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Diskrepansen mellan den sociala och den biologiska klockan på 
grund av att tider för sömn och vakenhet skiljer sig mellan 
vardagar och helger kallas för social jetlag. 

Människor har en biologisk rytm på ungefär 24 timmar, kallad 
cirkadiansk rytm. Däggdjur har många olika biologiska rytmer som 
interagerar på ett komplext vis. För människor styrs den 
cirkadianska rytmen endogent, exempelvis beroende på vilken 
genuppsättning vi har, och exogent, exempelvis beroende på vilken 
livsstil vi för, om vi utsätter oss för ljus på dagen och mörker på 
natten, hur vi fördelar våra måltider och fysiska aktivitet. Den 
interna biologiska klockan styrs framför allt av den 
suprakiasmatiska kärnan, eller dygnsrytmkärnan i hypotalamus. 
Det kan ske en temporär dissonans om den biologiska klockan 
kommer ur fas med den tid som samhället i övrigt använder. Det 
kan bero på olika faktorer, såsom skiftarbete, jetlag, humör-
svängningar, och användning av vissa läkemedel. Sömn har en 
dubbelriktad relation till den cirkadianska klockan, på så vis att inte 
enbart otillräcklig sömn, utan också sömn som är i otakt med 
omgivningen och som stör den biologiska klockan påverkar det 
cirkadianska systemet. Diskrepansen mellan social och biologisk 
klocka på grund av sömn och vakenhet under vardag och helg 
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kallas för social jetlag. De flesta människor har erfarenhet av social 
jetlag, särskilt tonåringar och unga vuxna. 

Att ungdomstiden överlag är en hälsosam period i livet har medfört 
att denna åldersgrupp ofta har blivit negligerad i folkhälsoveten-
skaplig forskning. Men satsning på ungdomars livsstil, kan bidra 
till ett hälsosamt vuxenliv. Många ungdomar har sömnsvårigheter, 
och otillräcklig sömn hos barn och ungdomar är nära kopplat till 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Huruvida medievanor 
och lång skärmtid är kopplat till kortare sömn är omtvistat. Visser-
ligen har visar flera studier att så är fallet, men i en stor metaanalys 
av dessa, visar Orben och Przybylsky att elektronisk media kanske 
ändå bara är en liten del i ett större sammanhang, där många olika 
faktorer tillsammans orsakar sömnbesvär och kortare sömnlängd 
hos både barn, ungdomar och vuxna (Orben & Przybylski, 2019). 
Sannolikt finns det många okända faktorer som bidrar till sömn-
besvär och minskad sömnlängd. 

Föreliggande studie är en tvärsnittsundersökning i fyra kommuner  
i Skåne, där elever besvarade enkäter om sömn, medievanor och 
livsstil i samband med hälsosamtalet hos skolsköterskan i årskurs  
7 och 8. Skolsköterskorna mätte också längd och vikt på eleverna, 
så att Body Mass Index (BMI) kunde räknas ut. Enkäten om sömn, 
medievanor och livsstil har testats psykometriskt för åldersgruppen 
tidigare (Garmy, Jakobsson, & Nyberg, 2012). 

Totalt besvarades enkäten av 1518 ungdomar, varav 51 % var 
flickor. De flesta ungdomarna var 14 år, men åldern varierade 
mellan 13–15 år. 

När tiden för insomning och uppstigning förändras från vardag till 
helg, förskjuts den tidpunkt på natten som är sömnens mittpunkt. 
Om man på vardagskvällen går och lägger sig klockan 22 och 
stiger upp klockan 06, infaller sömnens mittpunkt efter halva tiden, 
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det vill säga klockan 02. Om samma person på helgen lägger sig 
klockan 01 och stiger upp klockan 11, infaller sömnens mittpunkt 
istället klockan 06. Skillnaden mellan sömnens mittpunkt på var-
dagen och helgen blir då 4 timmar. I vår studie (Hena & Garmy, 
2020) definierade vi social jetlag till en förskjutning av sömnens 
mittpunkt med 2 timmar eller mer. Detta förekom hos drygt hälften 
av deltagarna (54 %). Efter att ha kontrollerat för ålder, kön och 
ekonomisk status, fann vi att lång skärmtid (≥4 timmar) och att 
vara aktiv på natten varje vecka med att skicka meddelanden via 
SMS och/eller sociala medier, var associerat med social jetlag. 

Vi undersökte även sömnlängdens betydelse, och fann att mindre 
än 8 timmars sömn var associerat med sämre självskattad hälsa, att 
ofta vara trött i skolan, längre skärmtid och att vara aktiv på natten 
varje vecka med att skicka meddelanden via SMS och/eller sociala 
medier (Garmy, Idecrans, Hertz, Sollerhed, & Hagell, 2019). 
Mindre än 7 timmars sömn var dessutom associerat med under-
kända ämnen och övervikt/fetma (Litsfeldt, Ward, Hagell, & 
Garmy, 2020). 
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