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Abstract 

Denna uppsats handlar om människors lyssningsvanor vid insomning. Syftet är att ta redan på 

hur vanligt det är att folk lyssnar på musik eller andra ljud när det ska sova och skiljer det sig 

något mellan ålder och genus.  

Datainsamlingen gjordes genom en webbenkät som publicerades på Facebook för att ha 

möjlighet att nå ut till en stor del informanter. Undersökningen fick in svar från 919 unika 

respondenter i olika åldrar. 

Forskningsöversikten visar att musik och ljud kan vara en effektiv metod för att somna och att 

komma till ro. Musik och ljud kan främja avslappning både fysiologiskt genom att sänka 

hjärtfrekvensen samt psykiskt genom att leda bort tankar. Tidigare forskning visar även att 

mobiltelefoner och surfplattor ger ifrån sig blått ljus vilket får hjärnan att ”tro” att det är dag 

och leder därför till ökad vakenhet.  

En stor del av de som svarade på enkäten lyssnar på något vid insomning och tycker att det är 

till hjälp. Majoriteten av informanterna föredrar att lyssna på röster i form av podcast, film 

och tv-serier eller ljudböcker före musik. Största delen av de informanter som konsumerade 

film och tv-serier vid insomning ansåg att bilden inte var viktig, utan att det var rösterna som 

var det primära. Resultatet visade dock att de som inte lyssnade på något vid insomning hade 

en kortare insomningstid jämfört med de som lyssnar på något. Det framgick även att äldre 

informanter inte lyssnar lika frekvent som yngre. Det fanns endast små skillnader mellan 

kvinnor och mäns lyssningsvanor och insomningstider.   
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Inledning 

Att komma till ro och somna är för många ett problem. Man har i alla tider behövt hjälp på 

traven för att somna, ett exempel är mammor som sjunger vaggvisor och berättar godnattsagor 

för sina barn. Människor har idag flera olika knep för hur man bäst somnar, allt från att dricka 

varm mjölk, ha penna och papper bredvid sängen för att skriva ner det man tänker på, till att 

lyssna på någon form av ljud eller musik.  

En sak som slog mig när jag var ute och reste med två vänner, var att de alltid behövde något 

att lyssna på när det var dags att sova. Vi låg ute i tält på ett fjäll och även fast det rann en 

bäck bredvid tältet, vinden susade och det var flera ljud utifrån, tog ändå den ena vännen fram 

sin mobil och började lyssna på en podcast. Samma procedur skedde samtliga nätter under 

resan. Detta fick mig att börja fundera. Denna vana har jag noterat hos fler människor och om 

det inte är podcast kan det vara musik, ambienta ljud eller ljud från någon film eller tv-serie 

som man lyssnar på. Det som gör det här ämnet extra intressant för mig är att jag själv inte 

känner något behov av att lyssna på något när jag ska sova. Det jag inte förstod var 

anledningen till varför de lyssnade på något, om det var för att dölja ljuden utifrån, leda bort 

tankarna eller andra skäl. Det fick mig även att fundera över hur vanligt fenomenet verkligen 

är och om behovet ser olika ut i olika åldrar samt om genus har någon betydelse.   

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse kring människors insomningsvanor 

med utgångspunkt från följande frågeställningar: 

1. Vilka mönster finns det kring insomningsvanor i relation till genus och ålder? 

2. Hur beskriver och upplever människor behovet eller funktionen av musik eller ljud vid 

insomning? 

3. Hur påverkas insomningstiden om man lyssnar på något?  
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Avgränsningar 

 

När man publicerar en enkät på webben så har man möjlighet att nå ut över hela världen, men 

jag har valt att avgränsa enkäten genom att skriva den på svenska. Denna avgränsning gjordes 

för få en hanterlig mängd data för min analys. I uppsatsen Musikens inverkan på avslappning 

och sömn: En litteraturstudie1 beskrivs preparat som kan hjälpa vid insomning. De skriver att 

det är vanligt att läkare skriver ut sömnmedicin vid sömnproblem och det finns forskning 

inom området. I detta fall har jag valt att bortse ifrån huruvida deltagarna i undersökning 

använder sömnmedel eller inte. Syftet har varit att ta reda på, om och vad människor lyssnar 

på vid insomning och inte eventuell läkemedelsanvändning. Detta kan eventuellt ha påverkat 

resultatet, men jag ansåg att det inte är det jag vill ta reda på i min undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Elvenäs & Severinson (2010) 
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Forskningsöversikt 

Denna översikt beskriver sömn, problem som kan uppstå vid insomning och vilka metoder 

som kan användas för att främja sömnen och insomning på ett övergripande plan.   

Stor vikt ligger på hur sömnen blir påverkad av bland annat stress och modern teknik som till 

exempel smartphones. Detta urval har gjorts utifrån en bedömning av relevans i förhållande 

till de forskningsfrågor som är grunden i min resultatanalys. 

Sömn 

Sömn brukar nämnas som den djupaste formen av vila och vi sover ungefär en tredjedel av 

våra liv. Även fast mycket forskning har gjorts om sömn finns det fortfarande många frågor 

som är obesvarade.2 Det som är lite speciellt med sömn till skillnad från andra aktiviteter är 

att vi inte kan framkalla tillståndet hur mycket vi än försöker. När vi sover är vårt medvetande 

släckt. Det som skiljer sömnen från att vara medvetslös är att det går att bli väckt ur den.3 

När du sover har du låg fysiologisk aktivitet, blodtrycket och pulsen sänks, 

andningsfrekvensen minskar och muskelspänningar blir lägre. Temperaturen i kroppen 

sjunker, samt att ämnesomsättningen och mängden stresshormoner som kroppen producerar 

minskar. Immunförsvaret jobbar intensivare vid sömn och utsöndringen av hormoner så som 

testosteron, prolaktin och tillväxthormon ökar. Sömn är kroppens verktyg för att återuppbygga 

sig själv och fylla på med energi och den är speciellt betydelsefull för hjärnans återhämtning.4 

 

God sömn kännetecknas av kort insomningstid och längre sammanhängande sömn från det att 

man lägger sig på kvällen tills det att man vaknar på morgonen.5 

Det är lättare att somna om man är “mindre vaken”, främmande och oväntade 

sinnesstimuleringar ökar vakenhet som till exempel ljud från gatan eller grannen. Kroppsliga 

förnimmelser så som hunger, törst, omedvetna spänningar i kroppen, tankeverksamhet eller 

dialog ökar även vakenheten.6 

                                                 

2 Jahren Kristoffersen & Nortvedt & Skaug 2006:302; Wijk & Edberg 2009:388–389 

3 Jahren Kristoffersen & Nortvedt & Skaug 2006:303 

4 Wijk & Edberg 2009:394 

5 Jahren Kristoffersen & Nortvedt & Skaug 2006:303 

6 Akash & Olsen 2007:36 
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Avslappning till ljud innebär att du ger dig hän åt ljuden, så du förhåller dig avslappnat till 

dem. Detta kan man utnyttja när man ska somna, alltså jobba med ljuden i stället för emot 

dem. Så om någon i din närhet snarkar ska du försöka känna in takten och försöka finna ro i 

snarkningarna.7 

 

För att få de bästa förutsättningarna för att få en god natts sömn ska man vara avslappnad 

både kroppsligt och mentalt. Om man inte känner fysiskt välbefinnande eller sinnesro kan det 

vara svårare att slappna av helt.8 Man somnar även lättare och sover bättre om 

förutsättningarna är goda. Gynnsamma förutsättningar är att man först och främst ligger ner 

och rummet som man skall sova i rekommenderas att vara mörkt, tyst och svalt.9 

Det är viktigt att skapa ett samband mellan sängen och sömn. Aktiviteter som till exempel att 

smsa eller prata i telefon, röka, titta på tv, planera din dag, tänka på ditt jobb bör undvikas. 

Samlag är ett undantag här, eftersom att sängen är en naturlig plats för det.10 

 

Sömnbrist eller utebliven sömn kan vara väldigt skadligt för kroppen och för hälsan. På kort 

sikt kan sömnbrist leda till trötthet och brist på energi och på längre sikt kan det leda till: 

försämrad reaktionsförmåga, minnesförlust och koncentrationssvårigheter, nedsatt förmåga att 

tänka logiskt, humörsvängningar, minskad motivation, ångest och depression.11 Sömnbrist 

kan även bli skadligt fysiskt för kroppen och kan leda till nedsatt immunförsvar och därför 

större risk för sjukdomar. Risken för metabolt syndrom, diabetes typ 1 och hjärt- och 

kärlsjukdomar ökar också efter lång tid av störd eller utebliven sömn.12    

Sömnstörningar  

De vanligaste sömnstörningarna är insomni (sömnlöshet) hypnosomni (för mycket sömn och 

sömnighet) parasomnier (avvikelse från normalt sömnmönster utan att sömnlängden 

påverkas). Även Willis-Ekbloms sjukdom, rastlösa ben (restless leg syndrom eller RLS) är en 

förekommande störning där de drabbade beskriver att de känner en krypande känsla i benen.13  

                                                 

7 Ibid 94 

8 Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006:328 

9 Ulfberg 2010:17 

10 Borcard hämtat den: 16-10.25 

11 Wijk & Edberg 2009:396-397 

12 ibid 397 

13 Wijk & Edberg 2009:394-396 
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Resultatet av en undersökning som gjordes 2012 var att musik kan hjälpa patienter som lider 

av insomni som beror på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Musiken som användes då 

var långsamma melodier med piano, fiol och bjällror.14 Det finns andra studier som visar 

liknande resultat. En studie där elever med sömnproblem sov bättre när de lyssnade på 

klassisk musik i jämförelse med om de lyssnade på ljudbok eller inget alls.15  

Musik- och ljudapplikationer  

Det har visat sig att människor som lyssnar på den musik de gillar och känner för, i allmänhet 

mår bättre.16 När man väljer vilken musik utifrån vilket humör man är på, tenderar kvinnor att 

välja musik som passar sinnesstämningen bättre är vad män gör.17  

Många använder musik, ljud eller olika former av röster för att somna. Det finns många 

applikationer till mobiltelefoner som påstår att de kan hjälpa till att få dig att somna.18  

Anahid, författare till kapitlet Sound, Music, Affect – Theorizing Sonic Experience i boken 

Music For Sleep har analyserat mobilapplikationer och kommit fram till att de mest 

signifikanta kategorierna i ett flertal applikationer är ljud som inte förknippas med musik. Den 

största delen av ljuden var vatten- och naturljud. Det är även vanligt med maskinljud så som 

fläktar, flygplan eller ljud från trafik och människor. Även olika former av brus så som white 

noice, brown noise eller pink noise är vanligt förekommande.19     

 

Spotify som idag är en av världens ledande musiktjänster gjorde 2015 en undersökning där de 

analyserade vad folk lyssnade på innan de skulle sova. Utifrån detta sammanställde de en topp 

20-lista. Majoriteten av listan bestod av musik och de populäraste låtarna framfördes av 

artisten Ed Sheeran. Något som dock stack ut lite i listan var spåret som låg på 6e plats. Där 

låg Rain For Sleep från albumet Sound of Rain (ett album med enbart olika regnljud).20    

 

                                                 

14 Blanaru al et. hämtad den: 16-10-24 

15 Harmat & Takacs & Bodizs 2008 

16 Juslin & Laukka (ref. Hallam 2012:496) 

17 Juslin & Sloboda. (ref. Hallam 2012:496) 

18 Kassabian 2013:166 

19 ibid:166 

20 Billboard Staff hämtat den: 16-10-24  
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En låt som inte fanns med på Spotifys topplista var Weightless med Marconi Union. Den har 

utsetts till att vara en av de mest avslappnande sångerna som någonsin gjorts. Ljudterapeuter 

fick rangordna tio låtar som de ansåg var avslappande, där hamnade Weightless högst.21 Lyz 

Cooper som är grundaren av British Academy of Sound Therapy nämner några av de 

aspekterna som gör att just denna låt blir så avkopplande. Hjärtat kommer in i samma takt 

som låten går i, den är 8 minuter lång vilket också är viktigt då det tar ungefär 5 minuter för 

hjärtat att komma in i rytmen. Intervallet mellan tonerna i låten ger en känsla av eufori och 

säkerhet. Melodin upprepar sig inte och det gör att man inte anstränger hjärnan. Detta 

eftersom den inte behöver anta hur låten kommer fortsätta.22 

 

I en undersökning som utfördes av Elise Labbe´, Nicholas Schmidt, Jonathan Babin och 

Martha Pharr slumpades 56 unga människor med olika etiska bakgrund in i fyra grupper. 

Deltagarna fick genomgå ett hastighetstest, som ledde till olika stressreaktioner. Vid 

reaktionerna mättes hjärtfrekvensen, andningen och hudstatus enligt självskattningsskalor.  

De olika grupperna fick lyssna på olika slags musik, efter att de hade blivit utsatta för 

hastighetstestet. En grupp fick lyssna på klassisk musik (barockmusik) i lugnt tempo. En 

annan grupp fick lyssna på egenvald lugn musik. De fick välja mellan country, jazz och rock. 

Den tredje gruppen fick lyssna på dynamisk heavy metal i högt tempo. För att texten inte 

skulle påverka deltagarna valde man tysk text, eftersom ingen av deltagare kunde tyska. Den 

sista gruppen fick vara utan musik.  

Resultatet räknades ut genom självskattning och fysiologiska parametrar. Det visade sig att de 

som lyssnat på egenvald avslappningsmusik eller klassisk musik efter att ha blivit utsatta för 

stress tenderade att få mindre ångest och bli mer avslappnade, jämfört med de som lyssnade 

på heavy metal eller inte lyssnade på något. Gruppen som lyssnade på heavy metal, upplevde 

att deras ångestnivå bara blev mer påtaglig av musiken.  

Samtliga deltagares stressnivå sjönk dock ju längre tid som gick. Slutsatsen forskarna kom 

fram till var, att de som lyssnade på klassisk musik eller musik som de valt själva efter att ha 

blivit utsatt för stress, snabbare framkallar positiva emotionella gensvar och minskad stress.23 

 

                                                 

21 Han G. (2016) hämtad den: 16-10-25 

22 Han G. (2016) hämtad den: 16-10-25 

23 Labbé (2007) 
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Michael H. Bonnet som är professor i neurologi på Wright Stat Boonshoft School of 

Medicine, har studerat sömn under många år och hans resultat visar på att effekten av musik 

vid insomning kan variera från person till person. Vissa personer klarar av att höra melodier 

vid insomning och ändå somna, medan det för andra inte är möjligt.  

Bonnet säger även att människor generellt stör sig på ovanliga eller oväntade ljud under 

insomningsprocessen. Därför kan white noise från maskiner vara till hjälp, eftersom det kan 

maskera eller dölja de oväntade ljuden. Exempel på oväntade ljud kan vara knarrande golv, 

ljud från grannen eller ljud utifrån gatan.  

Musik kan fungera på samma sätt och ha en maskerande funktion. Han nämner även att musik 

kan vara störande, om man är van att sova i ett helt tyst rum. Man vänjer sig vid den miljön 

man brukar sova i. Folk som bor på landet kan ha svårt att somna i storstäder och tvärtom. 

Människor som är vana vid oljud från gatan, kan ha svårare att somna i tysta rum för de är 

ovana med tystnaden. Man kan således konstatera att man sover bäst och somnar snabbast, 

när man vistas i den miljö man är van vid.24 

Stress och musikens inverkan på oss 

Den vanligaste orsaken till dålig sömn utöver sjukdomar är stress.25 Många kan uppleva att 

man sover sämre och får sömnlösa nätter på grund av stress, att man är uppjagad eller 

bekymrad över något. Stress får kroppen att varva upp, vilket gör det svårare att somna samt 

att den sömn du får upplevs som sämre. Detta behöver inte vara något större problem, om 

man sover lite sämre en natt kan kroppen ta igen den förlorade sömnen natten efter. Men om 

du däremot ständigt är stressad kan det blir svårare att ta igen den förlorade sömnen.26  

 

En känd definition av stress kommer från den österrikisk-kanadensiska fysiologen och 

professorn Hans Selye (1956). Han menar att stress är en allmän uppvarvningsreaktion på ett 

stimuli som kan utgöra både en utmaning och ett hot.27  

 

                                                 

24 Hallin Hämtad den 16-10-25 

25 Söderström 2007:63 

26 Åkerstedt hämtad den:16-10-04 

27 Malmström hämtad den: 16-10-31 
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Forskaren och författaren, Töres Theorell beskriver i sin bok Noter om musik och hälsa att 

musik brukar påstås vara bra för hälsan och hjälper oss att slappna av. Thorell menar att det 

påståendet inte är hela sanningen utan är troligtvis bara en delförklaring.28 Det är enkelt att 

vara övertygad och argumentera för att musik har stor inverkan på vår hälsa. Musik har en 

förmåga att mobilisera krafter i oss, att förändra ett sinnestillstånd och att utlösa en handling 

visar en undersökning av Even Ruud.29  

 

När vi lyssnar på musik sker en kedjereaktion i kroppen, musiken sätter igång processer i 

hjärnan som i sin tur sätter igång förändringar i kroppen.30 Dessa förändringar påverkar hjärt- 

och andningsfrekvens, blodtryck, hudens ledningsförmåga, hudens temperatur, 

muskelspänningar och biokemiska gensvar.31     

Musik påverkar inte bara kroppen fysiskt utan kan framkalla starka känsloreaktioner. I boken 

Handbook of Music and Emotion – Theory, Research, Applications, nämner Koelsch fem 

punkter, om hur musik kan påverka människan:  

 Emotionellt: Musik påverkar hjärnan och skapar kraftfulla emotionella reaktioner, 

vilket är en viktig del i musikterapi. 

 Beteende: Musik kan påverka hur vi agerar. Det kan till exempel påverka hur vi rör 

oss, går och talar. 

 Uppmärksamhet: Musiken kan distrahera oss från negativa stimuli som smärta, 

stress och sorg.   

 Kommunikation: Musik som terapiform kan underlätta för en person med 

kommunikationssvårigheter. Att lyssna till musik kan främja en persons sociala 

förmåga. 

 Kognitivt: Musik gör det möjligt att väcka känslor och minnen. Exempelvis kan en 

viss musikaliskupplevelse förknippas med en speciell händelse.32  

 

                                                 

28 Theorell 2009:16 

29 Ruud 2002:34 

30 Theorell 2009:43 

31 Bartlett (ref. Altenmüller & Schlaug 2012:15) 

32 Koelsch (Ref. Juslin & Sloboda 2010:313) 
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Även fast mycket talar för att musik är avslappnande och bra så finns det ändå något 

motsägelsefullt med det. Det går att vända på påståendet, för det är även väldigt vanligt att 

använda musik för att bli pigg. Frågan som väcks då, blir man lugnare eller piggare av musik? 

Det är lite svårt att svara på för när man till exempel sjunger blir man både piggare och mer 

avslappnad33 och det finns studier som antyder att musik innan man går och lägger sig leder 

till högre hjärtfrekvens vilket gör dig mer vaken.34 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att forskning pekar på att musik kan ha flera funktioner, 

beroende på hur man använder det och vilken musik man lyssnar på. Musik kan både få 

människor att slappna av och bli mer stressade.  

Skärmen 

Kroppen kan med hjälp av ljus anta vilken tid på dygnet det är. Blått ljus (blue light) hjälper 

kroppen på ett väldigt effektivt sätt att veta när det är morgon. Skärmen från en smartphone 

eller surfplatta ger ifrån sig stora mängder av det blåa ljuset, vilket får hjärnan att tro att det är 

dags att vakna. Smartphones har alltså en stor inverkan på hur bra vi sover, och det verkar 

främst påverka ungdomar, vilket en undersökning (2012) av Time/Qualcomm visade .35 Där 

4700 personer i olika åldrar och länder blev tillfrågade om hur bra de ansåg att sin sömn var, 

och om de kände sig påverkade av sin smartphones. I undersökningen såg man tydligt att de 

som sov sämst var unga vuxna i åldrarna 18–24. I samband med den undersökningen frågades 

även de informanterna var de förvarade telefonen på natten, man kunde se att de unga vuxna 

ofta hade den liggande nära till hands hela natten.36 Det rekommenderas alltså att du bör 

undvika användandet av någon form av skärm, en stund innan läggdags. Tallkottkörteln är en 

del av hjärnan som hjälper kroppen med dygnsrytmen.37 När tallkottkörteln registrerar ljus 

blir vi mer uppmärksamma och därför mer vakna. Men på kvällen när det blir mörkare, 

                                                 

33 Theorel 2009:16 

34 Bonnet hämtad den: 16-10-25  

35 Khazan Hämtad den 16-10-25 

36 ibid 

37 Nationalencyklopedin hämtad den: 16-10-31 
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utsöndrar kroppen ett mörkerhormon som heter melatonin, vilket gör dig sömnig. Om 

melatoninet utsätts för ljus sker en kemisk process, som förstör dess funktion.38   

Hypnos 

”Hypnos ska förstås som en inbjudan till trance, en invitation till ett avslappnat skönt 

tillstånd, till en inre värld som rymmer möjligheter” – Enqvist, 2004.39 

 

Hypnos har många användningsområden, såsom smärtlindring vid förlossning och kirurgi, i 

samband med fobiträning och ångest, lindra symtom vid astma och är även en effektiv metod 

mot sömnsvårigheter.40 Hypnos härstammar från det grekiska ordet hy´pnos som betyder 

sömn.41 Att definiera hypnos är ganska svårt. Det är ett samlingsbegrepp som är väldigt brett 

och innefattar flera olika tillstånd, fenomen och tekniker.42 Upplevelsemässigt har hypnos en 

del likheter med drömsömn, men det som skiljer hypnos från sömn är att hypnos inte kan 

fastställas med hjälp av fysiologiska kriterier.43 

Hypnotisören är den som försätter en person i ett hypnotiskt tillstånd (det går även att utföra 

hypnos själv, utan hypnotisör - självhypnos). Det finns en del olika metoder för att framkalla 

hypnos, ett exempel är att lyssna på en lugnande röst.44  

                                                 

38 Solfors 2016:93 

39 Enqvist 2004:12 

40 Enqvist 2004:123–124 

41 Nationalencyklopedin hämtad: 16-10-26 

42 Enqvist 2004:8 

43 Nationalencyklopedin hämtad: 16-10-26 

44 SFKH hämtad den 16-10-26 
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ASMR 

Autonomous Sensory Medidian Response (ASMR) är ett sensoriskt fenomen, där man kan 

uppleva en kittlande, statiskliknande känsla vid skalpen, bak vid nacken och även ibland 

längre ner längs med ryggen. Detta fenomen kan utlösas vid speciella audionoma- eller 

visuella stimulis. Många beskriver att de mår bra av detta stimuli och det hjälper dem även att 

slappna av. Några av de vanligaste metoderna för att utlösa ASMR är viskningar, ljud som 

beskrivs som krispiga, ultrarapida rörelser samt att personen som lyssnar känner sig 

uppmärksammad och sedd. Data visar även att ASMR tillfälligt kan dämpa depression och 

kronisk smärta.45   

Sömnspolar 

Thien Thanh Dang-Vu1s (2010) forskarteam har studerat varför vissa sover bättre trots ljud 

omkring sig, medans andra är mer lättväckta. De anser att det finns en fysiologisk förklaring 

bakom detta. 

Deras resultat pekar de på de så kallade ”sömnspolarna”. Det innebär ett kort utbrott av 

väldigt snabba rytmiska hjärnvågor från thalamus (Den del i hjärnan som hjälper oss att först 

sinnesintryck som ljud och ljus). Resultatet av undersökningen visade att de personer med ett 

högt antal sömnspolar sover bättre vid störande ljud, medan de med färre vaknade lättare. 

Förklaringen forskarna gav till varför sömnen är stabilare för vissa trots oväsen, var att ju fler 

sömnspolar som hjärnan producerar per minut, desto högre blir tröskeln för att släppa in ljud 

till de delar av hjärnan som gör att man vaknar.46     

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett stort intresse hur musik och ljud 

påverkar människor i olika situationer, vilket i sin tur har lett fram till en hel del forskning i 

ämnet. Det som är gemensamt i så gott som all forskning jag studerat, är att man kommit fram 

till att musik och ljud har inverkan på oss människor både fysiskt och mentalt. Jag upplever 

dock att det saknas en del relevanta aspekter i ämnet, vilket gör att jag vill undersöka dessa 

infallsvinklar. 

 

                                                 

45 Barratt & Davis 2015 

46 Hämtad den 2-12-16 
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Metod 

Den metod som använts i denna studie är en kvantitativ datainsamling, i form av en web-

enkät. Anledningen till att just en enkätundersökning använts var för att se till att så många 

som möjligt kunde delta i undersökningen, samt att det på ett smidigt sätt går att jämföra de 

olika svaren.47 Fördelen med en webenkät framför vanlig enkät är att det är kostnadseffektivt 

och det finns bra verktyg för att skapa enkäten samt att analysera datan.48 

 

De saker som jag ansåg var viktigast att ta reda på i undersökningen var: 

 Kön/Ålder 

 Om informanten lyssnade på något vid insomning, och om ja: vad och hur ofta? 

 Om bilden är viktig om informanten konsumerar film eller tv-serier 

 Hur lång informantens uppskattade insomningstid är. 

 Vad blir följden om informanten inte lyssnar på något. 

Urval och etik 

För att få fram informanter till undersökningen har jag använt mig av bekvämlighetsurval, 

som innebär att jag har valt personer som finns nära till hands och då i mitt fall på plattformen 

Facebook. Jag valde denna formen av metod, då den gav tillgång till en stor mängd 

informanter, vilket gör att det blir högre sannolikheten att svaren ska representera hela 

populationen.49 Undersökningen har tagit hänsyn till deltagarnas integritet och att 

vetenskapliga rådets forskningsetiska principer har följts. Stor vikt har lagts vid att förklara 

vad informationen ska användas till och att den bara kommer användas i uppsatsen, samt att 

informanterna garanteras full anonymitet.50  

                                                 

47 kvantitativa metoder 36 

48 Trost & Hultåker 2016:135–139 

49 Trost & Hultåker 2016:37 

50 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) 
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Kritik mot metod och urval 

Det som är viktigt när man samlar in kvantitativa data är att man vet vad man vill ha svar på 

och därmed ställer rätt frågor.51 I denna studie används till största del slutna frågor vilket har 

många fördelar, bland annat lättsamheten att planera inför det fortsatta arbetet och att svaren 

direkt blir användbara. Många anser även att enkäter med slutna frågor är lättare att besvara 

vilket kan leda till att det kommer in fler svar.52 De slutna frågorna även är fördelaktiga då de 

gör att det blir mindre risk för feltolkningar av frågeställningarna.53  

Det som däremot kan vara negativt är att informanten kan sakna svarsalternativ bland de 

”förbestämda” svaren i enkäten.54 Det finns dock några svagheter i denna metod. En av dem 

är att när man gör en enkät på webben kan man inte vara säker på att den som svarar ger 

korrekt information om sig själv. En annan brist är att jag använder mig av sociala medier för 

att sprida enkäten och då blir risken stor att det blir en snäv ålders- och bakgrundsspridning. 

Detta eftersom majoriteten av mina kontakter där är jämngamla med mig och har liknande 

bakgrund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

51 Trost & Hultåker 2016:36 

52 Ibid:37 

53 Eliasson 2013:52 

54 Trost & Hultåker 2016:37 
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Resultat och analys 

Jag la ut enkäten på Facebook först bland mina vänner och sedan i en grupp som heter ”what 

do you need help with today buddy” som är en grupp med över 12 000 medlemmar. Detta 

ledde till att jag fick 1 000 svar på min enkät. Jag noterade att några av svaren liknade 

varandra väldigt mycket. Jag ansåg att det var högst osannolikt att det skulle vara två olika 

personer som gav identiska svar under så kort tidsperiod. Svaren stack ut ur mängden och 

chansen att två skilda individer skulle svara exakt lika ansåg jag vara omöjligt.  

Jag gick då igenom alla svaren och tog bort de jag bedömde vara samma person (samma ålder 

och kön och svar under en kort tidsintervall). Det slutade med att jag hade 919 svar kvar.  

Resultatets köns och åldersspridning 

Enkätens svarsunderlag bestod av: 

Kvinnor: 671 (73%)  

Män: 241 (26.2%)  

Annat: 7 (0.8%)  

 

Jag har jämfört ålder och kön för att tydligare se vad majoriteten av enkätens underlag består 

av. I följande jämförelse har jag valt att utesluta den grupp som varken identifierade sig som 

man eller kvinna, då de var så underrepresenterade. Jag ansåg därför att det inte gick att få 

relevant statistik från den gruppen.  

 

Resultatet gav en bred åldersspridning med informanter från 10–15 år upp till 76–80 år. 

Vid åldersjämförelsen begränsade jag mig även till att hålla mig till de vanligaste 

åldersgrupperna som var: 16–20, 21–25, 26–30, 31–35, 36–40 och 41–45 år. 
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Diagram visar könsfördelningen i åldrarna 16 till 45.  

 

Den vanligaste åldersgruppen motsvarade drygt en fjärdedel, det var personer i åldrarna 21–

25 år. Gruppen innehöll 252 personer, 161 kvinnor (64%) och 91 män (36%).  

Ungefär hälften av alla som svarade på enkäten var i åldrarna 16–30 och andra hälften bestod 

av åldrarna 31–80. 

 

756 av alla informanter tillhörde åldersspannet 16–45 vilket motsvarade ungefär 82%.  

Kommande resultat innehåller dock data från samtliga 919 deltagare. 

Hur lång tid uppskattar du att det tar för dig att somna? 

Insomningstiden bland mina informanter varierade väldigt mycket.  

De resultat som dock stack ut för mig var: 

- 536 stycken (58%) Somnar inom 20 minuter. 

- 225 stycken (25%) somnade mellan 20–40 minuter.  

- 80 stycken (9%) tog mer än en timme för dem att somna.   

 

Den uppskattade insomningstiden för kvinnor och män skiljer sig inte särskilt mycket åt.  

Den vanligaste uppskattade insomningstiden för båda grupperna, är att somna inom 20–30 

minuter. Fler än 50% i båda grupperna uppskattar att de somnade inom 20 minuter. 
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Följande diagram visar den uppskattade insomningstiden för både män och kvinnor.  

 

 

 

Lyssnar du på något i sängen innan du ska somna och i sådana fall, hur ofta? 

Frågan gav följande svar:  

- 280 stycken (31%) lyssnade aldrig på något 

- 243 stycken (26%) lyssnade på något varje kväll 

- 161 stycken (18%) lyssnar på något flera gånger i veckan 

- 87 stycken (9%) lyssnar 1–2 gånger i veckan 

- 148 stycken (16%) lyssnar på något men mer sällan än 1–2 gånger i veckan 
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Jag har jämfört informanters uppskattade insomningstid med deras lyssningsvanor, resultatet 

visade följande:  

- Det är mycket ovanligare för de som lyssnar ofta att somna inom 10 minuter medans 

cirka 50% av de som aldrig lyssnar på något somnar inom den tiden.  

- Endast 5% av de som aldrig lyssnar på något uppskattar att det tar mer än 50 minuter för 

dem att somna.  

- Ungefär en fjärdedel (23%) av de som lyssnar varje kväll, uppskattar att de behöver 50 

minuter eller mer för att somna.  

 

Slutsatsen jag drar här är att de som aldrig lyssnar på något, har kortare insomningstid än de 

som lyssnar på något varje kväll. Tidigare forskning (Ulfberg 2010) pekar på att viktiga 

förutsättningar för god sömn, är att rummet man skall sova i är mörkt, svalt och tyst.  

Om man då lyssnar på något vid insomning försvinner en viktig del, alltså tystnaden. Detta 

antar jag är en delförklaring varför de som lyssnar på något tenderar till att inte somna lika 

snabbt. 

 

Kvinnor och mäns lyssningsvanor vid insomning är relativt lika. Det som skiljer mest är att, 

33% av kvinnorna lyssnar inte på något vid insomning. Medan siffran för männen är 24%.  

Om man ser till vilka som lyssnar på något varje kväll, så är det 32% av männen och 24% av 

kvinnorna. 

 

Det tyder alltså på att det inte finns några större skillnader på män och kvinnors 

lyssningsvanor. Vilket man även kan se på resultatet hur lång deras uppskattade 

insomningstid är.    
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Vad lyssnar du på? 

639 personer svarade att de lyssnar på något vid insomning. Vid frågan var det möjligt att 

välja fler än ett svarsalternativ, det gav sammanlagt ungefär 1 000 svar:  

- 224 stycken konsumerade film och tv serier.  

- 277 stycken lyssnade på musik,  

- 168 stycken lyssnade på podcast.  

- 75 stycken lyssnade på ambiensljud (ex. gatuljud eller regn).  

- 10 stycken lyssnar på brus.  

- Ungefär 200 informanter svarade att de lyssnade på något annat utöver de svarsalternativ 

jag hade som förslag. De vanligaste svaren var: ljudbok (66 stycken), ASMR (11 

stycken), radio (36 stycken) och guidad meditation (21 stycken).  

 

En av anledningarna till varför så få lyssnar på radio, kan vara för att man inte själv kan 

bestämma vilken musik som ska spelas. Elise Labbe´ et al. undersökning visar att självvald 

musik är bra för att motverka stress. Deltagarna i undersökningen har med största sannolikhet 

valt vilken musik de lyssnar på vid insomning själv, då kommande resultat visar att 

majoriteten använder plattformen Spotify. Ett antagande som jag gör är att även om man 

lyssnar på annat än musik som till exempel podcast eller ljudbok som man väljer själv, ger 

liknande avstressande resultat.  

Om du konsumerar film och tv-serier vid insomning, är bilden viktig? 

Av de 224 svarande så var det 135 (~61%) som inte tyckte det var viktigt och 88 (~39%) som 

tyckte det var viktigt.  
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Ett antagande jag gör här är att anledningen till varför majoriteten inte tittar på något är för att 

de känner att de blir mer trötta av slutna ögon. Dels för att de får ett extra sinnesintryck som 

sätter hjärnan i jobb, samt att skärmen de tittar på ger ifrån sig blått ljus som även det ökar 

deras vakenhet. 

Varför lyssnar du på något? 

På frågan om varför de lyssnade på något svarade 600 personer, även här var det möjligt att 

fylla i fler än ett alternativ. De vanligaste svaren var:  

- 134 stycken som vill tänka på annat.  

- 106 stycken som tyckte det var avslappnande och hjälpte dem att varva ner. 

 

Anledningen till varför dessa använder sig av ljud av musik skulle dels kunna förklaras med 

Koelsch fem punkter, hur musik kan påverka oss. Han menar att musik kan användas för att 

distrahera oss från negativa stimuli som sorg och stress, vilket informanterna som vill tänka 

på annat kanske upplever. En annan anledning är för att mycket i forskningsöversikten talar 

för att musik också kan hjälpa oss att slappna av, då de dels kan påverkar vår hjärtfrekvens 

och blodtryck.   

Andra vanligt förekommande svar, var att informanten lyssnade av ren vana, att de ansåg att 

det är mysigt, det var en form av trygghet och de slapp känna sig ensamma. Några ville endast 

använda ljud och musik för att maskera ljud utifrån.  

 

I Michael H. Bonnets forskning förklarar han hur man kan utnyttja ljud man känner igen för 

att maskera oväntade och obehagliga ljud. Denna metod tror jag utnyttjas av många trots att 

de inte är medvetna om det. 

Vad blir följden om du inte lyssnar på något? 

Av de 589 svar jag fick var dessa vanligast:  

- Majoriteten beskriver att det tar längre tid att somna och att det är svårt komma till ro 

och slappna av.  

- Den näst största andelen anser att det inte blir några följder alls och att de sover lika bra 

ändå.  

- Många svarade att de låg och tänkte och grubblade mycket utan något i öronen.  

- Det var även en del som kände sig stressade utan ljud i öronen.  
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Jag tycker det är intressant att så många som 136 stycken lyssnar, trots att det inte ger någon 

effekt. Det finns även en liten andel som lyssnade på något vid insomning fast de är medvetna 

om att de hade somnat snabbare utan. Detta skulle kunna peka på att personerna inte lyssnar i 

syfte av att komma till ro eller somna snabbare utan av andra skäl, tillexempel att roa sig.  

Vad använder du för plattform, när du lyssnar? 

614 personer svarade, även på denna fråga var det möjligt att fylla i mer än ett svarsalternativ.  

Det var vanligt att informanterna använde mobilen och mobilapplikationer för att lyssna.  

De vanligaste svaren på vilken plattform de använde var:  

- Spotify (214 stycken)  

- Netflix (124 stycken)  

- Youtube (116 stycken)  

- Storytel, radio och olika mobilapplikationer för podcast förekom också.  

 

Slutsatsen jag drar här är att majoriteten vill höra någon form av röster istället för musik vid 

insomning. Detta tycker jag är väldigt intressant då bland annat forskningsresultatet från Elise 

Labbés undersökning (2007) pekar på hur hjälpsamt och effektivt musik kan vara vid 

sömnproblem och vid avslappning. 
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Sammanfattning  

Jag har valt att jämföra lyssningsvanor mellan åldrarna, där jag även har tagit hänsyn till 

insomningstid. Jämförelsen gav följande slutsatser:  

- Äldre tenderar till att inte lyssna lika ofta som yngre. En tendens jag noterade är att ju 

högre upp i åldern man kommer desto mindre lyssnar man på något och inte lika 

frekvent.  

- 15% i åldrarna 16–20 lyssnar inte på något och 44% i gruppen 41–45.   

- Insomningstiden skiljer sig inte jättemycket mellan åldrarna. Det som sticker ut mest är 

att det är vanligare i de äldre åldersgrupperna som jag jämfört (31–45), att somna inom 5 

minuter.  

 

Jag anser det inte vara en slump att det är fler av de äldre som somnar inom 5 minuter, utan 

det är just för att det är färre av dem som lyssnar på något. Jag konstaterade tidigare att en 

aspekt för god sömn är just tystnad. Något annat som nämns i tidigare forskning är Michael 

H. Bonnet’s påstående att främmande och oväntade sinnesstimuli ökar vakenhet vilket gör 

att det svårare att somna. Det man lyssnar på kanske inte anses som främmande stimulans, 

dock antyder även Bonnet att musik leder till högre hjärtfrekvens. Om man då lyssnar vid 

läggdags, kommer det resultera i att man blir piggare.  
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Diskussion 

Resultaten visade ganska tydligt att de som aldrig lyssnar på något har en kortare 

insomningstid i jämförelse med de som lyssnar på något varje kväll. Då funderar jag över 

varför man vill lyssna på något? Det kanske inte är så att folk vill ha kort insomningstid, trots 

att det är en av förutsättningarna för att sova bra. En fundering som slog under min studie, var 

utifall det fanns något orsakssamband mellan insomningstider och lyssningsvanor.  

Lyssnar man på något för man har lång insomningstid, eller har man lång insomningstid för 

att man lyssnar på något? I detta fall tror jag att det är så att man lyssnar på något och det 

leder till längre insomningstid. Dels för att forskningsöversikten (Bonnet 2000) visar att 

musik vid insomning kan leda till högre hjärtfrekvens och dels för att ljud i allmänhet leder 

till ökad tankeverksamhet, som i sin tur leder till ökad vakenhet.  

 

Ju högre upp i åldrarna bland de som har svarat desto färre lyssnar på något vid insomning. 

Det framgår också tydligt att de har kortare insomningstid än de yngre åldersgrupperna.  

En reflektion är då att det finns ett samband mellan ålder och insomningstid. Vuxna somnar 

snabbare är yngre för de inte lyssnar på något.  

Många i åldrarna 16–20 skriver att de vill tänka på annat och leda bort tankarna för att kunna 

slappna av, när jag ställde frågan varför de lyssnade. Medan de i åldersgruppen 41–45 som 

lyssnar på något svarade att det mest bara handlar om avkoppling och inte i lika hög grad om 

att stänga av andra tankar.  

 

Jag tror att detta kan kopplas till stress, som jag nämnt tidigare. Vilket är den vanligaste 

orsaken till dålig sömn. Jag tror även det kan finnas samband mellan stressen och var man 

förvarar sin smartphone under natten. En stor del av stressen uppstår eftersom man alltid är 

uppkopplad, tillgänglig och kontaktbar dygnet runt. Denna stress tror jag förstärks då mobilen 

ligger nära sängen när man sover. Forskningsöversikten visar att det är vanligare hos yngre att 

jämt ha mobilen nära till hands. Jag tror även denna stress kan vara ett resultat av skolan och 

läxor. Många i åldersgruppen 16–20 går i skolan och av egna erfarenheter så vet jag att det 

kan vara svårt att tänka på annat när man kommer hem. Det är vanligt att ha hemläxor och 
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prov att plugga till, då kan risken vara att man aldrig känner sig helt ledig och behöver ett 

hjälpmedel för att koppla bort sina tankar.   

En av de vanligaste sakerna som folk konsumerade vid insomning var film och tv-serier. En 

intressant aspekt var att majoriteten av dessa ansåg att bilden var oviktig och att de 

konsumerade film och tv för ljudet. Hur kan detta vara ungefär lika vanligt som musik? 

En tanke jag har kring detta är att det finns något meditativt bakom detta och någon form av 

trygghet av att lyssna på bekanta röster.  

En annan anledning till varför man väljer film och tv framför musik tror jag kan ha att göra 

med att det inte är något återkommande som till exempel en melodislinga i ett fonogram. I 

Gregory Hans artikel nämns en av de låtar som ljudterapeuter anser främja avslappning mest. 

En anledning till att just den låten är så avslappnande, är för att den inte repeterar sig, vilket 

gör att hjärnan slipper anstränga sig och tänka ut vad nästa del i låten blir. Jag tror att det kan 

vara en viktig del till varför folk tenderar att välja film och tv framför just musik.  

 

Folk tenderar även till att välja film och tv framför podcast och ljudböcker. Jag skulle kunna 

anta att det beror på att ljudböcker och podcasts är intressant trots slutna ögon, då man inte 

missar någon aspekt av mediet, som man gör med film eller tv. En film blir svårare att hänga 

med i om man inte tittar och det kan säkert gynna avslappningen.  

Förklaringen till detta skulle kunna liknas med varför folk tenderar till att välja film och tv 

framför musik. Det finns ett samband eller en röd tråd i det som sägs i podcasts och 

ljudböcker, som man kan hänga med i med slutna ögon. Jag tror att hjärnan får jobba mer då 

för den försöker även här anta vad som ska komma, som kan liknas med hur hjärnan jobbar då 

ett musikstycke har en återkommande melodislinga.  

 

En av anledningarna till varför en fjärdedel av de som svarade var i åldern 21–25 år tror jag är 

för att jag la ut enkäten på min Facebooksida. Eftersom jag själv ingår i den åldersgruppen så 

är många av mina kontakter också det. En annan anledning till varför det ser ut så är för att 

ungefär 80% av alla Facebookanvändare är i åldrarna 16–25 år.55 

 

Forskningsöversikten pekade på att kvinnor tenderar till att vara bättre på att välja vad de ska 

lyssna på vid speciella tillfällen, så det överensstämmer med sinnesstämning och humör. Det 

                                                 

55 Mjömark hämtad: 25-11-16 
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fick mig att anta att kvinnor skulle somna fortare än män för att de valde lämpligare 

insomningsmetod eller ljud. Det som förvånade mig här var att det inte syntes i resultatet, att 

kvinnor somnar märkbart snabbare än män. 

 

Det är dock inte mycket som förvånar mig i slutresultatet, många av svaren var väntade. Det 

enda som förvånade mig en aning var att användningen av ljud vid insomning var så pass 

vanligt och utbrett i alla åldrar. Mitt antagande innan uppsatsen var att musik och ljud vid 

insomning skulle vara betydligt vanligare hos yngre än hos äldre. Men här blev jag 

motbevisad.  

Förbättringar kring enkäten 

En sak som jag borde gjort innan jag publicerade min enkät, var att skicka ut den till en 

kontrollgrupp och låta gruppen ge feedback. När jag skickade ut enkäten, så blev det inte 

riktigt som jag hade tänkt.  

Jag förutsatte att man kunde avsluta enkäten om man svarade nej på frågan om man lyssnade 

på något. Det visade sig att man var tvungen att svara på alla frågor och det kan ha gett 

missvisande svar. Det kan även vara så att flera som inte lyssnade på något struntade i att göra 

enkäten, eftersom de ansåg att det var fel på den. Detta kan tyda på att andelen som svarade 

att de inte lyssnade på något, är missvisande. Jag löste detta problem genom att göra de 

följande frågorna ”frivilliga”. Detta gjorde jag dock lite för sent, ungefär när jag hade fått in 

300 svar. Det jag gjorde då för att rätta till de 300 svaren som var påverkade av felet. Jag gick 

in bland svaren, där individer hade svarat att de inte lyssnade på något och rensade den 

inkorrekta informationen. Detta anser jag gjorde att enkäten fick ett mer relevant och exakt 

resultat. 

 

Det var en del som ogillade enkäten. Det som kritiserades var att det bara fanns två alternativ 

för kön. Detta var ett aktivt val från mig från början, vilket jag kanske borde funderat mer på 

innan jag publicerade enkäten. En anledning till varför jag inte la till fler alternativ på den 

frågan från början, var för att jag inte ville ha ett alternativ som heter ”annat”. Jag ville inte 

heller ha med flera olika alternativ. Risken är då stor att jag missar något alternativ som någon 

identifierar sig med.  

Eftersom några kände sig utelämnade och även förolämpade av att ett tredje alternativ inte 

fanns så valde jag att lägga till det tillslut. Jag frågade en person som kände sig utelämnad hur 
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jag skulle gå tillväga och hen svarade att ett alternativ som säger ”annat” än bättre än inget 

alternativ alls, därför valde jag att lägga till det.  

 

Annan kritik var att jag hade formulerat en fråga dåligt. Jag hade skrivit ”Om du lyssnar på 

film eller tv-serier, är bilden viktig” felet där var att jag hade skrivit ”lyssnar” vilket gjorde 

frågan ledande. Jag formulerade därför om den till ”Om du konsumerar film eller tv-serier, är 

bilden viktig?”    

 

Jag tror även att jag skulle behövt implementerat ett fält i slutet på enkäten där man kunde 

skriva fritt kring övriga tankar och funderingar, eftersom jag är rädd för att jag kan ha missat 

mycket relevant information. En informant lämnade som exempel en kommentar på 

Facebook. Där informanten skrev att hen ville ha öronproppar i och att det skulle vara 

knäpptyst. Jag antar att det är mer liknande relevant information som jag gick miste om, då 

jag inte hade en sådan fråga. 

 

Slutligen så funderar jag på om Facebook är rätt plattform att använda sig av, eftersom stora 

delar av användarna är i åldersgruppen 16–25. Detta leder då till dåligt åldersspridning och 

det blir färre informanter i de äldre åldrarna.  

Resultatets giltighet 

Uppsatsens resultat kan ha påverkats eftersom jag är ovan att lägga upp enkäter, vilket visade 

sig då jag var tvungen att justera den lite efter att jag hade publicerat den. Hur mycket detta 

påverkade resultatet är svårt att säga. Jag insåg enkätens brister ganska tidigt och kunde därför 

justera den innan allt för många personer hann att besvara enkäten. Jag anser trots detta att 

uppsatsen håller en hög reliabilitetsnivå. 

Jag anser att mina frågeställningar i uppsatsen blir besvarad genom min metod. Validiteten i 

uppsatsen tycker jag är relativt hög, då jag ansåg att en enkät skulle täcka behovet för 

datainsamlingen. Några av frågorna som jag ställde mig själv i diskussionen, skulle kräva en 

djupintervju för att få besvarade. Dessa frågor uppkom dock allt eftersom jag analyserade min 

data och var inget jag tänke på då jag formulerade mina frågeställningar.  

Sen kan man fundera över hur bortfallet ser ut. Varför valde vissa att inte svara på enkäten?  

Facebook-gruppen där jag publicerade enkäten bestod av 12 000 medlemmar, vilket betyder 

att bortfallet var cirka 11 000 personer. En liten del av bortfallet kan bero på att jag bara hade 



26 

 

två könsalternativ med från början. Jag tror även en del av bortfallet beror på att alla 

medlemmar inte såg inlägget i flödet, samt att en del inte svarade för att de inte var 

intresserade.  

Förslag på fortsatt forskning 

Något som jag anser skulle vara intressant att forska vidare på är vilka tankar som upptar 

informanterna vid insomning, till exempel de unga vuxna som beskriver att de lyssna på något 

för att koppla bort tankar. Vad är det för tankar?  

Även gå djupare in på hur de personer som inte lyssnar på något tänker och vilka 

sovförhållanden som de föredrar, till exempel om de föredrar öronproppar eller ljud från 

gatan. 

En annan sak som jag skulle tycka var intressant att forska vidare på är var informanten 

kommer ifrån och bor. Är det någon skillnad på de som kommer från landet eller storstan, om 

det finns några tydliga mönster. Kan det vara så att de som bor i en större stad och är vana 

med ljud från gatan lyssnar mer för de är ovana med tystnade? Eller är de så att de som är 

uppvuxna ute på landet (som är vana med tystnad) och flyttat till storstad vill ha ljud i öronen 

för att maskera ljud från gatan?  

Hur människor lyssnar skulle även kunna vara en intressant aspekt att forska vidare kring. Jag 

vet att det finns kuddar med inbyggda högtalare, är det vanligt? Är det vanligast med hörlurar 

för att skärma bort mer ljud utifrån? Har det någon betydelse om man sover själv eller 

tillsammans med någon? De som sover bredvid någon kanske inte lyssnar lika mycket då de 

är rädda att störa den andra.  

Jag antar att djupintervjuer är ett måste för fortsatt forskning. På detta vis får man möjlighet 

till följdfrågor, vilket ger mer förståelse och kvalitativ information.   
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Bilaga 

Kön:  

Man     Kvinna     Annat 

  

Ålder:  

10–15, 16–20, 21–25, 26–30, 31–35, 36–40, 41–45, 46–50, 51–55, 56–60, 61–65, 66–70, 71–

75, 76–80, 81–85, 86–90, 90+ 

 

Hur lång tid uppskattar du att det tar för dig att somna, efter du har lagt dig i sängen?  

5 min eller kortar, 5–10 min, 10–20 min, 20–30 min, 30-40min, 40–50 min, 50min-1h, 1h 

eller mer 

 

Lyssnar du på något och hur ofta? 

Varje kväll       Flera gånger i veckan      1-2 gånger i veckan     Mer sällan   Lyssnar ej 

 

Vad lyssnar du på? (du kan välja flera) 

Musik 

Podcast 

Ambienta ljud 

Film/tv-serie 

Brus 

Annat _______________ 

 

Om du konsumerar film/tv-serier, är bilden viktig? 

Ja/nej  

 

Varför lyssnar du på något? 

 

Vad blir följden om du inte lyssnar på något? 

 

Vilken plattform? 


