. Hur väl har du sovit inatt? 
Här får du själv uppskatta om det har varit en bra/dålig natt på en skala 1-6. 1=Mycket dåligt 
6= Mycket bra 
 
3. Känner du dig utvilad? 
Här får du själv uppskatta hur du känner dig efter nattens sömn på en skala 1-6. 1=Väldigt 
trött 6=Väldigt pigg 
 
4. Beskriv nattens sömn 
Vad fick dig att sova som du gjorde? Var det något som störde? Något som fick dig att sova 
bättre? Något under dagen som kan ha påverkat din sömn? 
 
5. Vad gjorde du igårkväll under timmen som du inte fick använda dig av ICT? 
Beskriv här med några korta meningar vad du gjorde, somnade du tidigare än planerat är 
även detta en beskrivning 
 
6. Blev du tvungen att använda dig av någon ICT under timmen innan du skulle sova? 
Beskriv vilken teknik du använde och varför du var tvungen att använda dig av den 
 
7. Kom det något positivt ur gårdagskvällens ICT-fria timme? 
Beskriv vad som var positivt med korta meningar 
 
8. Kom det något negativt ur gårdagskvällens ICT-fria timme? 
Beskriv vad som var negativt med korta meningar 
 
 
9. Har du delat nattens data med oss? 
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Du kan se hur du gör detta i inledande instruktionen för set up av Sleep Meister vi skickat till 
dig. 
Ja 
 
10. Övriga kommentarer 
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Bilaga 7  
 
Inledande enkät 
Ifall du är osäker på vad ICT är så definieras det så här: 
 
ICT är en term som innefattar alla enheter som kommunicerar enskilt eller via appar. Så som: 
Radio, TV, telefon, smartphone, dator, tablets, läsplatta, MP3-spelare, stereo, spelkonsol etc.  
 
Lycka till! 

 
1. Ålder 
 
2. Namn 
(Förnamn, Efternam) Du är anonym i studiens resultat, detta används endast för att vi ska 
kunna identifiera dig 
 
3. Kön 
Man 
Kvinna 
Jag vill inte uppge 
 
4. Hur många timmar uppskattar du att du behöver sova per natt? 
(Ange som xx h) 
 
5. Hur många timmar uppskattar du att du brukar sova per natt? 
(Ange som xx h) 
 
6. Brukar du använda dig av ICT på kvällen? 
Utveckla och beskriv vilken typ av ICT du brukar använda dig av 
 
7. Om du brukar använda dig av ICT på kvällen, använder du dem för att kunna 
somna? 
Utveckla och beskriv vilken typ av ICT du brukar använda dig av och varför 
 
8. Om du brukar använda dig av ICT på kvällen, använder du dem för att du inte 
kan/har svårigheter att somna? 
Utveckla och beskriv vilken typ av ICT du brukar använda dig av 
 
9. Anser du dig behöva vara nåbar dygnet runt? 
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Ja 
Oftast 
Nästan aldrig 
Nej 
 
10. Gör din inställning till att vara nåbar dig stressad? 
 
11. Blir du väckt av din ICT på nätterna? 
Varje natt 
Några gånger i veckan 
Några gånger i månaden 
Det har hänt vid enstaka tillfälle 
Aldrig 
 
12. Vad brukar du göra med din mobiltelefon under natten? 
Ha igång med ljud 
Ha igång med vibration 
Ha i "stör ej"-läge 
Ha i flygplansläge 
Ha den avstängd 
Ha den i ett annat rum 
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Bilaga 8  
 

Fas 2 enkät 
Ifall du är osäker på vad ICT är så definieras det så här: 
 
ICT är en term som innefattar alla enheter som kommunicerar enskilt eller via appar. Så som: 
Radio, TV, telefon, smartphone, dator, tablets, läsplatta, MP3-spelare, stereo, spelkonsol etc.  
 
Lycka till! 
 
1. Namn 
(Förnamn, Efternam) Du är anonym i studiens resultat, detta används endast för att vi ska 
kunna identifiera dig 
 
2. Hur svårt tror du det kommer att bli att inte använda ICT en timme innan 
sänggående? 
På en skala 1-6. 1=Jättelätt 6=Jättesvårt 
 
3. Beskriv med egna ord hur du känner inför fas två 
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Bilaga 9 
 

Slutgiltig enkät 
Tack så mycket för att du deltog i vår undersökning! 
Här är den avslutande enkäten :) 
/Josefine och Maria 
 
Ifall du är osäker på vad ICT är så definieras den så här: 
ICT är en term som innefattar alla enheter som kommunicerar enskilt eller via appar. Så som: 
Radio, TV, telefon, smartphone, dator, tablets, läsplatta, MP3-spelare, stereo, spelkonsol etc. 
Lycka till! 
 
1. Namn 
(Förnamn, Efternam) Du är anonym i studiens resultat, detta används endast för att vi ska 
kunna identifiera dig 
 
2. Hur känner du att din sömn påverkats under vår studie? 
Jämför Fas 1 och Fas 2 
 
3. Hur svårt var det att vara utan ICT under Fas 2? 
På en skala 1-6. 1=Jättelätt 6=Jättesvårt 
 
4. Var det någon speciell ICT som var svår att vara utan under Fas 2? 
 
5. Skulle du kunna tänka dig att fortsätta med en ICT-fri timme en timme innan du 
somnar? 
 
6. Vilka ord passar in på din upplevelse av Fas 2 jämfört med Fas 1? 
Flervalsfråga 
Stressande 
Avslappnande 
Lärorikt 
Tråkigt 
Roligt 
Passar med min livsstil 
Passar inte med min livsstil 
 
7. Har du någon slutgiltig kommentar angående studien? 
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