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Forord 
Jeg vil benytte disse forord til at rette en tak til de personer, som har været behjælpelige med udarbejdelsen 

af dette projekt.  

Først skal der sendes en tak til de ungdomsuddannelsesinstitutioner i Aalborg Kommune, som har været 

behjælpelige med indsamlingen af empiri. Der tænkes her på Aalborg Handelsskole, Hasseris Gymnasium og 

Tech College. Uden hjælp fra en række gatekeepere fra disse institutioner, samt elevernes villighed til at 

deltage i spørgeskemaundersøgelsen, ville projektets datamateriale ikke have opnået nær samme omfang 

som tilfældet er.  

Dernæst vil jeg sende en tak til min vejleder, Annette Quinto Romani, for god og konstruktiv vejledning 

gennem hele skriveprocessen, samt for at tage initiativ til en række klyngemøder, der har bidraget positivt til 

at belyse de blinde vinkler jeg har haft.    

Tak for hjælpen og god læselyst.  

Patrick, 2018  
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Abstract 
This thesis investigates whether correlation can be found between the level of sleep quality and mechanisms 

of late modernity among students in secondary educations in Aalborg. The topic is considered relevant, since 

the literature about sleep quality among young people is scarce in a Danish context. Furthermore, the 

literature that actually do exist, seems to indicate that the level of sleep quality in this group is lower than 

the ideal and that this is a relatively new problem, since the amount of sleep has been reduced by an hour a 

day during the last three decades.    

According to critical theory, some of the incentives of the current time can be seen as pathologies in the 

sense that they force us to speed up our lives to a degree to which we can’t keep up. This is manifested in an 

increasing number of people dealing with mental issues such as stress and depression. Since reduced sleep 

quality has been shown to be predicted by the same factors as stress and depression, it seems plausible that 

some of the factors of the current time can work as predictors of reduced sleep quality as well. To examine 

this, the theory of social acceleration of Hartmut Rosa is used as an illustration of some of the aspects of late 

modernity that presumably can be linked to adverse consequences regarding sleep quality. The primary 

hypothesis is that the engines of social acceleration, operationalized into 1) the level of perceived 

expectations from peers and parents, 2) the level of time constraints and 3) frequency of late night use of 

modern technology with access to internet, can result in reduced sleep quality. To measure this, a survey was 

sent out to a number of secondary educational institutions, resulting in a sample of 408 respondents. To 

measure the predicting factors, the survey included questions about the mentioned operationalized engines 

of social acceleration. To measure sleep quality, the Pittsburgh Sleep Quality Inventory (PSQI), a self-rated 

scale of different parameters that combined provides an insight to a respondent’s total level of sleep quality, 

was used.  

The responses of the survey were analyzed using linear regression analysis, showing that there, according to 

hypothesis, is significant negative correlation between some of the factors of social acceleration and sleep 

quality. The significant correlating factors is level of time constraints and frequency of late night use of 

modern technology with access to internet. The level of perceived expectations from peers and parents isn’t, 

however, significant related to sleep quality, which indicates that the overall theory of social acceleration 

can’t be seen as correlated to sleep quality. However, it can be disputed that it is the operationalizing of 

social acceleration that is wrong and not the theory’s ability to predict sleep quality. 

Put together, the findings suggest that some of the elements that, according to critical theory, is 

characterizing for late modernity, is related to, if not predictors of, sleep quality among students of secondary 

educations. It is also worth to note that reduced sleep quality is widespread in the sample, since 57,8% of the 

respondents’ scores on the PSQI exceeds the threshold indicating reduced sleep quality. Thus, it is suggested 

to provide further insight to the sleep habits as well as sleep-influencing factors in this population.        
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1.0 Problemfelt  

1.1.1 Søvnkvalitet – den oversete KRAM-faktor? 
Danske unge sover mindre end nogensinde før. Mere konkret bruger de i gennemsnit ca. en time mindre i 

drømmeland end unge gjorde i 1980’erne (Politiken 2016a). Dette ville være uproblematisk, hvis det f.eks. 

bundede i, at børn var blevet mere inaktive og derfor havde brug for mindre søvn. Det er bare ikke tilfældet. 

Tværtimod opleves træthed før skole blandt 84% af drengene og 87% af pigerne hos danske skoleelever i 15-

års alderen, hvilket for begge køn svarer til mere end en fordobling siden tilsvarende målinger i 1988 (Due et 

al. 2014: 85).  

Der burde alene på denne baggrund være rigelig tilskyndelse til at øge fokus på søvnkvaliteten i denne 

gruppe. Hertil kommer relevansen af at øge bevågenheden omkring søvn generelt, grundet mulige 

sundhedsmæssige konsekvenser af nedsat søvnkvalitet. F.eks. synes der at kunne spores sammenhænge 

mellem søvnkvalitet og -længde, set i forhold til morbiditet såvel som mortalitet på landsplan (Jennum et al. 

2015). Som eksempler herpå kan nævnes 750 ekstra dødsfald, 40000 ekstra indlæggelser relateret til 

somatiske lidelser og mere end 3000 ekstra psykiatriske indlæggelser pr. år blandt folk med søvnbesvær, 

sammenlignet med folk uden søvnbesvær (Eriksen er al. 2016: 335). Folk med dårlig søvnkvalitet synes med 

andre ord overrepræsenteret i forhold til sundhedsproblemer. Hertil kommer, at der er belæg for at antage, 

at søvn i sig selv kan virke forebyggende på en række problemer, fysiske såvel som psykiske (Jennum et al. 

2015: 18ff). Med dette in mente kan det undre, at søvn ikke synes at have opnået samme opmærksomhed i 

diskursen omkring sundhed, som eksempelvis kost, rygning, alkohol og motion, der ofte bliver benævnt som 

KRAM-faktorerne1 (Christensen et al. 2009). Eksempelvis er der i folkeskolen undervisning omkring kost og 

motion, samt alskens forskellige oplysningskampagner ved farerne ved rygning og alkoholindtag, mens søvn 

ikke tillægges nær samme opmærksomhed (Undervisningsministeriet 2017, Kræftens Bekæmpelse u.å., 

Sundhedsstyrelsen 2018, Sundhedsstyrelsen 2017 Sexton-Radek 2003: iii, Århus Stiftstidende 2017, Tv2 

2017).  

Dog kan fraværet af inddragelse af søvn i KRAM forsvares i den forstand, at søvn adskiller sig fra de fire KRAM-

faktorer ved at anbefalinger om søvn ikke altid kan efterkommes lige så enkelt som anbefalinger omkring 

kost-, ryge-, alkohol- og motionsvaner. Hvor statslige anbefalinger tilhørende de fire sidstnævnte i teorien er 

mulige at efterkomme relativt enkelt2, kan søvn være anderledes vanskelig at forbedre/forcere (Egeren et al. 

1983). Her ses søvnkvalitet som noget der kan forstyrres på to måder: 1) søvnen prioriteres ikke tilstrækkeligt 

                                                           
1 I visse sammenhænge er der tilføjet et ’S’ til de øvrige fire faktorer, hvorved der tales om KRAMS-faktorer (Aabenraa 
Kommune u.å., Falck u.å.). S’et benyttes som udtryk for flere forskellige sundhedsrelevante faktorer, såsom sex, stress 
og søvn. Så vidt det er observeret ifm. dette projekt, sættes s’et dog oftest lig stress, hvorved søvn i de fleste tilfælde til 
stadighed er fraværende i KRAMS-faktorerne.  
2 Det skal understreges, at dette kun er i teorien, siden eksempelvis kost- og motionsvaner i talrige tilfælde er påvist at 
være betinget af f.eks. psykosociale faktorer og således ikke er så enkle at efterkomme endda (Sundhedsstyrelsen 2016).   
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i den enkeltes tidsplan og udskydes, hvorfor kun et begrænset antal timer opnås, 2) søvn prioriteres og der 

sættes et tilstrækkeligt antal timer af hver nat til at sove det påkrævede antal timer, men alligevel 

forekommer søvn ikke i det ønskede omfang. Af kategori 1 fremgår det, at søvnkvalitet har lighedstræk med 

KRAM-faktorerne i den forstand, at den enkelte selv har indflydelse på søvnen ved at kunne ændre på antallet 

af timer brugt i soveværelset og dermed tiden til rådighed til søvn. Af kategori 2 ses det imidlertid, at 

søvnkvalitet også adskiller sig fra KRAM-faktorerne, idet søvn ikke er noget der blot forudsætter, at man 

”tager sig sammen” og gør. I modsætning til f.eks. motion i form af løb, hvor man aktivt kan vælge at løbe en 

tur, kan man ikke aktivt vælge at falde i søvn. Der er sågar belæg for at antage, at forsøg på at forcere søvn 

ved tankemæssig fokus herpå, kan have en uheldig indflydelse på evnen til at falde i søvn (Egeren et al. 1983). 

Dette skyldes, at bekymringer og tankemylder kan spille negativt ind på søvnkvaliteten og resultere i urolig 

søvn, fordi sådanne elementer kan starte et kropsligt alarmberedskab, der så at sige skubber søvnen væk 

(Jennum et al. 2015: 114ff).  

1.1.2 Søvnkvalitet som socialt fænomen 
Herved opnår søvnkvalitet en social dimension, hvor grublerier over problemer i sociale relationer og 

hverdagen kan give udslag i urolig søvn, på samme vis som urolig søvn kan gøre det svært at være veloplagt 

i social interaktion med andre, hvilket giver anledning til yderligere søvnforstyrrende tanker – en ond cirkel 

tænkes herved at kunne opstå (Jennum et al. 2015: 114ff, McMakin et al. 2016: 1027, Tavernier et al. 2014, 

Kent et al. 2015, Eriksen et al. 2016: 336, Petrov et al. 2014).  

Især i den aktuelle tidsalder kan bekymringer anskues som en mulig kilde til dårlig søvnkvalitet, set ud fra 

samfundsmæssige tendenser, der implicerer, at den enkelte lever op til normative fordringer om præstation 

i mange forskellige arenaer i større omfang end tidligere, og skal arbejde mere og hurtigere, for at kunne 

følge med i samfundets tempo. Denne mentalitet er de senere år søgt indfanget gennem betegnelsen 

accelerationssamfundet (Boltanski & Chiapello 2005, Politiken 2016b, Petersen 2016: 85, Rosa 2014).  

Specielt i forhold til unge mennesker på ungdomsuddannelser ses der en arena, hvor eleverne kan føle sig 

tilskyndet til leve op til nogle præstationsmæssige idealer. Fagligt kommer dette til udtryk gennem hvad der 

diskursivt er italesat som ’karakterræset’, og socialt betyder opkomsten af de sociale medier, at de unge 

konstant oplever at skulle ’være på’ (Politiken 2016b, Center for Børneliv u.å., Garmy og Mazzariello 2014). 

Disse formaninger om faglig og social præstation kan antages at give anledning til en hverdag fyldt med 

tankemylder, som kan tænkes at influere søvnkvaliteten negativt (Jennum et al. 2015: 115ff). Derved 

understreges relevansen af, at tilvejebringe en undersøgelse af sociale faktorers indvirkning på søvnkvalitet 

hos ungdomsuddannelseselever. 
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1.2 Problemformulering 
Med afsæt i ovenstående lyder problemformuleringen:  

Hvilken sammenhæng er der mellem accelerationssamfundet og søvnkvalitet for elever på 

ungdomsuddannelser?   

1.3 Litteratursøgning: Søvnkvalitet blandt elever på ungdomsuddannelser3   
I det følgende vil et overblik over eksisterende forskning relateret til søvnkvalitet blandt elever primært i 

aldersgruppen 16-20 år blive præsenteret. Indledningsvis redegøres der for, hvordan søvnkvalitet anskues i 

nærværende projekt, samt hvordan denne anskuelse kan bidrage med ny viden. Dernæst gennemgås 

forskning relateret til, hvordan niveauet af søvnkvalitet ser ud for elever på ungdomsuddannelser, samt 

hvordan og hvilke konsekvenser dårlig søvnkvalitet kan have for unge mennesker. Endelig følger en 

gennemgang af hvilke faktorer, som kan tænkes at forklare og/eller hænge sammen med søvnkvaliteten og 

i hvilket omfang disse er belyst videnskabeligt.  

Om end der i den eksisterende litteratur er spirende interesse i søvnkvalitet blandt unge voksne, har kun få 

studier beskæftiget sig med fænomenet blandt elever på ungdomsuddannelser4 på internationalt niveau, 

mens det i dansk kontekst er stort set ubelyst, bortset fra i større folkesundhedsundersøgelser, hvor 

søvnkvalitet typisk har været afgrænset til overfladiske mål i form af søvnlængde (Maume 2013: 498, 

Tavernier & Willoughby 2014: 674, Jennum et al. 2015). Relevansen af mere forskning i emnet ses her i kraft 

af de manglende nuancer i forhold til at afdække den samlede søvnkvalitet hos målgruppen. Dette skyldes, 

at søvnkvalitet dækker over mere end blot søvnlængden. Et eksempel på et mere nuanceret mål for den 

samlede søvnkvalitet er Pittsburgh sleep quality inventory (PSQI), der består af 1) subjektiv søvnkvalitet, 2) 

tid brugt på at falde i søvn, 3) søvnlænge, 4) effektiv søvnlængde, 5) forstyrrelser i søvnen, 6) funktionsevne i 

dagtimerne (Buysse et al. 1988: 193ff, Gelaye et al. 2014: 3). Tilsammen udgør disse seks aspekter dette 

projekts anskuelse af søvnkvalitet. Ved at fokusere på den samlede søvnkvalitet blandt elever på 

ungdomsuddannelser, ses nærværende projekt at kunne bidrage til at dække det videnshul, som i skrivende 

stund er gældende i forhold til søvnkvalitet for elever på ungdomsuddannelser.  

Den viden der, trods manglende nuancering, er indsamlet om emnet, understøtter relevansen af mere viden. 

I en række vestlige lande, herunder Danmark, Norge og USA, rapporteres der om nedsat søvnlængde såvel 

som øget træthed i dagtimerne blandt unge mennesker (Due et al. 2014: 85, Hysing et al. 2013: 549, Sexton-

radek 2003). I USA findes det, at ca. to tredjedele af alle 17-årige i gennemsnit sover mindre end syv timer 

pr. nat, hvad der betragtes som et utilstrækkeligt antal timers søvn ud fra gængse anbefalinger, der lyder på, 

                                                           
3 For oversigt over søgeord samt søgeproces, se bilag 3.  
4 I litteratursøgningen er ’ungdomsuddannelser’ sidestillet med uddannelsestrin, som henvender sig til tilsvarende 
aldersgrupper (16-20 år) i andre lande, såsom ’high school’ i USA og ’advanced level’ i England. Herved afgrænser 
projektet sig desuden fra ældre gymnasieelever, som eksempelvis de, der findes på Højere Forberedelseseksamen (HF).  
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at unge i de sene teenageår skal have mellem 8 og 10 timers søvn (Pranav et al. 2012, Jennum et el. 2015: 

17, McMakin et al. 2016: 1027).  

I tillæg hertil ses gruppen som relevant genstand for undersøgelse angående søvnkvalitet, grundet udtalt 

modtagelighed over for sociale påvirkninger, der som nævnt kan indvirke negativt på søvnkvaliteten, ligesom 

dårlig søvnkvalitet kan indvirke negativt på det enkelte unge menneskes udvikling (Sexton-Radek 2003: 2f). 

Blandt elever på ungdomsuddannelser er der tale om en alder, hvor den enkeltes identitetsmæssige ståsted 

endnu ikke er fast etableret (Rich & Schatcher 2011: 218f). Alderen fra 16-20 år ses forbundet med en stor 

mængde forandringer hos den enkelte, fysisk såvel som mentalt og socialt (Mesquita & Remão 2010: 445, 

Hewlett 2013: 1ff, Short et al. 2011: 797, Bruselius-Jensen & Sørensen 2017: 11). Her synes optimal søvn at 

være af væsentlig betydning for, at den enkelte elev kan overkomme sådanne forandringer. Hvis der er udtalt 

træthed i længere perioder, vil evnen til at lære, til at indgå i nye fællesskaber og til at udvikle identiteten, 

blive kompromitteret (Jennum et al. 2015: 33).  

Trods søvnkvaliteten hos unge er belyst i vagt omfang, er der, som tidligere nævnt, observeret sammenhæng 

mellem forskellige faktorer i det aktuelle samfund, herunder sociale såvel som individuelt adfærdsmæssige, 

i forhold til søvnlængden (Knowlden et al. 2012: 23). Eksempelvis kan varierende sengetider, bekymringer 

umiddelbart før sengetid og tendens til at være aktiv på sociale medier og spille computer, have negativ 

indflydelse på søvnlængden (Egeren et al. 1983, Knowlden et al. 2012). Desuden er der blandt voksne fundet 

sammenhæng mellem hverdagsstress, udløst af forskellige elementer i de sociale sfærer en person befinder 

sig i, og forhøjet stresshormonelt niveau, som kan udskyde/forhindre søvn (Liu et al. 2016: 578, Jennum et 

al. 2015: 116). Da disse observerede sammenhænge mellem tidsaktuelle elementer og søvnkvalitet imidlertid 

er fundet i international sammenhæng og ikke i dansk kontekst, vurderes det i foreliggende projekt 

interessant at undersøge disse blandt danske elever på ungdomsuddannelser.  

Som det fremgår af problemformuleringen, anskues det accelererede samfund som et sådant tidsaktuelt 

element med dets formaninger om konkurrence og præstation, der ultimativt kan tænkes at føre til dårlig 

søvnkvalitet, ved at give anledning til kroniske bekymringer om at skulle efterleve krav indlejret i 

samfundsmentaliteten (Rosa 2014: 35f). Denne tese er, så vidt vides på baggrund af litteratursøgningen, ikke 

i skrivende stund undersøgt blandt hverken elever på ungdomsuddannelser eller i andre populationer i dansk 

kontekst. Dette understøttes af den kritik, der tidligere er rettet mod teorien om accelerationssamfundet for 

at være for afkoblet fra empirisk evidens (Hsu 2014, Wajcman 2008).  

 

Opsummerende for ovenstående litteratursøgning findes det, at et videnshul ses i relation til søvnkvalitet 

blandt danske ungdomsuddannelseselever. Den viden der er om emnet, indikerer dog, at søvnlængden falder 

og trætheden stiger i gruppen. Endvidere er fraværet af empiri udtalt i forhold til sociale 
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forklaringsmekanismer på fænomenet i dansk kontekst, hvorved en sociologisk vinkling synes relevant at 

inddrage. Her kan det tænkes, at en række af de elementer, som er indlejret i accelerationssamfundet, har 

negativ indvirkning på søvnkvaliteten.  

2.0 Designmæssige overvejelser 

2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
I det følgende vil det blive gennemgået hvilke videnskabsteoretiske anskuelser, der gør sig gældende i forhold 

til projektets designovervejelser.  

Dette projekt bekender sig langt hen ad vejen til den kritiske rationalisme. Ontologisk og erkendelsesmæssigt 

ses der lighed mellem denne retning og projektet ved, at der antages at findes en objektiv sandhed, men at 

denne kun kan erfares delvist (Vengsgaard 2015: 153ff). Måden hvorpå man nærmer sig sandheden, er 

gennem hypotesedannelse, der udsættes for tests, hvorved hypoteser enten falsificeres eller kan opnå øget 

gyldighed (Vengsgaard 2015: 145). I forhold til problemformuleringen ses det muligt at opstille hypoteser, 

hvorigennem det undersøges, om der er sammenhæng mellem accelerationssamfundets påvirkning af elever 

på ungdomsuddannelser og disses søvnkvalitet. Disse hypotetiske sammenhænge skal følgelig udsættes for 

tests, på hvilken baggrund deres gyldighed kortlægges. Hvis ikke de antagne sammenhænge kan godtages, 

bør de revideres med henblik på at kunne blive udsat for nye tests (Gilje & Grimen 2002:83f).  

2.2 Forskningsdesign: Hypotetisk-deduktivt tværsnit med adaptive tendenser  

Nærværende projekt gør brug af tværsnitsdesignet. Denne metode kendetegnes ved 1) at fokusere på data 

indsamlet på ét bestemt tidspunkt, 2) at fokusere på forskelle mellem grupper på tidspunktet for indsamling, 

3) ingen intervention (de Vaus 2001: 170).  

Begrundelserne for valg af tværsnitsdesignet er funderet i det i problemformuleringen beskrevne ønske om, 

at kortlægge mulige sammenhænge mellem accelerationssamfundet og søvnkvalitet blandt 

ungdomsuddannelseselever. Dog bekender projektet sig ikke til en eksplorativ analyse af mulige 

sammenhænge. Der benyttes derimod en overvejende deduktiv tilgang. Der opstilles således indledningsvist 

hypoteser af mulige forklaringsfaktorer indlejret i accelerationssamfundet, angående søvnkvaliteten hos 

elever på ungdomsuddannelser. Herefter vil hypoteserne blive søgt falsificeret. Til dette vil en 

spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende analyse heraf, blive anvendt til at kortlægge overordnede 

sammenhænge og give et praj om forhold, der evt. kan forklare søvnkvaliteten hos 

ungdomsuddannelseseleverne.  

Trods ovenstående giver indtryk af abonnering udelukkende på den hypotetisk-deduktiv tilgang, er også den 

adaptive tilgang at spore i projektets teoretiske inspiration samt i analysen (Jacobsen 2012). I teoriafsnittet 

kommer dette til udtryk ved en mindre stringent efterlevelse af accelerationssamfundet, der nuanceres ved 
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brug af James S. Colemans studier af amerikanske high school-elever. I analysen vil hypoteserne, i den kritisk 

rationalistiske ånd, blive søgt falsificeret, men vil også følges op og suppleres af eventuelle fund, som kan 

tænkes interessante at inddrage i den afsluttende diskussion i nærværende projekt (Jacobsen 2012: 249ff). 

Sammenfattet søges den røde tråd, udgjort af hypoteser om bud på sammenhænge mellem 

accelerationssamfundet og søvnkvalitet blandt eleverne, beholdt, men med mulighed for løbende at foretage 

nuancerende indgreb, der kan bidrage til dybere indsigt i elevernes søvnkvalitet, end hvad en mere stringent 

tilgang til hypotetisk deduktion forventes at kunne tilvejebringe.    

2.3 Afgrænsning af population: elever på ungdomsuddannelser 

I det følgende bliver det afgrænset hvad populationen af interesse, elever på ungdomsuddannelser, består i. 

Her skal det fremhæves, at dette projekt er afgrænset til aalborgensisk kontekst. Med andre ord er empirien 

indsamlet på ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune.  

De to primære retninger af ungdomsuddannelser udgøres af gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. En 

lang række forskellige uddannelser under disse kategorier henvender sig til elever umiddelbart efter 9. og 

10. klasse og kan som sådan siges at udgøre ungdomsuddannelser. Dog udbydes størstedelen af 

uddannelserne til folk på mange forskellige alderstrin (Danske Erhvervsskoler u.å.). Således findes der ikke 

udelukkende ’unge’ på ungdomsuddannelserne. Som nævnt og begrundet i problemfeltet, ses der her især 

interesse i at undersøge de elever, som er i de sene teenageår, dvs. alderen 16-20 år. Populationen udgøres 

derfor af 16-20-årige på ungdomsuddannelser.  

Angående konkrete ungdomsuddannelsestyper, rettes projektets opmærksomhed mod STX, HHX, HTX og en 

række forskellige erhvervsuddannelser. STX, HHX og HTX betegnes som gymnasiale uddannelser. STX er 

forkortelse for ’studentereksamen’ og udgør det almene gymnasium. HHX er forkortelse for ’højere 

handelseksamen’, mens HTX er forkortelse for ’højere teknisk eksamen’. Det primære fællestræk for STX, 

HHX og HTX er, at de ruster eleverne til at kunne beskæftige sig med vidensarbejde på videregående 

uddannelser (Uddannelsesguiden u.å.(1)).  

I modsætning til de gymnasiale uddannelser er erhvervsuddannelserne mere praktisk orienterede og rettet 

mod bestemte erhverv (Uddannelsesguiden u.å.(2)). Uddannelserne tilbyder derved i mindre omfang 

mulighed for videregående uddannelser end de gymnasiale.  
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3.0 Søvnkvalitet i teoretisk ramme  

Nærværende projekt har jf. problemformuleringen fokus på at undersøge søvnkvalitet ud fra mulige 

forklaringsmekanismer, der er indlejret i accelerationssamfundet. Derfor vil de følgende underpunkter have 

til formål at bringe forskellige tanker omkring søvn og accelerationssamfundets mulige indvirkning herpå, i 

spil. Disse tanker er i udgangspunktet funderet i Hartmut Rosas teori om det accelererede samfund. Denne 

teori vil videre blive nuanceret gennem James Colemans studie af ungdomskultur blandt high school elever.  

Først indledes der dog med en teoretisering over, hvordan søvn kan ses relevant for sociologien. Da søvn kun 

i begrænset omfang har været genstand for sociologisk interesse tidligere, ses det interessant at åbne feltet 

op med tanker om søvnen i det aktuelle samfund (Hsu 2014: 227f, Williams 2005: 1ff).  

3.1 Søvn som sociologisk fænomen 

Det kan undre, at søvn ikke tidligere har fanget sociologiens interesse, når det overvejes i hvor høj grad søvn 

hænger sammen med det sociale liv, både for det enkelte individ og for samfundets indretning generelt 

(Williams 2005: 2ff).  

For individet er søvn en forudsætning for at kunne møde andre i frisk og veloplagt tilstand. Hjernens batterier 

bliver ladet op under søvnen, hvor en frisættelse fra forpligtelser i det sociale liv finder sted (Shapiro & 

Flanigan 1993). Derved tilbyder søvnen et frirum fra de tanker, som den enkelte nødvendigvis må forholde 

sig til i vågen tilstand for at kunne udføre de daglige handlinger. Dette naturligvis forudsat, at afbrydelser ikke 

forekommer midt i søvnen og at søvnen overhovedet indtræffer. For er dette ikke ofte tilfældet i nutidens 

accelererede samfund – at man fra søvnen tvinges frem til vågen tilstand, når vækkeuret ringer og man er 

nødt til at stå op og stille sig frem på den scene, der udgør hverdagen? På den scene, hvor publikum, i form 

af alle de man omgiver sig med på arbejde, i familien, i vennekredsen og så videre, forventer, at man igen 

præsterer sit ypperste igennem den forestående dag.  

Det synes ligefrem at være idealiseret at kunne fungere på kompromitteret søvn. Dette, da mange timers 

arbejde og få timers hvile, vidner om arbejdsomhed og produktivitet, der kan anskues som 

efterstræbelsesværdige dyder i det vestlige samfunds mentalitet. Illustrerende for disse dyders 

tilstedeværelse er den asketiske livsførelse, der af sociologen Max Weber betegnedes som kendetegnende 

for en protestantisk etik, som udgør arbejdsmentaliteten for en stor del af befolkningen i vesten og fordrer 

arbejde fra tidlig morgen til sen aften i jagten på succes (Weber 1995). Anno 2018, over 100 år efter Webers 

tanker udkom, ses idealet om arbejdsomhed leve videre. Dette kommer for eksempel til udtryk i kraft af de 

offentlige personligheder, hvis fravær af søvn bliver fremhævet som kendetegnende for disses succes. Her 

kan nævnes Margaret Thatcher (tidl. Engelsk premierminister, 4 timers søvn pr. døgn), Donald Trump 

(amerikansk præsident, 3-4 timers søvn pr. døgn), Jack Dorsey (direktør for twitter, 4-6 timers søvn pr. døgn) 
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og Arnold Schwarzenegger (filmstjerne og tidl. guvernør af Californien, 6 timers søvn pr. døgn) (de Castella 

2013, Dangerfield 2018, Cain 2017, Motivating Daily 2012). Uagtet om disse personligheder sover så få timer 

som angivet eller ej, vidner offentliggørelsen af fraværet af søvn om, at mange timer i vågen tilstand er noget 

der kan skabes et attraktivt brand på og dermed noget, der idealiseres.     

Denne italesættelse af lavt søvnbehov som en positiv egenskab synes desuden kompatibel med samfundets 

mere eller mindre fastlagte døgnrytme, som passer borgerne, inddelt efter kategorierne A- og B-mennesker, 

i meget varierende grad (Christensen 2018, Knutson & von Schantz 2018). Her synes A-mennesker som 

udgangspunkt at være favoriseret i samfundets døgnrytme. Dette skyldes, at A-mennesker kendetegnes ved 

at kunne stå tidligt op og udvise mentalt overskud og fravær at træthed i dagens første timer, mens B-

menneskers døgnrytme er forskudt nogle timer fremad, hvorved denne gruppe ikke har samme 

forudsætninger for at fungere optimalt tidligt på dagen, sammenlignet med A-mennesker (Stranden 2014). 

Dette kan anskues som problematisk, da ca. 20% af den danske befolkning er udprægede B-mennesker og 

dermed kan have svært ved at være friske og veludhvilede, når samfundsuret dikterer, at det er tid til at stå 

op (Kastberg 2007). Desværre er efterlevelse af dette urs diktatur ikke til at undslippe, hvis ikke den enkelte 

ønskes ekskluderet fra samfundets fællesskab, arbejdsmæssigt og socialt. Dette eftersom en af de mest 

grundlæggende forudsætninger for at samfundet kan fungere som et hele, er, at borgerne formår at stå ud 

af sengen og gå i gang med dagens gøremål. Dette indbefatter også elever på ungdomsuddannelser, der på 

samme vis som alle andre er nødt til at forholde sig til en bestemt døgnrytme. Hvis alle elever besluttede sig 

for at sove efter forgodtbefindende, er det ikke svært at fremtænke en række uheldige konsekvenser. Derfor 

er det afgørende, at søvnen finder sted på et bestemt tidspunkt, der ikke kolliderer med elementer, som skal 

udføres i vågen tilstand. Her kan der imidlertid opstå problemer for B-mennesker såvel som A-mennesker 

(Crary 2014). For hvad hvis mængden af gøremål i hverdagen er så mange, at tilstrækkelig søvnlængde ikke 

kan efterkommes? Eller hvis tankemylderet om opfattede krav fra omverdenen forhindrer søvnen?  

3.2.1 Søvn i accelerationssamfundet 

Disse problematikker kan tænkes at være gældende i den aktuelle tidsperiode, der ifølge Hartmut Rosa kan 

karakteriseres som accelerationssamfundet. Tiden synes at gå hurtigere, da hvert af dagens sekunder bør 

udnyttes optimalt, hvis ikke den enkelte skal sakke agterud i samfundets udvikling. Dette skyldes tre 

drivkræfter, som hver især bidrager til at opretholde stadig større hastighed i samfundet (Rosa 2014: 32ff).  

Den første drivkraft udgøres af konkurrence; en væsentlig fordring i det kapitalistiske samfund er evnen til at 

præstere i konkurrencen med medborgerne (Rosa 1998: 203). I lighed med sportens verden, hvor øvelse er 

en forudsætning for at kunne stå øverst på sejrsskamlen, skal man i andre af livets sfærer, såsom i 

uddannelses- og arbejdslivet, præstere sit ypperste for at kunne konkurrere med ligesindede og undgå at 

blive sat til vægs på baggrund af en vag indsats. Endvidere forventes man også at være social og prioritere 
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sine venner og familie (Rosa 2014: 34). Da mange timers søvn ikke tænkes at være en aktivitet, der i udpræget 

grad konkurreres på, kan det antages, at hvis ikke antallet af vågne timer er tilstrækkeligt til at udføre dagens 

gøremål, kan der altid skæres i søvnlængden (Crary 2014: 13ff). Desuden tænkes også, at tanken om konstant 

at skulle præstere kan indvirke forstyrrende på søvnen, da bekymringer om opfattet forventningspres fra 

omgivelserne kan gøre det svært at slappe af i det omfang søvn forudsætter. Her skal det dog pointeres, at 

det afgørende er elevens opfattede forventninger fra omgivelserne, og ikke hvad forventningerne rent faktisk 

består i. Jf. Thomas teoremet antages det her, at ”det, som folk opfatter som virkeligt, er virkeligt i dets 

konsekvenser” (Chandler & Munday 2016). Hvis folk føler sig pålagt et forventningspres, er dette altså mere 

afgørende, end hvilke forventninger omgivelserne i realiteten har. Ifølge Rosa er konkurrencedrivkraften den 

centrale og væsentligste drivkraft i accelerationssamfundet (Rosa 2014: 36).   

Den anden drivkraft udgøres af løftet om evighed. I takt med at samfundet er blevet sekulariseret, er tanken 

om et liv efter døden blevet skubbet ud af billedet og erstattet af den vestlige verdens filosofi om et rigt liv, 

hvor så meget som muligt skal opnås i tiden før døden (Rosa 2014: 36). Der er altså tale om tidsnød, som 

individet påtvinger sig selv. For at nå så meget som muligt, skal ligegyldigheder skæres væk. Dette indbefatter 

søvnen, som kan ses som symbolet på en doven livsindstilling og derfor bør skæres væk i det omfang det er 

muligt.  

Tredje drivkraft udgøres af accelerationskredsløbet. Dette dækker over hhv. teknologisk acceleration, 

acceleration af social forandring og acceleration af livstempoet, som det fremgår af figur 1 (Rosa 2014: 38). 

 

Figur 1: Accelerationskredsløbet (Rosa 2014: 40).  

 

Teknologisk acceleration (punkt 1 i figur 1) dækker over de hjælpemidler, som tages i brug for at løse 

problemet med tidsmangel. Eksempelvis kan muligheden for online kommunikation over computeren eller 

sms anskues som et svar på den, i sammenligning hermed, lange tidshorisont, som var forbundet med 

brevkommunikation førhen. Om end den teknologiske acceleration burde medføre mere tid til rådighed, idet 
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den jo resulterer i mindre tid brugt på forskellige ting, forholder det sig som oftest stik modsat (Rosa 2014: 

39). Rosa argumenterer for, at opkomsten af ny teknologi ændrer den sociale praksis, der blot fører til nye 

handlingsmønstre, der igen kræver tid. Dette omtales som acceleration af social forandring (punkt 2 i figur 

1) (Rosa 2014: 40). Ved eksemplet med internettets fremkomst kan dette f.eks. illustreres ved alle de 

utilsigtede elementer, som internettet og digital kommunikation har medført. Elever på 

ungdomsuddannelser er ikke afgrænset til kun at skulle forholde sig til sms eller indbakken til en e-mail-

adresse, men kan i dag også være aktive på facebook, instagram, twitter, shoppe online og meget andet. 

Herved kan der siges at være tale om en slags tælletræseffekt, hvor løsningen af ét tidsmæssigt problem blot 

resulterer i opkomsten af nye muligheder, der ligeledes kræver tid at efterkomme. Altså accelereres også 

livstempoet (punkt 3 i figur 1), da der skal nås mere end før det oprindelige problem, relateret til 

brevkommunikation (ibid.). Ultimativt kan dette betyde, at et problem, som var afgrænset én sfære, kan 

bevæge sig ind og reducere tiden, som er til rådighed i andre sfærer. I eksemplet med brevkommunikation, 

har løsningen i form af internettets opfindelse resulteret i de sociale medier, som hos mange er blevet 

genstand for opmærksomhed på mange flere tidspunkter i døgnet end brevkommunikation tidligere har 

været.  

Her kan søvnen tænkes at blive prioriteret lavere på baggrund af internettets konstant vågne karakter. I 

stedet for at gå i seng, skal der afsluttes en indledt chat-korrespondance på facebook eller ses endnu et afsnit 

af en serie, som er populær i den sociale omgangskreds.   

3.2.2 Blinde vinkler i teorien om accelerationssamfundet 

I dette projekt anfægtes Rosas teori dog for blindhed for, at en stor del af samfundets borgere ikke 

efterkommer de fordringer, som opstilles i teorien om det accelererede samfund. Den blinde vinkel i Rosas 

teori ses derfor udgjort af de, som ikke udnytter deres tid tilstrækkeligt målrettet i forhold til hvad de måtte 

antages at gøre, hvis de ønskede at leve op til accelerationssamfundets idealer. Rosas teori vil, i fald den er 

sand og allestedsnærværende, betyde, at samtlige elever på f.eks. gymnasiale uddannelser skulle arbejde 

målrettet i deres skolearbejde og eventuelle fritidsprojekter. Dette både jf. den første drivkraft, der udgøres 

af konkurrencementaliteten og fordrer, at de skal overgå deres jævnaldrende i niveau, samt drivkraften om 

løftet om evighed, der betyder, at der skal nås så meget, at al tid til rådighed udnyttes til at opsøge nye mål 

(Petersen 2016, Rosa 2014). Imidlertid skal man ikke være særlig bekendt med gymnasieelevers 

handlingsmønstre for at vide, at dette ikke gør sig gældende for alle. Om end der naturligvis findes 

stræbsomme elever, der udnytter tiden så effektivt som mulig i f.eks. studieregi, bruger en vis del af denne 

gruppe dagligt tid på ting, der næppe tænkes funderet i ønsket om at være den bedste eller at nå som meget 

som muligt. Sådanne handlinger kan f.eks. udgøres af at se det samme afsnit af en tv-serie gentagne gange 

og foretage lignende former for tidsfordriv, som ikke just indikerer konkurrencementalitet eller 
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tidseffektivitet. At sådanne handlinger forekommer, indikerer, at eleverne ikke handler som om samfundet 

er præget af acceleration. Dog er dette ikke nok til at forkaste Rosas teori. Dette begrundes med, at 

gymnasieelever (og folk i al almindelighed) i dette projekt ikke antages altid at handle fuldstændig rationelt i 

forhold til at opnå givne mål. Men hvis teorien om samfundets acceleration stadig er gyldig, og nogle elever 

handler i uoverensstemmelse med de fordringer om konkurrencementalitet og tidseffektivitet, som dette 

foreskriver, bør det så ikke få konsekvenser for disse elever? Muligvis. En konsekvens kan f.eks. tænkes at 

komme til udtryk ved, at elever, som bruger deres tid på aktiviteter, som ellers synes uhensigtsmæssige med 

henblik på videre karriere eller anerkendelse for andre præstationer, inderst inde føler, at de handler forkert 

i forhold til de idealer, som er opstillet i det accelererede samfund. Dette vil kunne give anledning til urolige 

tanker, der, som tidligere nævnt, kan være uhensigtsmæssige i forhold til søvnen, da kroppen, grundet 

sindets uro, ikke kan finde hvile. Derfor kan det tænkes, at selv de elever, der ikke efterkommer 

accelerationssamfundets formaninger om at konstant arbejdsindsats er nødvendig, kan få deres søvn 

influeret negativt.   

Det kan dog også antages, at grunden til, at nogle elever handler mere i overensstemmelse med 

accelerationssamfundets formaninger er, at der ganske enkelt er forskel på i hvor stort omfang de forskellige 

elever er påvirket af accelerationssamfundet. Det virker således urimeligt at antage, at alle elever på 

ungdomsuddannelser i præcis samme omfang er ramt af enten konstant arbejdsindsats eller skyldfølelse 

over ikke at arbejde konstant.  

3.2.3 Forskelle på søvnkvalitet blandt forskellige ungdomsuddannelser  

I forlængelse af ovenstående pointe tænkes der at være forskel på graden af påvirkning af 

accelerationssamfundet for elever fra forskellige typer af ungdomsuddannelser. 

Det første argument findes i graden af prestige, som knytter sig til de typer af jobs, som de forskellige 

uddannelser ultimativt kan føre til. Eksempelvis er det tidligere fundet, at der er forskel på i hvor stort omfang 

forskellige typer jobs anses som prestigefulde blandt danskerne (Kraft 2016, Ganzeboom & Treiman 2003, 

Svalastoga & Wolf 1961, Ganzeboom & Treiman 1996). Her synes jobs, der typisk varetages af folk med 

længerevarende videregående uddannelser at være af højere prestige end jobs, som typisk varetages af folk 

med erhvervsuddannelser. Hvis samfundet, som Rosa argumenterer for, er præget af konkurrencetilstand 

mellem borgerne om at opnå mest muligt, synes det nærliggende at antage, at alle stræber efter de mest 

prestigefyldte jobs. Derfor burde alle søge mod uddannelser, der baner vejen for de mest prestigefyldte jobs, 

hvilket ikke er tilfældet. Herved kan der tænkes at være forskel på, hvor meget tankegangen er præget af 

accelerationssamfundet hos elever på erhvervsuddannelser kontra hos elever på det almene gymnasium. 

Dette kan videre tænkes at bevirke, at elever på gymnasiale uddannelser har flere bekymringer over, om de 
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kan opnå succes i tilværelsen. Ultimativt vil det kunne betyde, at accelerationssamfundet indvirker mere 

negativt på søvnkvaliteten for denne gruppe end for erhvervsuddannelseselever.  

Det andet argument knytter sig til de normer og værdier, som er at finde internt på ungdomsuddannelserne. 

Det forventes, at der blandt de mange elever, som findes på de forskellige institutioner, opstår nogle 

bestemte spilleregler, der adskiller sig fra hvad der kan siges generelt om tendenser blandt elever på 

ungdomsuddannelser. For at underbygge denne tese tages der afsæt i James S. Colemans tanker om 

statussystemer blandt teenageelever.  

3.3 Præstation på ungdomsuddannelser – hvad er i høj kurs?  

Ifølge James S. Colemans studie af amerikanske high school elever i 1950’erne, er der væsentlige forskelle på 

hvad der prioriteres og giver status og prestige i denne gruppe vs. det øvrige samfund (Coleman 1961a). 

Denne tankegang ses relevant at gøre brug af i foreliggende projekt. Indledningsvist skal det fremhæves, at 

der naturligvis tænkes at være forskel på de elever, som findes på ungdomsuddannelser i Danmark anno 

2018 kontra de high school-elever, som Coleman undersøgte for over et halvt århundrede siden i USA. Denne 

banale erkendelse eliminerer dog ikke begrundelsen for at inddrage Colemans tanker her.  

Udgangspunktet for Colemans analyse er, at det miljø, som high school elever dagligt færdes i, kan ses som 

afskåret fra den omkringliggende verden. På high school er der anderledes regler for opførsel og adfærd end 

hvad der ellers er gældende. I denne forbindelse listes der forskellige aktiviteter, som er forbundet med 

status og popularitet hos high school-elever. Som eksempel kan nævnes, at Coleman i de sene 1950’ere fandt 

et udtalt fokus på sport hos drengene, hvor sport i endnu større omfang end karakterer var forbundet med 

popularitet (Coleman 1961a: 44). Da popularitet videre blev fundet afgørende for eleverne, vurderede 

Coleman præstation i sportshenseende som noget forholdsvist betydningsfuldt for en stor del af eleverne 

(Coleman 1961a: 88f).  

Hos danske elever på ungdomsuddannelser forventes sport i skrivende stund dog ikke at have samme 

vigtighed, som for amerikanske high school elever (Coleman 1961b). Den primære begrundelse herfor, er, at 

danske ungdomsuddannelsesinstitutioner ikke har samme tradition for at have egne sportshold og 

sportsligaer som findes på amerikanske high schools (ibid.). Derved er der ikke samme fokus på at bakke op 

om skolens ’sportsstjerner’, som der ifølge Coleman var i dennes studie. Derudover er der blandt 

gymnasieelever set en stigende tendens til engagement ift. individuelle former for motion, såsom fitness, 

frem for foreningsidræt (Willer & Østergaard 2017: 32ff). Derved tænkes sport ikke at have samme 

gennemslagskraft hos elever på danske ungdomsuddannelser, som i Colemans undersøgelse. Appliceres 

accelerationssamfundet på en Colemansk måde at tænke statussystemer på, kan man forestille sig, at en stor 

del af de danske ungdomsuddannelseselever føler sig pålagt forventninger ift. hyppig deltagelse i individuel 

motion, da dette giver status blandt jævnaldrende. Ved at undersøge i hvor høj grad eleverne føler sig 
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forventet til at præstere/deltage i motion fra jævnaldrende, kan der antages at opnås et indblik i, i hvor høj 

grad den enkelte elev er ramt af konkurrence/præstationselementet i accelerationssamfundet. 

Statussystemerne er naturligvis ikke afgrænset til blot individuel motion. Det antages, at eleverne kan føle 

forventningspres i samtlige af de henseender, hvor det giver status og popularitet blandt med-elever på 

ungdomsinstitutionen at leve op til visse idealer, der er i høj kurs. Men hvilke idealer er i høj kurs blandt 

elever på ungdomsuddannelser i 2018? 

For det første ses en overordnet kategori, ’selvfremstilling’, at kunne fungere som overordnet betegnelse for 

hvordan eleverne fremfører sig selv i henhold til en række underkategorier, som i særdeleshed vurderes at 

være i høj kurs blandt jævnaldrende. Under selvfremstilling hører for det første udseende. Udseende er 

ganske vist en meget generel betegnelse, der kan spænde vidt og relatere sig til alt lige fra medfødte 

ansigtstræk, såvel som fysisk kropskomposition evt. modelleret gennem udøvelse af fysisk aktivitet, og til 

hvordan håret er sat og sminken lagt. Imidlertid tænkes forventningerne at rette sig mod den samme 

underliggende dimension, der udgøres af et samlet idealudseende, der kan skabe forventningspres hos den 

enkelte elev at skulle leve op til. Vigtigheden af at fokusere på dette aspekt understreges af, at godt en 

tredjedel af elever på danske gymnasier vurderer, at samtaler mellem disse og deres venner ofte vedrører 

eget eller andres udseende (Willer & Østergaard 2017: 9ff). Videre dyrker to tredjedele af gymnasieelever 

selvorganiseret bevægelse i form af løb og fitness, hvilket til dels ses forklaret af diskurser om, at man skal 

være ’fit’ af udseende (Willer & Østergaard 2017: 32). Den næste underkategori af selvfremstilling dækker 

over opførsel. På ungdomsuddannelser såvel som i andre kontekster i samfundet ses en bestemt type 

opførsel at være forudsætning for at være en del af miljøet og undgå sanktioner. Opførsel kan naturligvis 

dække over mange forskellige ting, men det vurderes alligevel intuitivt muligt at tage stilling til, i hvor høj 

grad man er pålagt forventninger i forhold til opførsel. Understregende for denne påstand er eksempelvis 

Goffmans teori om front stage/back stage, hvor individet føler sig forventet til at fremføre forskellige former 

for opførsel på forskellige scener (Ritzer & Stepnisky 2014: 359). Tredje kategori under selvfremstilling 

udgøres af deltagelse på sociale medier. Dette vurderes relevant, da ca. 9/10 gymnasieelever dagligt er aktive 

på sociale medier og desuden ser aktivitet i denne henseende som et meget afgørende aspekt af det sociale 

liv (Willer & Østergaard 2017: 31f). Fjerde underkategori til selvfremstilling relaterer sig til deltagelse i socialt 

liv uden for skolen. Her ses f.eks. fester og andre sociale arrangementer som væsentlige elementer i 

ungdomskulturen (Sundhedsstyrelsen u.å., Willer & Østergaard 2017: 4). I denne forbindelse kan en stor del 

af eleverne tænkes at føle sig pålagt forventninger til at deltage i sådanne sociale arrangementer uden for 

skolen. Endelig ses deltagelse i fritidsaktiviteter, såsom sport og lignende, at udgøre et væsentligt aspekt i 

forhold til personlig selvfremstilling. Hvis en elev f.eks. har sin primære vennekreds blandt andre, der spiller 

fodbold, kan denne elev tænkes pålagt forventninger i forhold til at dyrke og præstere i denne aktivitet. 
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Endvidere synes der generelt at være belæg for, at evnen til at dygtiggøre sig i sammenhænge uden for 

skoleregi, er forbundet med anerkendelse blandt med-elever blandt gymnasieelever (Willer & Østergaard 

2017, Sørensen et al. 2010, Bruselius-Jensen & Sørensen 2017: 103).  

I tillæg til selvfremstilling antages der også at kunne være et forventningspres relateret til karakterer fra 

jævnaldrende. Begrundelsen for denne antagelse findes i lyset af den interne konkurrence om at opnå de 

højeste karakterer, der er indlejret i accelerationssamfundets konkurrencedrivkraft, der blev uddybet 

tidligere. Hertil kommer den agtelse, som tænkes at kunne opnås blandt andre på samme uddannelse, hvis 

eleven kan udmærke sig fagligt.   

3.4 Et Colemansk syn på elevernes opfattede forventninger fra forældre  

I tillæg til forventninger fra jævnaldrende bør det nævnes, at Coleman også betoner, at andre sfærer i 

elevernes liv har betydning for disse. Dette gælder især forældrene og disses mening om eleverne (Coleman 

1961a: 5).  

Coleman betoner elevens forhold til forældrene som en relation, der ganske vist er adskilt fra livet på 

ungdomsuddannelsen, men som i de unges liv generelt er meget betydningsfuldt (Coleman 1961a: 5). Denne 

observation ses også gøre sig gældende blandt ungdomsuddannelseselever i dag. At leve op til forældrenes 

forventninger er påvist at udgøre en væsentlig del af tankerne blandt danske unge, hvilket understreger 

relevansen af Colemans fund i forhold til den aktuelle population (Bruselius-Jensen & Sørensen 2017: 71, 

Willer & Østergaard 2017: 41). Forventningerne tænkes primært at udmønte sig i forhold til elementer, som 

forældre antages at forstå sig på. Det være sig i høj grad ’tidløse’ prioriteter i form af karakterer og fremtidigt 

uddannelses- og arbejdsliv, og i mindre grad elementer, der knytter sig til popularitetskriterier i den aktuelle 

ungdomskultur på ungdomsuddannelserne. Forældre antages ikke at kunne engagere sig i ungdomskulturen 

internt på ungdomsuddannelsesinstitutionerne, hvorimod karakterer og arbejds- og uddannelsesliv hører til 

idealer i den almene kultur, hvilket gør det muligt for forældre at engagere sig i elevernes præstation i disse 

henseender (Coleman 1961a: 11ff, Willer & Østergaard 2017: 10). Hertil skal det også nævnes, at det meget 

vel kan tænkes, at elevernes evner i akademia udgør et parameter hvorpå forældre konkurrerer mod 

hinanden, da et godt opdraget barn nærmest unægteligt vil medføre ros af forældrene (Rosa 2014: 34). 

Derfor er det meningsfuldt at antage, at forældre sætter forventninger til deres børns, altså elevernes, 

præstation i henhold til karakterer og planer om fremtidig uddannelse/arbejde. Ultimativt kan dette føre til, 

at eleverne føler forventningspres fra forældre i disse henseender.  

Opsummerende for ovennævnte tanker fra Colemans studie, tænkes eleverne at føle forventningspres fra 

forældre og jævnaldrende. Forventningerne tænkes, afhængigt af hvorfra de kommer, at relatere sig til 

karakterer, selvfremstilling og fremtidig uddannelse og karriere. Det samlede forventningspres tænkes at 
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udgøre den væsentligste drivkraft i accelerationssamfundet; konkurrence. Herved antages det, at jo mere 

udtalt et forventningspres den enkelte elev føler, desto mere vil eleven være præget af 

accelerationssamfundet. Hvad dette forventes at betyde, vil blive uddybet i operationaliseringen, hvor de 

enkelte pointer fra ovenstående teoriafsnit operationaliseres til konkrete hypoteser og spørgsmål.  

4.0 Operationalisering  

I det følgende afsnit vil de ovenfor gennemgåede teorier blive operationaliseret til konkrete hypoteser med 

henblik på at blive forkastet eller accepteret. Til den empiriske indsamling bliver der som nævnt gjort brug af 

en spørgeskemaundersøgelse. Dette har konsekvenser for følgende operationalisering, hvor teorierne bliver 

trukket ned til indikatorer, der udformes som konkrete spørgsmål, hvorved undersøgelse af hypotesernes 

gyldighed muliggøres (Frederiksen et al. 2017: 94ff).  

Fremgangsmåden i nedenstående operationalisering implicerer to elementer. For det første udarbejdes 

hypoteser i konkretiseret form med dertilhørende grafiske figurer, hvorved en intuitiv forståelse opnås. For 

det andet bringes der en formidling af hvorledes de enkelte begreber gøres målbare i form af spørgsmål (det 

færdige spørgeskema findes i bilag 1 bagerst i projektet).  

4.1 Operationalisering af søvnkvalitet 

Som den primære genstand for interesse i indeværende projekt, ses det indledningsvist relevant at 

operationalisere søvnkvalitet. Da søvnkvalitet, som tidligere nævnt, er et vidtfavnende begreb, er det 

essentielt at bringe en tilstrækkeligt nuanceret definition i spil, til at begrebet kan siges at være undersøgt 

adækvat (Treiman 2009: 242 de Vaus 2014: 179f).  

Det bør først fremhæves, at der tages afsæt i subjektets egen vurdering af forskellige mål for søvnkvalitet. 

For at indfange den selvvurderede søvnkvalitet benyttes Pittsburgh Sleep Quality Inventory (PSQI). PSQI er 

et sammensat mål, hvor respondenten vurderer sin søvnkvalitet den seneste måned (Buysse et al. 1988: 

193). Målet kan udtrykkes grafisk som i nedenstående figur 2:  

 

Figur 2: Søvnkvalitet og tilhørende underkomponenter.  
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Der er således tale om et mål for den overordnede søvnkvalitet, der udgøres af seks forskellige komponenter, 

som det fremgår af tabel 4.1.15 (Buysse et al. 1988). Tilhørende hver af disse komponenter er der en række 

spørgsmål. Tabel 4.1.1 nedenfor viser de spørgsmål, som knytter sig til de enkelte komponenter:  

Komponent Spørgsmål  

Subjektiv søvnkvalitet >>> - Hvordan vil du vurdere din generelle søvnkvalitet den seneste måned?  

Tid brugt på at falde i søvn 
>>> 

- Hvor lang tid har det typisk taget dig at falde i søvn den seneste måned?  
- Hvor ofte har du i løbet af den seneste måned haft problemer med at sove 

fordi du ikke kan sove i løbet af de første 30 minutter? 
 

Søvnlængde6 >>>  - Hvor mange timers egentlig søvn har du typisk fået i løbet af den seneste 
måned (dette antal kan være anderledes end antallet af timer du har brugt i 
sengen)?  
 

Effektiv søvnlængde >>>  Udregnes på baggrund af forholdet mellem spørgsmålene:  
- Hvor mange timers egentlig søvn har du typisk fået i løbet af den seneste 

måned (dette antal kan være anderledes end antallet af timer du har brugt i 
sengen)?  

- Hvornår er du typisk gået i seng den seneste måned?  
- Hvornår er du typisk stået op den seneste måned?  

På denne baggrund er det muligt at udregne forholdet mellem antallet af timer sovet 
og antallet af timer brugt i sengen.  

Forstyrrelser i søvnen7 >>> Hvor ofte i løbet af den seneste måned har du haft problemer med at sove fordi du… 
- … vågner op midt om natten eller tidligt på morgenen? 
- … er nødt til at gå på toilettet? 
- … har haft andre problemer end ovennævnte? 

Funktionsevne i vågen 
tilstand >>> 

- Hvor ofte har du i løbet af den seneste måned haft problemer med at holde 
dig vågen, mens du er til undervisning eller læser lektier? 

- Hvor ofte har du i løbet af den seneste måned haft manglende motivation til 
at klare hverdagens opgaver? 

Tabel 4.1.1: Komponenter i PSQI.  

De enkelte elevers besvarelser af komponenterne i ovenstående tabel giver udslag i en bestemt lokal score 

fra 0-38. Ved en fuldendt besvarelse kan disse lokale scorer lægges sammen, hvorved en global score opnås. 

                                                           
5 I det oprindelige PSQI opererer man med syv komponenter, hvor det sidste udgøres af søvnmedicin. På baggrund af 
tidligere valideringer af skalaen har det dog vist sig, at søvnmedicin typisk ikke hører til den samme underliggende faktor 
(søvnkvalitet) som de øvrige seks. Da elever på ungdomsuddannelser desuden ikke forventes at have eskalerende 
forbrug af søvnmedicin, vurderes dette mindre relevant at inddrage og er derfor ekskluderet.  
6 I det oprindelige PSQI udgøres optimal søvnlængde af ’>7 timer’ (Buysse et al. 1988). I forhold til aldersgruppen for 
respondenterne i dette projekt er dette dog ikke et optimalt antal timers søvn, da litteraturen peger på, at teenagere 
har brug for 8-10 timers søvn (Pranav et al. 2012, Jennum et el. 2015: 17, McMakin et al. 2016: 1027). Denne forskel i 
søvnbehov for den oprindelige population PSQI er udarbejdet til (voksne mennesker generelt) kontra teenagere, er der 
taget højde for i den efterfølgende kodning af elevernes besvarelser.  
7 Ift. denne komponent har man tidligere benyttet sig at underspørgsmålene: ’… ikke kan trække vejret komfortabelt?´, 

´… hoster eller snorker højt?´, ´ … har haft det for koldt?´, ´… har haft det for varmt?´,  ´… har haft ubehagelige drømme?´ 
og ´ … har haft smerter?´. Disse underspørgsmål forventes dog ikke at korrelere med accelerationssamfundet, hvorfor 
de er sorteret fra. 

8 For fremgangsmåde af udregning af scorerne for de forskellige komponenter, se Buysse et al. 1988 – denne tilgang er 
kopieret i dette projekt.  
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Denne globale score befinder sig derved i størrelsesordenen 0-18, hvor des højere score, des dårligere 

søvnkvalitet. Denne score er herefter omregnet til procent, og går således fra 0-100, med henblik på at kunne 

sammenligne den procentvise forskel i søvnkvalitet mellem grupper. Dog findes det intuitivt problematisk, at 

jo højere score, jo lavere søvnkvalitet. Derfor er fortegnet i PSQI fremadrettet i projektet vendt om, hvorved 

scoren -100 angiver den lavest mulige søvnkvalitet, mens 0 angiver bedst mulige søvnkvalitet9.  

 

 

Figur 3: Kontinuum for søvnkvalitet på baggrund af score på PSQI.  

Der knytter sig dog to mulige bias til brugen af PSQI. For det første er skalaen udarbejdet i amerikansk 

kontekst, hvilket betyder, at f.eks. opfattelsen af søvn såvel som sproget hvorpå spørgsmålene er udarbejdet, 

adskiller sig fra dansk kontekst. For det andet er oprindelsesåret 1988, hvilket betyder, at herskende 

opfattelser af hvordan søvnkvalitet måles, kan have ændret sig. Begge kritikpunkter kan dog underkendes på 

den baggrund, at PSQI er forsøgt afprøvet på flere sprog og i flere tilfælde er benyttet efter 2010, i hvilke 

forbindelser kvalitative såvel som statistiske mål har indikeret, at der er tale om spørgsmål, der dækker den 

samme underliggende dimension, der ses udgjort af søvnkvalitet10 (Jiménez-Genchi et al. 2008, Yun et al. 

2015, Ubukata et al. 2017).  

4.2 Hypotese 1  

Som nævnt tænkes accelerationssamfundet at kunne give anledning til, at ungdomsuddannelseselever 

tilsidesætter søvnen, eller har svært ved at finde ro til at sove godt. Videre herfra tænkes der at være forskel 

på i hvor høj grad de enkelte elever er ramt af accelerationssamfundets fordringer. På denne baggrund lyder 

hypotese 1 som følger:  

Jo mere ungdomsuddannelseselever føler sig ramt af accelerationssamfundets fordringer, jo dårligere vil 

søvnkvaliteten være.  

                                                           
9 Dette er især meningsfuldt, når betakoefficienten skal aflæses ved brug af lineær regression, som bliver benyttet 
senere i opgaven.  
10 Flere af spørgsmålene fra PSQI er benyttet i Sundhedsprofilen 2017 samt i Ungeprofilen 2017 (Sundhedsprofilen 2017: 
15, Ungeprofilundersøgelsen 2017: 10). Nærværende projekt har dog ikke taget udgangspunkt i formuleringerne fra 
disse undersøgelser, da de er vurderet oversat på en måde, som ikke forholder sig tro mod det oprindelige PSQI.  
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Figur 4: Forventet sammenhæng mellem påvirkning af accelerationssamfundet og søvnkvalitet.  

 

4.3 Operationalisering af accelerationssamfundet  
I henhold til at måle i hvor høj grad eleverne på ungdomsuddannelser er ramt af accelerationssamfundets 

fordringer, er det nødvendigt at få disse fordringer afklaret og udmøntet i meningsfulde indikatorer (de Vaus 

2014: 39). På samme vis som søvnkvalitet, tænkes accelerationssamfundet derfor at kunne udgøre et 

sammensat mål, der indeholder forskellige delelementer, som indgår i Hartmut Rosas teori. Som det tidligere 

er pointeret er teorien om accelerationssamfundet meget lidt empirisk underbygget (Ulferts et al. 2013: 161, 

Hsu 2014). Der findes, så vidt det er undersøgt i projektet, ikke en eksisterende skala for 

accelerationssamfundet møntet på subjekter i den aldersgruppe, som undersøges. Derfor udarbejdes der i 

det følgende et bud på en sådan. Jf. teoriafsnittet er der tre overordnede mekanismer, der fungerer som 

drivkræfter i accelerationssamfundet; konkurrence, løftet om evighed og accelerationskredsløbet. Disse ses 

fordelagtige at operationalisere ud fra, da de til sammen kan indikere i hvor høj grad de enkelte er præget af 

accelerationssamfundet.   

 

Figur 5: Accelerationssamfundets underdimensioner.  

 

Konkurrence: som angivet i teoriafsnittet antages eleverne at kunne føle sig forventet til at konkurrere og 

præstere på baggrund af parametre, der agtes højt af forældre og jævnaldrende. Disse parametre udgøres 
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fra forældrenes side af karakterer og fremtidigt uddannelses- og arbejdsliv, og fra jævnaldrende af karakterer 

og selvfremstilling.   

Figuren nedenfor opsummerer operationaliseringen af konkurrencedrivkraften.  

 

 

Figur 6: Operationalisering af konkurrencedrivkraften.  

 

I henhold til udformningen af konkrete spørgsmål relateret til forventninger fra forældre og jævnaldrende, 

skal det nævnes, at det afgørende fokus er på at afdække elevernes opfattede forventninger fra forældre og 

jævnaldrende. Spørgsmålene, og deres kobling til vinklerne hvorfra forventningerne kommer, ser ud som 

følger:  

Forventninger fra:  Spørgsmål: 

Forældre >>> På en skala fra 1-5, hvor høje ambitioner tror du så, at dine forældre har med… 
- … dine karakterer på din nuværende uddannelse?  
- … dit fremtidige uddannelses- og arbejdsliv?  

Jævnaldrende >>> I hvor høj grad føler du, at du skal leve op til forventninger fra dine jævnaldrende i 
forhold til…  

- … at opnå høje karakterer? 
- … hvordan du ser ud?  
- … hvordan du opfører dig?  
- … deltagelse på de sociale medier?  
- … deltagelse i socialt liv uden for skolen (f.eks. fester og lign.)? 
- … fritidsaktiviteter (f.eks. sport og fitness)?  

Tabel 4.3.1: Spørgsmål, der indfanger påvirkning af konkurrencedrivkraften.  

 

Hvert af de ovenstående spørgsmål har tilhørende svarkategorier, der rangeres fra 1-5, hvor 5 udgør højst 

mulige forventningsniveau fra de forskellige sfærer til de forskellige præstationsparametre. Til sammen 

udgør spørgsmålene i tabellen et mål for elevernes opfattede forventningspres. Samme pointsystem er 

gældende for de følgende to drivkræfter, løftet om evighed og accelerationskredsløbet.   
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Løftet om evighed: løftet om evighed er udtryk for det sekulariserede samfunds kulturelle fokus på at nå så 

meget som muligt før døden, hvorved tidsnød kan opstå som konsekvens. Søvnkvalitet kan herved blive 

kompromitteret ved enten 1) at blive udskudt, eller 2) at den enkelte føler sig ”på” selv på tidspunkter, der 

er sat af til at slappe af og sove.  

Angående udskudt søvn, er det nærliggende ganske enkelt at undersøge hvorvidt eleverne har for travlt til 

at nå at sove de anbefalede 8 timer.   

I forhold til den enkeltes følelse af at føle sig ”på” selv på uhensigtsmæssige tidspunkter, ses hverdagsstress 

som en god indikator. Der bør her skelnes mellem hverdagsstress og stress som diagnose. Udgangspunktet 

for begge kategorier er, sat på spidsen, at der er uoverensstemmelse mellem hvor meget en person skal 

overkomme og de ressourcer vedkommende har til det (Juul & Østergaard 2016: 49). Der ses dog markante 

forskelle på denne uoverensstemmelse ift. hverdagsstress og stress som diagnose. Hverdagsstress er langt 

mere mild end diagnosen stress og opleves i kortere perioder, hvor stressorer, altså elementer i hverdagen, 

som en person har problemer med at efterkomme, giver anledning til et naturligt alarmberedskab i kroppen, 

uden at der er tale om en egentlig mental sygdom (ibid.). Af primære forskelle er især de symptomer, som 

følger. Ved diagnosen stress er det normalt at opleve f.eks. hjertebanken, hovedpine og mavesmerter 

(Institut for Stress u.å.). Sådanne er ikke forbundet med hverdagsstress (Juul & Østergaard 2016: 49). Dog 

tænkes der, som nævnt, at kunne findes en negativ sammenhæng mellem hverdagsstress og forringet 

søvnkvalitet. Hverdagsstress tænkes her at kunne undersøges som generel fornemmelse af evnen til at nå 

hverdagens gøremål. Dette vurderes at kunne kortlægges gennem spørgsmål, der 1) afdækker, om eleverne 

inden for den seneste måned føler, at de har problemer med at nå det de skal, 2) om de har for meget at se 

til, og 3) afdækker, om eleverne føler, at de har for travlt til at kunne slappe af før de går i seng. Herved opnås 

der viden om, om eleverne oplever et pres i hverdagen, og om de har for travlt til at kunne slappe af, hvilket 

sammenfattende kan give et praj om hvorvidt der er tale om hverdagsstress i et omfang, som kan være 

problematisk for søvnen. 

Ovenstående tanker kan sammenfattes i nedenstående figur:  

 

Figur 7: Operationalisering af løftet om evighed.  
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Spørgsmål og svarkategorier, der knytter sig til figur 7, findes i nedenstående tabel: 

Konsekvenser af tidsnød: Spørgsmål:  

Søvn udskydes >>> Har du i løbet af den seneste måned haft for travlt 
til at nå at sove mindst 8 timer? 

Hverdagsstress >>> Har du i løbet af den seneste måned følt, at du…  
- … har haft problemer med at nå de ting du 

skulle?  
- … har haft for meget at se til?  
- … har haft for travlt til at kunne slappe af 

før du går i seng?  
Tabel 4.3.2: Spørgsmål, der indfanger påvirkning af løftet om evighed.     

Accelerationskredsløbet: accelerationskredsløbet giver et holistisk bud på samspillet mellem teknologisk 

acceleration såvel som acceleration af social forandring og acceleration af livstempoet. Dog afgrænses 

accelerationskredsløbet her til teknologisk acceleration i form af hyppigheden af brug af smartphone/tablet 

og computer. Dette skyldes primært, at brugen af sådanne teknologier i dag fylder ganske meget i unges 

hverdag og i tidligere forskning har vist sig at kunne føre til negligeret søvn, grundet de implikationer, som 

mobiltelefonens og computerens omfattende indtog i samfundet har medført (Jennum et al. 2015: 170). En 

sådan implikation være sig ændret tid/rum-forhold og de heraf følgende muligheder for at være social med 

jævnaldrende på alle tidspunkter af døgnet (Astrup 2016, Jennum et al. 2015: 170).  

 

Figur 8: Operationalisering af accelerationskredsløbet.  

Der ses primært interesse i at indfange elevernes vaner i forhold til at lægge ovennævnte teknologiformer 

fra sig før sengetid. Dette tænkes at fungere som den primære årsag til at elever kan få deres søvn spoleret 

igennem teknologi. Ganske vist kan det også antages, at eleverne har svært ved at finde ro, hvis de f.eks. 

tænker på, om der er kommet en besked. Denne urolige tilstand tænkes dog forårsaget af faktorer, der er 

indlejret i flere af de tidligere omtalte spørgsmål, eksempelvis relateret til om eleverne har meget at se til, 

og forventninger fra jævnaldrende i forskellige henseender. Derfor vurderes det overflødigt at undersøge, 

om computerbrug mv. giver anledning til hverdagsstress. Spørgsmålet, der har til formål at indfange 

hyppigheden af elevernes brug af computer mv. før sengetid udgøres derfor af følgende:  

Bruger du smartphone/tablet eller computer efter kl. 23.00, når du skal i skole dagen efter?  
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Til spørgsmålet hører sig fem svarkategorier i form af vurderet hyppighed. Tidspunktet, kl. 23, er fastsat ud 

fra to begrundelser. For det første er det tidligere fundet, at optimal søvnkvalitet hos majoriteten fordrer en 

døgnrytme, hvor sengetiden ikke overskrider klokken 23 (Kang & Chen 2009, Jørgensen 2013). For det andet 

fungerer klokken 23 som grænsetidspunkt for hvornår eleverne bør gå i seng for at nå at sove 8 timer inden 

næste skoledag. Dette eftersom skoledagen for de fleste elever på ungdomsuddannelser starter omkring kl. 

8 (Junge & Kring 2012).  

Sammenfattet er accelerationssamfundet operationaliseret gennem de tre drivkræfter, udgjort af 

konkurrence, løftet om evighed og accelerationskredsløbet, der på hver sin måde kan tænkes at påvirke 

søvnkvaliteten hos elever på ungdomsuddannelser. Tilhørende de tre drivkræfter er der spørgsmål, som kan 

indfange hvorvidt/i hvor høj grad eleverne er påvirket af accelerationssamfundet. Samtlige af disse spørgsmål 

er videre inddraget i et sammensat mål, der tænkes at fungere som udtryk for i hvor høj grad den enkelte 

elev er ”ramt” af accelerationssamfundet.  

Som fremført er svarkategorierne i alle tilfælde udgjort af enten Likert-skalering eller som en talscore fra 1-

5. Efter endt besvarelse omkodes Likert-skalaernes værdier til tal fra 0-4, hvorefter den enkelte elevs score 

på de enkelte spørgsmål kan summeres til et mål fra 0-52, der udgør pågældende elevs placering på skalaen 

over i hvor høj grad eleven er præget af accelerationssamfundet. Denne score er videre omkodet til procent 

og går således fra 0-100. Der er i denne forbindelse taget højde for, at de talmæssige scorer peger i samme 

retning, således at jo højere score fra 0-100, desto mere udtalt et accelerationsindivid er der tale om. 

Skalaens statistiske validitet bliver diskuteret under metodeafsnittet.  

4.4 Hypotese 2 

Anden hypotese lyder som følger:  

Der er forskel i sammenhængen mellem accelerationssamfundet og søvnkvalitet for de forskellige 

uddannelsestyper. Der er negativ sammenhæng for alle grupper, men svagest negativ sammenhæng hos 

elever fra erhvervsuddannelser.   
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Figur 9: Forventede sammenhænge mellem påvirkning af accelerationssamfund og søvnkvalitet for hhv. erhvervsuddannelser og 

gymnasiale uddannelser.  

På hældningen for de fire funktionslinjer ses det, at der er forskel i sammenhængen mellem søvnkvalitet og 

accelerationssamfundet for de forskellige uddannelsestyper.  

Grundlaget for hypotese 2 er teoriafsnittets pointe om, at de elever, som i størst grad forventes at være 

påvirket af præstationspres og konkurrencementalitet, er de elever, som tager uddannelser, der resulterer i 

de mest prestigefyldte jobs. På denne baggrund forventes sammenhængen mellem accelerationssamfundet 

og søvnkvalitet at være stærkest hos elever fra gymnasiale uddannelser sammenlignet med 

erhvervsuddannelser. Pointen tænkes dog også at bevirke, at der er forskel på påvirkning af 

accelerationssamfundet mellem gymnasiale uddannelser. Dette eftersom der ses forskel på hvilke typer 

videregående uddannelser, som forskellige gymnasiale uddannelser lægger op til. Der findes dog ikke 

tilstrækkeligt belæg for at udarbejde konkrete antagelser om hvilke gymnasialuddannelsestyper, som er mest 

påvirket af accelerationssamfundet, hvorved der ikke meningsfuldt kan gisnes om hvilke gymnasialelever, 

som får deres søvnkvalitet mest påvirket heraf.  

4.5 Baggrundsvariable og supplerende spørgsmål 

I tillæg til de spørgsmål, som jf. ovenstående indgår som forudsætninger for undersøgelsen af hypoteserne, 

er der også en række baggrundsvariable, som tænkes relevante at inddrage. Her ses køn, alder og faderens 

uddannelsesmæssige baggrund11 som faktorer, der kan have indflydelse på hvordan eleverne fordeler sig i 

forhold til hypoteserne12.  

                                                           
11 Skønt også moderens uddannelsesmæssige baggrund ifølge eksisterende forskning er væsentlig indflydelseskilde for 
unge mennesker, vurderes det uhensigtsmæssigt at inddrage begge forældres uddannelsesniveau, da dette kan tænkes 
at resultere i en dobbelteffekt, eftersom der er tendens til tilsvarende uddannelsesniveau for forældre af samme barn 
(Uddannelses- & Forskningsministeriet 2015: 36, Klausen 2007: 31ff, Klausen 2006) 
12 Se spørgsmålsformuleringerne i bilag 1 bagers i projektet.  
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5.0 Metode 
Som tidligere nævnt, bliver der i projektet gjort brug af kvantitativ metode. Mere konkret tages der afsæt i 

en spørgeskemaundersøgelse, som giver mulighed for at opnå et overordnet indtryk af gyldigheden af 

hypoteserne. I det følgende vil generelle overvejelser om hvordan metoden kan berige projektet blive 

gennemgået.  

5.1 Spørgeskemaundersøgelsen  

I de nedenstående delafsnit gennemgås forskellige overvejelser relateret til spørgeskemaundersøgelsen. 

Sådanne overvejelser dækker over processen frem til analysen, herunder processen for rekruttering af 

respondenter og tanker om selve spørgeskemaet.  

Indledningsvis findes en begrundelse for spørgeskemaundersøgelse som metodisk redskab til at belyse 

problemformuleringen. Dernæst vil tanker relateret til spørgeskemakonstruktion såvel som rekruttering af 

respondenter blive bragt i spil.  

5.1.1 Begrundelser 

Som det fremgår af operationaliseringen, er der udarbejdet et spørgeskema, som har til formål at undersøge 

den hypotetiske sammenhæng mellem accelerationssamfundet og søvnkvalitet blandt elever på 

ungdomsuddannelser. Der tages udgangspunkt i et spørgeskema, da det vurderes fordelagtigt at inddrage så 

mange elever som muligt. Dette skyldes problemformuleringens sigte om at afdække gyldigheden af denne 

tese blandt elever på ungdomsuddannelser generelt og ikke kun hos enkelte elever. Herved er 

generalisérbarheden en væsentlig prioritet. Da et spørgeskema kan udsendes til mange 

ungdomsuddannelseselever og indfange målrettet information på relativt kort tid sammenlignet med andre 

tilgange til empirisk indsamling, vurderes et sådant som den bedste mulighed for at undersøge hypoteserne 

(Field 2009: 2, de Vaus 2014: 6f).  

I henhold til spørgeskemaundersøgelsen ses især to typer problematikker at kunne opstå i processen frem til 

data er indsamlet: 1) problemer relateret til hvad der spørges om (måleinstrument), 2) problemer relateret 

til hvem der spørges (repræsentation og design) (Biemer 2011: 1610, Frederiksen et al. 2017: 17). 

I det følgende uddybes overvejelser om problemer relateret til måleinstrument.  

5.1.2 Overvejelser om måleinstrument  

I operationaliseringen blev det klarlagt hvorledes kernebegreberne for nærværende projekt er gjort målbare 

i konkrete spørgsmål. Denne proces indeholder dog et par yderligere dimensioner, som her skal fremhæves.  

For det første er formuleringen af spørgsmålene såvel som svarkategorierne udarbejdet ud fra erkendelsen 

af, at sproget bør være let forståeligt for respondenterne. Dette vurderes væsentligt for at undgå, at der 

opstår diskrepans mellem spørgsmålenes sigte og respondenternes opfattelse af hvad der ønskes besvaret 
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(Frederiksen et al. 2017: 91). Da det som udgangspunkt er svært at sætte sig ind i tankegangen på 

respondenterne, med mindre man tilhører samme population (om end der naturligvis også forekommer stor 

variation internt heri), er der foretaget pilotinterviews med tre elever fra tre forskellige af de undersøgte 

ungdomsuddannelser. Her er et indledende udkast til spørgeskemaet blevet vurderet og rettet til, således at 

der i størst muligt omfang er overensstemmelse mellem respondenternes tolkning af spørgsmålenes sigte og 

det sigte disse er udarbejdet med (Frederiksen et al. 2017: 60f). I tillæg til dette er spørgeskemaerne blevet 

gennemlæst, rettet til og valideret af tre ansatte fra forskellige ungdomsuddannelser. Ud over fokus på 

formuleringen af spørgsmålene, er svarkategoriernes evne til at afspejle elevernes mest præcise svar blevet 

anfægtet i disse vurderinger. Dette eftersom det ses uhensigtsmæssigt, hvis eleverne føler sig tvunget til at 

opgive svar, som ikke passer med deres egne tanker om spørgsmålene.   

En anden væsentlig overvejelse relaterer sig til, hvordan spørgsmålene bliver præsenteret for eleverne. Her 

er der benyttet surveyxact. Layoutet for opstillingen af spørgsmålene og svarkategorierne er her ligeledes 

pilottestet, hvorved ikke-intuitive måder at opstille spørgsmål på er forsøgt undgået (de Vaus 2014: 114ff).  

Efter endt dataindsamling er data blevet renset i den forstand, at svar der logisk virker fejlagtige (f.eks. 

personer, der har svaret ’1 år’ under alder) er blevet bortsorteret.   

5.1.3 Repræsentation og design 

Som betonet udgøres populationen af elever på ungdomsuddannelser. Det findes dog væsentligt at knytte 

en række kommentarer til omfanget af den udtrukne stikprøve af denne population, da generalisérbarheden 

af resultaterne for nærværende projekt ellers vil blive overvurderet (Field 2009: 34ff, Frederiksen et al. 2017: 

31ff). Det skal desuden nævnes, at ’stikprøve’ fremadrettet i projektet vil blive omtalt som bruttostikprøve 

eller nettostikprøve, afhængig af, om der henholdsvis refereres til de elever, der har haft mulighed for at 

besvare spørgeskemaet eller de, som rent faktisk har besvaret det (Frederiksen et al. 2017: 34).   

Som nævnt er den undersøgte population afgrænset til ungdomsuddannelseselever i Aalborg Kommune. 

Herved nedbringes generalisérbarheden i landsdækkende sammenhæng, men højnes i lokal kontekst, da 

projekts tidsmæssige ressourcer kan målrettes ift. at opnå så repræsentativ en stikprøve som muligt for 

ungdomsuddannelseselever i Aalborg Kommune. Dette vurderes mindre tidskrævende, og dermed mere 

realistisk, end at skulle tilvejebringe en undersøgelse af tilsvarende kvalitet med alle dele af landet impliceret.   

Kontakten til uddannelsesinstitutionerne er foregået via en snowball-tilgang (Frederiksen et al 2017: 19). 

Med andre ord er der taget kontakt til en række mulige gatekeepere fra forskellige 

ungdomsuddannelsesinstitutioner, der har spredt budskabet om nærværende projekts ønske om at sende 

spørgeskemaer ud. I nogle tilfælde har det været muligt at få elever til at besvare spørgeskemaet i 

undervisningen, mens spørgeskemaet i andre tilfælde er blevet sendt ud gennem elevmails, hvor det er 

besvaret på frivillig basis uden at foregå i undervisningen. Her bør det også tilføjes, at der er givet de elever, 
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som har fået tilsendt spørgeskemaet over elevmail, et incitament til at deltage i form af udlodning af to 

biografbilletter til en tilfældigt udpeget vinder. Sammen med invitationsmailen til spørgeskemaet, som blev 

udsendt til eleverne, blev disse gjort opmærksomme på konkurrencen. Det antages fordelagtigt at bruge 

ressourcer på udlodningen af billetter, da tidligere litteratur antyder, at der kan opnås øget 

respondenttilstrømning, i fald disse har mulighed for at opnå gevinst ved at deltage (Doerfling et al. 2010: 

251, Porter & Whitcomb 2003).  

Grundlæggende har indsamlingsmetoden haft til formål at indhente så mange besvarelser som muligt. Det 

tænkes dog problematisk, at der ikke er tale om en tilfældigt udvalgt bruttostikprøve, hvor alle elever i 

populationen har lige stor mulighed for at besvare spørgeskemaet (Frederiksen et al. 2017: 43). Derimod kan 

respondentsammensætningen tænkes at være præget af selektion. F.eks. vil visse STX-klasser være 

overrepræsenteret, da disse besvarede spørgeskemaet i undervisningen, hvorimod elever fra andre klasser 

end ikke indgår bruttostikprøven. På denne baggrund opstår der ganske givet bias, da det må forventes, at 

der er forskel på elever fra forskellige gymnasieklasser, eksempelvis jf. Colemans teori om statussystemer, 

der antages at variere fra klasse til klasse og giver anledning til variation i forhold til accelerationssamfundets 

gyldighed i pågældende klasse og følgelig søvnkvalitet. Hertil kommer også variationen i klassernes faglige 

fokus i form af forskellige studieretninger, der tiltrækker forskellige typer af elever.  

Dog har f.eks. HHX-eleverne i princippet alle haft lige stor mulighed for at indgå i undersøgelsen, da de alle 

har fået udsendt spørgeskemaet gennem deres elevmail. Dette til trods, forestilles idealet om en tilfældigt 

udtrukket stikprøve ikke at være efterkommet. Dette eftersom det formodes, at der for det første er forskel 

på hvilke typer elever, der tjekker deres mail regelmæssigt. For det andet kan konkurrencen om to 

biografbilletter tænkes at virke mest tillokkende f.eks. for elevtyper, som prioriterer sociale aktiviteter, som 

dét at gå i biografen, højt.  

Med andre ord ses der en lang række bias forbundet med rekrutteringen af respondenter. På denne baggrund 

skal resultaterne i nærværende projekt tages med et vist forbehold. Alligevel vurderes nettostikprøven at 

kunne afspejle nogle væsentlige tendenser, da der, på trods af blinde vinkler, er tale om respondenter fra 

flere typer uddannelsesinstitutioner i tilstrækkeligt stort antal til at muliggøre undersøgelse af et bredt 

tværsnit af elever på ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune.  
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6.0: Analyse 

I dette afsnit analyseres spørgeskemaundersøgelsens resultater.  

Indledningsvis gøres der overvejelser om hhv. respondentnonrespons, dvs. mulige problematikker angående 

respondenttal, og spørgsmålsnonrespons, der dækker over problematikker angående spørgsmål, der ikke er 

besvaret (Frederiksen et al. 2017: 167). Sådanne fænomener ses væsentlige at tillægge fokus, da de kan give 

anledning til problemer ift. repræsentativiteten.  

Dernæst vil de sammensatte mål for søvnkvalitet og accelerationssamfundet blive testet statistisk med 

henblik på at afdække brugbarheden af de items, som indgår heri (de Vaus 2014: 184).  

Efterfølgende bringes der en deskriptiv analyse af elevernes søvnkvalitet såvel som påvirkning af 

accelerationssamfundet. Om end fokus i projektet er at belyse hypoteserne, er det interessant at opnå indblik 

i hvorledes søvnkvaliteten, samt påvirkning af accelerationssamfundet ser ud for eleverne. Dette eftersom 

disse aspekter, som tidligere påpeget, ikke er undersøgt i denne kontekst.  

Endelig vil gyldigheden af hypoteserne blive testet, hvorved der lægges op til efterfølgende diskussion.  

6.1 Kvantitative overvejelser om respondentnonrespons og spørgsmålsnonrespons 
Som det blev fremhævet i de indledende tanker angående repræsentativiteten af 

spørgeskemaundersøgelsen i afsnit 5, tænkes der at kunne være en række selektionsbias, som resultat af 

indsamlingsproceduren.  

I tillæg til disse overvejelser bør der foretages en vurdering af mulige problematikker vedrørende 

respondentnonrespons. I denne henseende er det væsentligt at undersøge de proportionsmæssige forskelle 

i respondentfordelingen i nettostikprøven, kontra i den undersøgte population, da eventuelle skævheder vil 

have negative konsekvenser ift. muligheden for at kunne tage svarfordelingen i nettostikprøven som udtryk 

for mønstre i den undersøgte population (de Vaus 2014: 83). Med skævheder menes forskelle i henhold til 

relevante baggrundsoplysninger, såsom uddannelsestype, køn og alder. Det har dog ikke været muligt at 

opnå kendskab til køns- og aldersfordelingen i den undersøgte population, hvorfor 

sammenligningsgrundlaget mellem den undersøgte population og nettostikprøven er afgrænset til 

uddannelsestypen. Den undersøgte population udgøres af elever på ungdomsuddannelser i Aalborg 

Kommune.  
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Andelen af elever på forskellige uddannelsestyper i den undersøgte population kontra nettostikprøven vises 

i nedenstående tabel:  

 Undersøgt population (pct. af total) Nettostikprøve (pct. af total) 

STX-elever 3077 (40,3%) 156 (38,2%) 

HHX-elever 1628 (21,3%) 154 (37,7%) 

HTX-elever 818 (10,7%) 62 (15,2%) 

Elever på erhvervsudd.13 2110 (27,6%) 36 (8,8%) 

I alt 7633 (100%) 408 (100%) 

Tabel 6.1.1: Fordeling af elever på ungdomsuddannelser i faktisk population kontra nettostikprøven i absolutte tal og procent. 

Som det fremgår af tabellen, er der væsentlige proportionsmæssige forskelle mellem den undersøgte 

population og nettostikprøven, i forhold til fire af de fem uddannelsestyper. Om end andelen af STX-elever 

tilnærmelsesvis er tilsvarende i nettostikprøven og populationen, er hhv. elever fra HHX og HTX 

overrepræsenteret og elever fra erhvervsuddannelser underrepræsenteret i nettostikprøven, sammenlignet 

med den undersøgte population.  

For at adressere denne problemstilling, kan besvarelserne tildeles vægte. Herved kommer besvarelser fra 

underrepræsenterede grupper i nettostikprøven til at fylde mere, mens besvarelser fra overrepræsenterede 

grupper kommer til at fylde mindre (de Vaus 2014: 83, Groves et al. 2009). Herved får man en kunstigt 

modificeret respondentsammensætning, der i forhold til relevante baggrundsvariable matcher den 

population, der undersøges. Der kan dog opstå problemer ved vægtning, da respondentsammensætningen 

bliver kunstig, hvorved svar ikke afgives af respondenter, men i stedet estimeres og potentielt kan være 

forkerte (Frederiksen et al. 2017: 186). Dette er problematisk, da det som angivet kun har været muligt at 

opnå information omkring uddannelsestypen hos både nettostikprøven og den faktiske population. Herved 

er andre baggrundsforhold, såsom alder og køn, ikke mulige at vægte for. På denne baggrund kan det tænkes 

uhensigtsmæssigt, at vægte f.eks. den gennemsnitlige søvnkvalitet for uddannelsestype. Dette da det 

vægtede gennemsnit for uddannelsestype kan tænkes at trække gennemsnittet for søvnkvalitet i en retning, 

der adskiller sig fra den faktiske population, hvor effekter fra øvrige baggrundsforhold, som der ikke bliver 

vægtet for, undermineres af en eventuel effekt af uddannelsestype. På denne baggrund er vægtning i 

nærværende projekt valgt fra.  

 

På samme måde som respondentnonrespons, kan spørgsmålsnonrespons give anledning til biased resultater. 

Dette skyldes, at når respondenter undlader at besvare enkelte spørgsmål, eller ganske enkelt afbryder deres 

besvarelse af spørgeskemaet, før den er færdiggjort, kan en nettostikprøve, der fra besvarelsernes 

påbegyndelse er repræsentativ, blive skævvredet (Frederiksen et al. 2017: 169ff). Hvis f.eks. en population 

består af 50% mænd og 50% kvinder og respondentfordelingen ift. køn ved første spørgsmål er 50/50 i 

                                                           
13 Elever på EUD og EUX er slået sammen til én kategori.  
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mand/kvindefordelingen, men 10% af mændene undlader at besvare et eller flere spørgsmål gennem 

spørgeskemaet, mens kvinderne alle besvarer skemaet komplet, vil bortfaldet være skævt og 

repræsentativiteten svækkes. Dertil kommer det fald i statistisk power, som færre besvarelser pr. spørgsmål 

resulterer i – det bliver sværere at opnå statistisk signifikante resultater, jo mindre respondenttallet er 

(Graham 2009: 553).   

I nærværende undersøgelse er spørgeskemaets opbygning udformet således, at besvarelsen af de forskellige 

spørgsmål forudsætter besvarelse af de forudgående. Herved er det ikke muligt for respondenterne at 

springe over enkelte spørgsmål. Dette betyder, at det antal elever, som har besvaret det sidste spørgsmål, 

har besvaret samtlige spørgsmål (med undtagelse af de spørgsmål, som er pålagt filtre og forudsætter 

bestemte forudgående svar for at blive tilgængelige). På baggrund af nedenstående tabel fremgår det, at der 

er uoverensstemmelse mellem antallet af respondenter, som har påbegyndt spørgeskemaet og antallet, som 

har gennemført det. Med andre ord er der opstået frafald af respondenter undervejs. 

Respondenter ved første spørgsmål 480 

Respondenter ved sidste spørgsmål 408 

Forskel i antal (forskel i procent) 72 (14,58%) 
Tabel 6.1.2: Bortfald af respondenttal i spørgeskemaundersøgelsen.   

Som det ses, er der tale om et fald på 14,58%. Som beskrevet kan denne forskel give anledning til bias, hvis 

bortfaldet resulterer i en skævt sammensat nettostikprøve, samt nedbringe statistisk power. For at adressere 

denne problemstilling, kan imputering benyttes. Imputering består i, at derpå baggrund af de afgivne svar i 

datasættet kan estimeres, hvilke svar der sandsynligvis ville være afgivet fra de respondenter, som undlader 

at besvare et eller flere spørgsmål (Frederiksen et al. 2017: 175). Imputering er dog fravalgt her, da metoden 

på baggrund af flere forhold vurderes at kunne gøre mere skade end gavn.  

For det første er der, som tidligere fremhævet, ikke kendskab til den generelle population af elever på 

ungdomsuddannelser og fordelingen ift. baggrundsoplysninger, hvorved der ikke er grundlag for at 

undersøge, om bortfaldet er skævt ved sammenligning af population og nettostikprøve. Da stikprøven ikke 

er indsamlet tilfældigt, men gennem en selektionsbias-inducerende procedure, hvor elever fra nogle 

uddannelsesinstitutioner og klasser er markant overrepræsenteret, kan ej heller spørgeskemaets initierede 

besvarelser, altså besvarelser før bortfald forekommer, antages at være udtryk for en repræsentativ 

fordeling. På denne baggrund kan det tænkes uheldigt, at benytte imputering til at estimere svar for 

manglende besvarelser, da det risikeres, at nettostikprøven skævvrides endnu mere end den i forvejen kan 

være (Graham 2009: 559; de Vaus 2014: 174).  

For det andet kan der rettes kritik mod imputering ud fra det faktum, at metoden resulterer i estimerede 

svar, hvorved fejlagtige gæt på uoplyste svar kan forekomme (Graham 2009: 559). Dette antages især at 

kunne gøre sig gældende i dette tilfælde, hvor en forholdsvis stor andel af bortfaldet forekommer efter få 
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spørgsmål (29 ud af de 72 bortfaldende respondenter er f.eks. faldet fra efter spørgsmål 10 ud af 42). Da der 

på denne baggrund er relativt få oplysninger om en stor del af de bortfaldende respondenter (ud fra 

spørgeskemaets præmis om at hvert spørgsmål forudsætter besvarelse af det foregående), tænkes det naivt, 

at forestille sig valide gæt om manglende svar14.   

For det tredje er bortfaldets størrelse begrænset. Eksempelvis argumenterer Hertel (1976: 461) for, at en 

grænseværdi på ca. 15% bortfald kan bruges til at afgøre, om der skal bruges imputation eller ej. Som det 

fremgår af tabellen ovenfor, ligger bortfaldet på 14,58% hvorved det kan antages, at bortfaldet ikke 

resulterer i signifikante ændringer i parameterestimaterne for regressionsmodellerne i den videre analyse 

(Sharp & Feldt 1959). 

Til sammen peger disse forhold i retning af, at imputering her kan være et mindre klogt valg til at håndtere 

bortfald. I stedet baseres den statistiske analyse udelukkende på komplette besvarelser. Om end dette 

medfører tab af data, vurderes det, som den mindst dårlige håndtering af bortfald i nærværende projekt (de 

Vaus 2014: 174).  

6.2 Vurdering af skalaer: accelerationssamfundet og søvnkvalitet 
Som gennemgået i operationaliseringen bliver der i projektet gjort brug af to sammensatte mål:  

1) Søvnkvalitet (PSQI) 
2) Accelerationssamfundet 

Skalaen for søvnkvalitet er, som nævnt i operationaliseringen, baseret på en tidligere anvendt 

sammensætning af spørgsmål, som er valideret og testet for unidimensionalitet – spørgsmålene måler med 

andre ord, det samme bagvedliggende fænomen. Det vurderes imidlertid relevant at undersøge, om dette 

også gør sig gældende i dette tilfælde.  

I modsætning til skalaen over søvnkvalitet, er skalaen for accelerationssamfundet derimod ny og endnu ikke 

afprøvet empirisk. Af denne årsag vurderes det for denne skala i endnu højere grad end for PSQI væsentligt 

at afdække, hvorvidt de inkluderede spørgsmål på baggrund af empirien kan antages, at være udtryk for en 

fælles underliggende dimension (accelerationssamfundet), eller om de enkelte spørgsmål kun i teorien 

afspejler dette.  

Med henblik på at teste brugbarheden af de enkelte items i de sammensatte mål for søvnkvalitet, såvel som 

accelerationssamfundet, benyttes item-to-scale koefficienter, der er udtryk for, hvor godt det enkelte 

spørgsmål passer i skalaen som helhed (de Vaus 2014: 184). Der fastsættes i denne forbindelse en 

grænseværdi på ca. 0,3, hvor spørgsmål med item-to-scale koefficienter, der ligger markant under denne 

                                                           
14 Sat på spidsen vil fraværet af dette kritikpunkt kunne betyde, at imputerede svar på alle spørgsmål for en respondent, 
der kun har svaret på ét spørgsmål, f.eks. relateret til vedkommendes køn, tages for gode varer. Da det næppe er muligt 
at vurdere alt om en person ud fra vedkommendes køn, tænkes dette ufordelagtigt.   
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værdi fjernes fra skalaen (ibid.). I tillæg hertil benyttes Cronbachs alpha koefficient, der angiver skalaens 

interne konsistens på baggrund af de inddragede spørgsmål (Tavakol & Dennik 2011, Frederiksen et al. 2017: 

271). Grænseværdien ved denne koefficient sættes her til ca. 0,7 (Spector 1992).  

I nedenstående tabel fremgår item-to-scale koefficienterne, samt Cronbachs alpha koefficient for PSQI:  

Item (komponent) Item-to-scale korrelationer Cronbachs alpha hvis item slettes 
Subjektiv søvnkvalitet  0,616 0,563 

Tid brugt på at falde i søvn 0,481 0,620 

Søvnlængde 0,452 0,631 

Effektiv søvnlængde  0,338 0,669 

Forstyrrelser i søvnen 0,241 0,695 

Funktionsevne i vågen tilstand  0,373 0,657 

Tabel 6.2.1: Item-to-scale korrelationskoefficienter for de enkelte items i PSQI.  

Cronbachs alpha for sammensætningen af spørgsmål = 0,685. 

 

Det fremgår, at ved test af sammensætningen af PSQI opnås en Cronbachs alpha koefficient på 0,685. Om 

end grænseværdien er sat til 0,7, vurderes 0,685 at være tilstrækkeligt tæt på dette til at kunne godtages 

(Frederiksen et al. 2017: 271). Det er dog muligt at højne denne koefficient, hvis upassende items fjernes fra 

skalaen. Sådanne kan udpeges gennem item-to-scale koefficienterne. For samtlige komponenter i 

spørgeskemaet ligger disse dog over grænseværdien på 0,3, med undtagelse af ’forstyrrelser i søvnen’, der 

ligger på 0,241. Understregende for denne komponents manglende bidrag til den interne konsistens er, at 

Cronbachs alpha koefficienten højnes med 0,01, hvis komponenten fjernes. Denne stigning er dog ganske 

beskeden og da forstyrrelser i søvnen i tidligere studier, såvel som ud fra et teoretisk synspunkt, er forbundet 

med den overordnede søvnkvalitet, vurderes denne komponent væsentlig at beholde i PSQI i nærværende 

projekt15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Endnu en begrundelse herfor findes i, at kun 30,6% af eleverne undgår forstyrrelser i søvnen. Med andre ord er 69,4% 
af eleverne påvirket af forstyrrelser i søvnen i et vist omfang, hvorved denne komponent tænkes vigtig med henblik på 
at opnå et adækvat indblik i den samlede søvnkvalitet – også selvom tallene indikerer, at komponenten ikke er 
konsistent med de øvrige i PSQI.   
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Nedenstående tabel viser koefficienterne for skalaen over accelerationssamfundet:  

Item (komponent) Item-to-scale koefficienter Cronbachs alpha hvis item slettes 

Forventninger fra jævnaldrende udseende 
0,539 0,801 

Forventninger fra jævnaldrende karakterer 
0,490 0,805 

Forventninger fra jævnaldrende opførsel 0,523 0,802 

Forventninger fra jævnaldrende SoMe 0,499 0,804 

Forventninger fra jævnaldrende aktiv udf skole 0,566 0,798 

Forventninger fra jævnaldrende fritidsaktiviteter 0,422 0,811 

Forældre ambitionlvl karak 0,362 0,814 

Forældre ambitionlvl fremt. Udd. Arb.  0,337 0,816 

 Sidste måned: problemer med at nå ting 0,454 0,808 

 Sidste måned: for meget at se til 0,527 0,803 

 Sidste måned: for travlt slap af før sengetid 0,504 0,804 

 Sidste måned: for travlt til at sove 8 timer 0,470 0,806 

Smartphone/Tablet/Pc efter kl. 23 skoledage 0,314 0,822 

Tabel 6.2.2: Item-to-scale korrelationskoefficienter for de enkelte items i skalaen for accelerationssamfundet.  

Cronbachs alpha for sammensætningen af spørgsmål = 0,819. 

 

Det fremgår, at Cronbachs alpha koefficient beregnes til 0,819. Videre er item-to-scale koefficienterne alle > 

0,3, mens kun en enkelt item, udgjort af elevernes vurderede hyppighed for brug af smartphone/tablet/pc 

efter kl. 23 på skoledage, vil resultere i Cronbachs alpha koefficient, der stiger med 0,003, hvis den slettes. 

Der synes ikke på denne baggrund at være belæg for at slette nogen items i denne skala.  

 

I tillæg til koefficienterne for item-to-scale og Cronbachs Alpha, benyttes der eksplorativ faktoranalyse. Dette 

dog kun på accelerationssamfundet. Det vurderes ikke væsentligt, at udarbejde faktoranalyse for skalaen for 

søvnkvalitet, da tiltroen til skalaen, på baggrund af tidligere studiers brug af denne (se f.eks. Jiménez-Genchi 

et al. 2008 og Buysse et al. 1988), er tilstrækkeligt stor til, at item-to-scale-koefficienter samt Cronbachs alpha 

er adækvat test af unidimensionalitet. Da skalaen for accelerationssamfundet er ny, ses det derimod 

væsentligt at undersøge, om denne bedst inddrages i den videre analyse opdelt i faktorer (de Vaus 2014: 

185). Det ses desuden fornuftigt, at undersøge skalaen for accelerationssamfundet via faktoranalyse på 

baggrund af teorien bag denne. Da skalaen er baseret på de tre drivkræfter, i form af konkurrence, løftet om 

evighed og accelerationskredsløbet, kan det tænkes, at trods accelerationssamfundet anskues som en 

overordnet strukturel tendens, vil de drivkræfter, som gør denne mulig, være forskellige fra hverandre, 

hvorved spørgsmålene, som i operationaliseringen blev udpeget til at indfange de forskellige drivkræfter, vil 

repræsentere forskellige bagvedliggende dimensioner og ikke kun én (Frederiksen et al. 2017: 275ff). I fald 

dette er tilfældet, vil det komme til udtryk i faktoranalysen i form af forskellige faktorer (de Vaus 2014: 185). 

I fald der udpeges flere faktorer på baggrund af faktoranalysen, kan det tænkes interessant at arbejde med 
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accelerationssamfundet ud fra hver af disse, som et nuancegivende supplement til skalaen for 

accelerationssamfundet.  

Ved faktoranalysen inddrages det samlede antal spørgsmål fra det sammensatte mål for 

accelerationssamfundet. Dette vurderes ud fra: 1) alle spørgsmålene korrelerer med mindst ét andet 

spørgsmål i korrelationsmatricen med en korrelationskoefficient > 0,3 (se bilag 2). 2) Bartletts Test of 

Sphericity er højsignifikant (p-værdi < 0,000) og KMO-testen beregnes til 0,803 (grænseværdi > 0,7), hvilket 

peger i retning af, at konstellationen af spørgsmål kan godtages til faktoranalysen (de Vaus 2014: 187).   

På baggrund af de inddragede spørgsmål udpeges der fire faktorer. Dette begrundes ud fra Kaiser-kriteriet, 

hvor faktorer med egenværdier > 1 medtages videre i analysen (Kaiser 1960). I nedenstående tabel vises de 

fem faktorer med de højeste egenværdier, hvoraf det fremgår, at kun de fire første har egenværdier > 116. 

Faktor Egenværdi 

1 4,243 

2 1,796 

3 1,564 

4 1,108 

5 0,722 
Tabel 6.2.3: Egenværdier for de fem faktorer med højest egenværdi.    

 

Ved efterfølgende rotation17 af de inddragede faktorer opnås følgende faktor loadings:  
 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

Forventninger fra jævnaldrende udseende 0,715 -0,028 0,015 -0,069 

Forventninger fra jævnaldrende karakterer 0,352 -0,224 0,264 -0,151 

Forventninger fra jævnaldrende opførsel 0,722 0,035 0,061 -0,075 

Forventninger fra jævnaldrende SoMe 0,673 0,035 -0,039 0,084 

Forventninger fra jævnaldrende aktiv uden for skolen 0,621 0,002 -0,010 0,225 

Forventninger fra jævnaldrende fritidsaktiviteter 0,540 -0,037 -0,051 0,021 

Forældres ambitionsniveau ift. karakterer -0,065 0,033 0,944 0,066 

Forældres ambitionsniveau ift. karakterer fremtidigt udd.- og arb. liv  0,012 0,037 0,777 0,013 

 Sidste måned: problemer med at nå ting -0,049 -0,809 -0,019 0,002 

 Sidste måned: for meget at se til 0,039 -0,826 -0,028 -0,005 

 Sidste måned: for travlt til at slappe af før sengetid 0,041 -0,772 -0,016 0,003 

 Sidste måned: for travlt til at sove 8 timer -0,019 -0,416 0,087 0,458 

Smartphone/Tablet/Pc efter kl. 23 skoledage 0,096 0,010 0,054 0,619 
Tabel 6.2.4: Faktor loadings for de fire udtrukne faktorer.  

 

                                                           
16Ifm. udpegning af faktorer kan også antallet af variable, som tages med i den videre faktoranalyse, revurderes på 
baggrund af hver variabels communality, der angiver hvor meget af variansen i de enkelte spørgsmål, som indfanges af 
de udtrukne faktorer (de Vaus 2014: 189). Variable, hvis communality < 0,4 kan trækkes ud af modellen. Der er her to 
variable, ’forventninger fra jævnaldrende ift. fritidsaktiviteter’ (0,298) og ’forventninger fra jævnaldrende ift. karakterer’ 
(0,359), som ligger under dette (se bilag 2, tabel 2 for oversigt over samtlige communalities). Imidlertid vurderes det 
hensigtsmæssigt at benytte alle variable for mest meningsfuldt at kunne sammenligne søvnkvaliteten prædikteret af de 
forskellige faktorer med søvnkvaliteten prædikteret af den overordnede skala for accelerationssamfundet, da 
sidstnævnte indeholder samtlige variable.  
17 Der er her anvendt oblique rotation (Frederiksen et al. 2017: 290).  
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Som nævnt kan det ud fra operationaliseringen forventes, at der udpeges 3 faktorer: 1) forventninger, 2) 

tidsnød og 3) hyppigheden af brug af smartphone/tablet/pc før sengetid. Ved en hurtig overordnet 

granskning af de fire faktorkolonner ses det, at faktorerne i et vist omfang er i overensstemmelse med hvad 

der med afsæt i operationaliseringen kan forventes, om end der også ses forskelle.  

På baggrund af de markerede loadings i kolonnen ’faktor 1’, opsummerer faktor 1 forventninger fra 

jævnaldrende, hvilket udgør en væsentlig del af hvad der i operationaliseringen blev betegnet som 

konkurrence. Faktor 2 relaterer sig til operationaliseringens begreb, tidsnød. Faktor 3 opsummerer forældres 

forventninger og dermed den resterende del af konkurrence. Faktor 4 er ikke så entydig som de øvrige. Den 

vurderes som udgangspunkt at indfange accelerationskredsløbet, om end en uventet variabel i form af ’sidste 

måned: for travlt til at sove 8 timer’ loader højt herpå, hvorved faktoren kan tænkes at indfange udskudt 

søvn.   

Den første forskel mellem faktoranalysens resultater og operationaliseringens antagelser er, at forventninger 

findes i to faktorer (faktor 1 og 3) og ikke kun én. Forventninger kan således inddeles i to kategorier – 

forventninger fra jævnaldrende og forventninger fra forældre. I operationaliseringen blev disse samlet i én 

kategori ud fra teorien om accelerationssamfundet, da konkurrence antages at komme til udtryk i 

forventninger fra flere forskellige sfærer, hvorved der synes at være uoverensstemmelse mellem teori og 

empiri. Her legitimerer Colemans teori dog en opdeling af opfattede forventninger i to sfærer, da disse, som 

nævnt i teoriafsnittet, indeholder forskellige statussystemer og derfor vil være forskellige. På denne 

baggrund vurderes det ikke problematisk at følge empirien og distingvere mellem opfattede forventninger 

fra hhv. jævnaldrende og forældre.   

Den anden forskel mellem operationaliseringen og resultaterne fra faktoranalysen relaterer sig til den eneste 

variabel, der loader højt på flere faktorer; ’sidste måned: for travlt til at sove 8 timer’. Denne loader på både 

faktor 2, tidsnød (hvilket er, hvad der kunne forventes på baggrund af operationaliseringen), samt uventet 

på faktor 4, udskudt søvn. Med henblik på at afgøre hvilken faktor variablen skal tilknyttes, sammenlignes 

Cronbachs alpha koefficient for faktor 2 og 4, hvor variablen er inddraget i begge (Frederiksen et al. 2017: 

292). Den løsning, som resulterer i den højeste Cronbachs alpha koefficient med variablen inddraget, anses 

for bedst. Cronbachs alpha koefficient med en skala baseret på faktor 4, hvor ’sidste måned for travlt til at 

slappe af før sengetid’ er inddraget, er 0,566 og altså en del under grænseværdien på 0,7. Til sammenligning 

er Cronbachs alpha koefficient 0,816 for faktor 2, hvor variablen er inddraget (samt en relativt høj item-to-

scale koefficient på 0,502 for variablen). Herved vurderes det fordelagtigt at lade variablen ’sidste måned for 

travlt til at slappe af før sengetid’ indgå i faktor 2 fremadrettet.  

På baggrund af de fire udledte faktorer kan der dannes fire nye skalaer. Med henblik på at vurdere 

gyldigheden af disse, anses det væsentligt at undersøge for det første hvor mange mulige scorer, der kan 
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opnås på skalaerne. Dette eftersom en lavt antal mulige scorer kan betyde brud med kriteriet om en 

intervalskaleret variabel (de Vaus 2014: 325). Som det fremgår af nedenstående tabel, er der kun fem mulige 

scorer i faktor 4 (der kun indeholder ét spørgsmål). Imidlertid er svarmulighederne i spørgsmålet baseret på 

frekvensangivelser for, hvor ofte der gøres brug af tablet/mobil/pc efter kl. 23, hvorved der kan 

argumenteres for, at afstanden mellem de forskellige svarkategorier er mulig at definere. På denne baggrund 

brydes der ikke med kriteriet for intervalskalering (de Vaus 2014: 204). De mulige scorer i de forskellige 

faktorer er herefter standardiseret til procent med henblik på at gøre videre formidling mere intuitiv. Til de 

fire skalaer, der er udarbejdet på baggrund af de første tre faktorer, er der udregnet en Cronbachs alpha 

koefficient, der i alle tilfælde er over 0,718. 

Faktor Skalanavn Mulige scorer på skala Mulige scorer - standardiseret 
skala19 

Cronbachs alpha  

1 Forventninger fra jævnaldrende 0-24 0-100 0,795 

2 Tidsnød 0-16 0-100 0,816 

3 Forventninger fra forældre 0-8 0-100 0,839 

4 Hyppighed af brug af 
tablet/mobil/pc efter kl. 23 

0-4 0-100 Ingen (faktor 4 
udgøres af kun én 
variabel) 

Tabel 6.2.5: Væsentligste træk ved de fire nye skalaer, som er dannet på baggrund af de fire udtrukne faktorer.  

6.3 Deskriptiv analyse 
I dette afsnit foretages der en indledende undersøgelse af søvnkvaliteten såvel som påvirkning af 

accelerationssamfundet blandt eleverne generelt, samt i forskellige grupper. Dette vurderes fordelagtigt med 

henblik på at opnå et overordnet indblik i, hvordan eleverne er påvirket i disse henseender. Væsentlige 

pointer fra nedenstående afsnit føres videre i diskussionen i afsnit 7.  

6.3.1 Søvnkvalitet 

Af diagram 6.3.1.1 ses fordelingen af elevernes scorer på PSQI, der videre beskrives talmæssigt gennem 

informationerne i tabel 6.3.1.1. Det fremgår visuelt af diagrammet, at fordelingen er højreskæv, da 

majoriteten ligger til venstre for den midterste mulige score (der udgøres af -50) (Frederiksen et al. 2017: 

201). Dette understøttes af koefficienten for skævhed, der er negativ, hvilket, da værdierne er kodet i 

faldende orden, er ensbetydende med, at normalfordelingskurven topper til venstre (Frederiksen et al. 2017: 

203). Samme indtryk opnås ved aflæsning af gennemsnit og median. Generelt tegnes der et billede af, at 

størstedelen af elevernes søvnkvalitetsniveau befinder sig tættere på optimal søvnkvalitet (0) end på ringest 

søvnkvalitet (-100).   

                                                           
18 Item-to-scale koefficienterne er i alle tilfælde over 0,3 (se bilag 2, tabel 3), hvilket indikerer, at alle spørgsmål passer 
i de respektive skalaer.  
19 Antallet af mulige scorer for eleverne mellem 0 og 100 er dog betinget af den oprindelige scorestørrelse. F.eks. svarer 

en score på 1 point i den oprindelige skala for forventninger fra jævnaldrende til 100/24=4,16̅ point på skalaen fra 1-
100.  
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Gennemsnit -35,131 

Standardafvigelse 16,576 

Skævhed -0,554 

Median -33,333 
Tabel 6.3.1.1: Statistiske mål for nettostikprøvens fordeling ift. PSQI.  

 

 

 

Diagram 6.3.1.1: Procentvis fordeling af elever ift. PSQI (n=408).  

 
Tabel 6.3.1.2 nedenfor angiver den gennemsnitlige søvnkvalitet for forskellige grupper. Som det ses nederst 

i tabellen er gennemsnittet for alle elever -35,131 (hvor -100 er udtryk for den dårligst mulige søvnkvalitet 

og 0 er udtryk for den bedst mulige).  

Af tabellen ses det, at: 

- Inddeles eleverne efter uddannelsestype, fremgår det, at elever på erhvervsuddannelses har den 

dårligste søvnkvalitet (-38,735), mens elever på HTX har den bedste (-31,093). Forskellen mellem 

referencegruppen, udgjort af HHX-elever, og elever fra HTX og STX er signifikant. 

- Ved gruppering af eleverne af elever efter fars højeste uddannelsestrin ses der være signifikant 

forskel mellem elever fra erhvervsuddannelser ift. samtlige øvrige grupper. Den dårligste 

søvnkvalitet ses hos elever med erhvervsuddannede fædre (-41,134), mens den bedste søvnkvalitet 

findes hos de elever, hvis fædre har en mellemlang videregående uddannelse (-29,792). 

- Med hensyn til køn ses den bedste søvnkvalitet hos drengene (-32, 873 kontra -37,158 hos pigerne). 

Forskellen er højsignifikant, da p<0,01.  
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 GENNEMSNITLIG 
SØVNKVALITET (STD. AFV.) 

UDDANNELSTYPE  
ELEVER PÅ ERHVERVSUDDANNELSER (N=36) -38,735  

(21,102) 
ELEVER PÅ HHX (N=154) (REF.) -37,771  

(16,701 
ELEVER PÅ HTX (N=62) -31,093** 

(15,728) 
ELEVER PÅ STX (N=156) -33,300 * 

(15,113) 

FARS HØJESTE UDDANNELSESTRIN  
ERHVERVSUDDANNELSE (N=99) (REF.) -41,134 

(17,149) 
GYMNASIAL/GRUNDSKOLE/KVU (N=93) -35,305 * 

(15,939) 
MVU (N=80) -29,792*** 

(14,478) 
LVU (N=90) 
 

-35,062* 
(17,283) 

VED IKKE (N=46) - 

KØN  
DRENGE (N=193) -32,873**  

(15,696) 
PIGER (N=215) (REF.) -37,158  

(17,111) 

GENNEMSNIT FOR ALLE ELEVER (N=408) -35,131  
(16,576) 

Tabel 6.3.1.2: Gennemsnitlig score på PSQI fra 0 til -100 (hhv. bedst og dårligst søvnkvalitet) for elever inddelt efter 
uddannelsestype, faderens højeste uddannelsestrin, køn og alle elever totalt set20. Standardafvigelse angivet i parentes.  
Note: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001, hvor p er udtryk for forholdet mellem referencegruppen (angivet ’REF.’ i kolonne 

1) og øvrige grupper. 

 

 

6.3.2 Accelerationssamfundet 

Nedenfor findes diagram 6.3.2.1 og tabel 6.3.2.1, der tilsammen giver et indblik i elevernes score på skalaen 

for accelerationssamfundet21. I diagrammet synes størstedelen af eleverne at centrere sig omkring midten af 

skalaen. Af de i tabel 6.3.2.1 angivne koefficienter for gennemsnit, skævhed og median fremgår det 

imidlertid, at fordelingen er en smule venstreskæv. Derved befinder en større andel af eleverne sig tættere 

på maksimalværdien (100) end minimumsværdien (0) for påvirkning af accelerationssamfundet.  

 

 

                                                           
20 Aldersgrupper er ikke inddraget i den deskriptive undersøgelse af søvnkvalitet og påvirkning af 
accelerationssamfundet, da der kun er fra 16-20-årige i nettostikprøven, hvorved variationen i alder er minimal. I bilag 
2, tabel 5 og 6 findes tabeller over gennemsnitlig søvnkvalitet og påvirkning af accelerationssamfund for alle årgangene. 
Der er ikke signifikant forskel mellem gennemsnit i hverken tabel 5 eller 6.  
21 Af pladshensyn er der ikke lavet diagramoversigt for de udtrukne faktorer for accelerationssamfundet. Diagrammer 
der angiver fordelingen af elever på de fire faktorer findes i bilag 2. Gennemsnittene for faktorerne findes i tabel 6.3.2.2.  
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Gennemsnit 56,858 

Standardafvigelse 15,756 

Skævhed -0,088 

Median 57,69 
Tabel 6.3.2.1: Statistiske mål for nettostikprøvens fordeling ift. skalaen for accelerationssamfundet.  

 

 

Diagram 6.3.2.1: Procentvis fordeling af elever ift. skalaen for påvirkning af accelerationssamfundet (n=408).  

 
 

I nedenstående tabel 6.3.2.2 er forskellige gruppers gennemsnitlige påvirkning af accelerationssamfundet 

(kolonne 2), såvel som de fire udtrukne faktorer (kolonnerne 3-6), angivet. For at overskueliggøre tabellens 

indhold er de grupper, som scorer højest i forhold til accelerationssamfundet generelt og 

accelerationssamfundet inddelt i faktorer, markeret med fed skrifttype.  
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 GNS. 
PÅVIRKNING AF 
ACCELERATIONS-
SAMFUNDET 
GENERELT (STD. 
AFV.) 

GNS. 
FORVENTNINGER 
FRA 
JÆVNALDRENDE 
(STD. AFV.) 

GNS. 
FORVENTNINGER 
FRA FORÆLDRE 
(STD. AFVIGELSE) 

GNS. 
TIDSNØD 
(STD. 
AFV.) 

GNS. BRUG AF 
TABLET/MOBIL
/PC EFTER KL. 
23  

UDDANNELSTYPE      
ELEVER PÅ 
ERHVERVSUDDANNELSER 
(N=36) 

54,220* 
(18,132) 

54,514 
(20,153) 

61,808 
(26,211 

49,306 
(23,470) 

56,944 
(39,011) 

ELEVER PÅ HHX (N=154) 
(REF.) 

60,165 
(16,124) 

60,336 
(21,644) 

65,016 
(21,455) 

55,317 
(20,120) 

68,831 
(32,377) 

ELEVER PÅ HTX (N=62) 50,372*** 
(14,558) 

46,236*** 
(19,957) 

65,121 
(22,536) 

50,706 
(20,84) 

44,355*** 
(34,894) 

ELEVER PÅ STX (N=156)  56,780 
(15,756) 

54,247** 
(19,655) 

67,067 
(21,208) 

52,885 
(19,461) 

66,987 
(32,252) 

FARS HØJESTE 
UDDANNELSESTRIN 

     

ERHVERVSUDDANNELSE 
(N=99)  

56,430* 
(16,277) 

55,260 
(20,889) 

60,227*** 
(22,472) 

55,429 
(20,780) 

59,849* 
(34,222) 

GYMNASIAL/GRUNDSKOLE/
KVU (N=93) 

57,589 
(15,780) 

55,824 
(21,051) 

65,323** 
(22,657) 

55,511 
(19,932) 

61,022* 
(34,669) 

MVU (N=80) 53,534** 
(14,067) 

53,125 
(19,928) 

62,656*** 
(20,428) 

47,969* 
(18,598) 

60,000* 
(35,712) 

LVU (N=90) (REF.) 
 

61,432 
(16,494) 

58,935 
(21,955) 

75,139 
(19,608) 

55,625 
(21,056) 

72,222 
(30,085) 

VED IKKE (N=46) - - - - - 

KØN      
DRENGE (N=193) 54,962*  

(16,155) 
52,979* 
(20,636) 

67,358 
(20,999) 

48,025*** 
(21,358) 

69,819*** 
(31,443) 

PIGER (N=215) (REF.) 58,560 
(15,226) 

57,481 
(21,118) 

63,895 
(22,693) 

57,762 
(18,423) 

57,558 
(35,821) 

GENNEMSNIT FOR ALLE 
ELEVER (N=408) 

56,858 
(15,756) 

55,351 
(20,986) 

65,533 
(21,950) 

53,156 
(20,320) 

63,358 
(34,331 

Tabel 6.3.2.2: Gennemsnitlig score på accelerationssamfundet samlet set (kolonne 2), samt gennemsnitlig score på de 
fire udtrukne faktorer (kolonnerne 3-6), fra 0 til 100 (hvor 100 udgør maksimal påvirkning af accelerationssamfundet) 
for elever inddelt efter uddannelsestype, faderens højeste uddannelsestrin, køn og alle elever totalt set. 
Standardafvigelse angivet i parentes.  
Note: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001, hvor p er udtryk for forholdet mellem referencegruppen (angivet ’REF.’ i kolonne 

1) og angivne gruppe. 

 

Af tabellen udformer der sig følgende tendenser:  

- Når eleverne inddeles efter uddannelsestype er eleverne fra HHX mest påvirket af 

accelerationssamfundet. Det fremgår, at denne gruppe scorer højest på skalaen for 

accelerationssamfundet generelt såvel som i tre ud af fire faktorer (forventninger fra forældre 

undtaget). 

- Ved gruppering efter faderens højeste uddannelsestrin, er elever, hvis far har en længerevarende 

videregående uddannelse, mest påvirket af accelerationssamfundet, generelt såvel som opdelt i 

faktorer.  
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- Drenge og piger ligger relativt tæt i gennemsnitlig score på accelerationssamfundet og de scorer hver 

især højest på to ud af fire faktorer. Overordnet set scorer piger dog højest på skalaen for 

accelerationssamfundet generelt og kan derved siges at være mest påvirket heraf.  

Opsummerende for den deskriptive analyse, synes der overordnet set at være forskel i søvnkvaliteten såvel 

som påvirkning af accelerationssamfundet mellem forskellige grupper. Om de fundne gennemsnit skal det 

dog nævnes, at der er tale om gennemsnit, der ikke er kontrolleret for andre bagvedliggende faktorer. Det 

kan tænkes, at rene effekter, kontrolleret for yderligere baggrundsforhold, vil resultere i et anderledes billede 

af søvnkvalitet, såvel som accelerationssamfundets påvirkning mellem forskellige grupper. I det følgende 

afsnit bliver der benyttet multipel lineær regression, hvorved partielle forskelle i søvnkvaliteten opnås 

(Frederiksen et al. 2017: 235).  

6.4 Analyse af hypotese 1 
Hypotese 1 er baseret på antagelsen om, at jo mere ungdomsuddannelseselever føler sig ramt af 

accelerationssamfundets fordringer, jo dårligere vil søvnkvaliteten være.  

6.4.1 Forklaringskraften af accelerationssamfundets som én dimension  

I det følgende vil hypotese 1 blive undersøgt. Som udgangspunkt bliver denne belyst ud fra en forventet 

sammenhæng mellem den samlede skala for accelerationssamfundet og søvnkvalitet. Som faktoranalysen 

ovenfor indikerer, kan der imidlertid være flere underliggende nuancer af accelerationssamfundet, som 

påvirker eleverne i varierende grad og følgelig kan antages at påvirke søvnkvaliteten i varierende grad. Derfor 

undersøges også eventuelle sammenhænge mellem hver af de fire udtrukne underdimensioner og 

søvnkvalitet. 

Til dette bliver der gjort brug af multipel lineær regression. Valget af denne analysetilgang er primært truffet 

ud fra de måleniveauer hvorpå den afhængige variabel (PSQI) og den forklarende variabel 

(accelerationssamfundet, både sammensat og faktor-opdelt) befinder sig. Da der i begge tilfælde er tale om 

intervalskalerede variable, er det muligt at benytte lineær regression (Frederiksen et al. 2017: 238). Med 

henblik på at foretage kontrol for baggrundsforholdene køn, uddannelsesinstitution22 og forældres 

uddannelsesniveau er der udarbejdet dummyvariable, hvorved også øvrige uafhængige variable kan 

inddrages i regressionsmodellen (de Vaus 2014: 326). Baggrundsvariablen alder er ligeledes intervalskaleret 

og indgår derfor problemfrit. Den konkrete fremgangsmåde baseres på forlæns modelsøgning, hvilket 

betyder, at det indledningsvist undersøges udelukkende, hvorvidt der er sammenhæng mellem søvnkvalitet 

og accelerationssamfundet, ukontrolleret for baggrundsforhold, hvorefter baggrundsforholdene inddrages 

ét efter ét (Frederiksen et al. 2017). Herved opnås der et nuanceret indblik i en eventuel sammenhæng 

                                                           
22 Denne variabel inddrages først i hypotese 2 og får i den forbindelse tillagt særlig fokus grundet hypotesens sigte. 
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mellem søvnkvalitet og accelerationssamfundets påvirkning af eleverne. Af tabel 6.4.1.1 nedenfor fremgår 

sammenhængen mellem accelerationssamfundet og søvnkvalitet, kontrolleret for de nævnte 

baggrundsvariable:  

 
 

Tabel 6.4.1.1: Lineær regressionsanalyse af forskel i påvirkning af accelerationssamfundet på søvnkvalitet24. 

Regressionskoefficienter (standardfejl i parentes).   

Note: **p<0,01; ***p<0,001. 

 

Af tabellen fremgår det, at der i model 1, hvor kun accelerationssamfundet er indsat som uafhængig variabel, 

ses en højsignifikant negativ sammenhæng mellem accelerationssamfundet og søvnkvalitet. Samme mønster 

tegner sig i de øvrige modeller, hvor henholdsvis køn, alder og faderens højeste uddannelsestrin inddrages 

som uafhængige variable. Selv når der kontrolleres for disse baggrundsforhold, forekommer der ikke en 

nævneværdig ændring i sammenhængen mellem søvnkvalitet og accelerationssamfundet.  

                                                           
23 Der er ikke beregnet betakoefficienter for elever, der har angivet ’ved ikke’, da disse ikke ses meningsfulde at fortolke 
på. De er dog inddraget i modellen, hvorfor antallet af respondenter i modellen stadig er 408.  
24 For modellen viser et kontroltjek af normalfordeling, multikollinearitet (variance inflation factor < 10 for alle 
uafhængige variable) og heteroskedasticitet, at modellen ikke bryder med kriterierne for lineær regression (Frederiksen 
et al. 2017: 241, de Vaus 2014: 325). Se Bilag 2 for diagram over normalfordeling og residualanalyse (scatterplot). I 
projektet vil brud med kriterierne for lineær regression fremadrettet blive kommenteret, mens fravær af brud ikke bliver 
tillagt opmærksomhed. Normalfordelingskurver og residualanalyser tilhørende de forskellige regressionsanalyser 
fremgår af bilag 2. Det bør her noteres, at outliers ikke er frasorteret.  

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Accelerationssamfundet 
(n=408) 

-0,429*** 
(0,048) 

-0,419*** 
(0,048) 

-0,417*** 
(0,048) 

-0,417*** 
(0,048) 

     

Køn      
Kvinde (ref.) (n=215)     

Mand (n=193)  2,777 
(1,508) 

2,668 
(1,512) 

2,202 
(1,481) 

     

Alder (n=408)   -0,627 
(0,650) 

-0,461 
(0,637) 

     

Fars uddannelse (n=362)23     
Erhvervsuddannelse (ref.) 
(n=99) 

    

Grundskole/gymnasial 
udd./KVU (n=93) 

   6,236** 
(2,131) 

MVU (n=80)    9,843*** 
(2,226) 

LVU (n=90)    7,842*** 
(2,172) 

     

Modelinformation 
 

    

Konstantled -10,752*** 
(2,812) 

-12,611*** 
(2,958) 

-1,452 
(11,957) 

-10,314 
(11,812) 

𝐑𝟐 0,166 0,169 0,169 0,209 
N 408 408 408 408 
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Der skal dog også knyttes en kommentar til baggrundsvariablernes beta-koefficienter. Til trods for, at disse 

ikke er direkte genstand for interesse i hypotese 1, men primært er inddraget med henblik på at elaborere 

på sammenhængen mellem elevernes påvirkning af accelerationssamfundet og følgende søvnkvalitet, findes 

det interessant at undersøge eventuelle sammenhænge mellem baggrundsvariable og søvnkvalitet.  

Herved opnås der også mulighed for at se på mere isolerede forskelle i grupper end i det ovenstående 

deskriptive afsnit, hvor forskellene ikke blev kontrolleret for yderligere baggrundsforhold. Det skal dog 

nævnes, at forskellene med kontrol vs. uden kontrol ikke tillægges fokus.  

Som det ses, er der ikke signifikant sammenhæng at finde mellem søvnkvalitet ift. køn og alder, hvorfor 

betakoefficienterne ikke skal tillægges for meget pålidelighed. I henhold til faderens højeste 

uddannelsesniveau er der til gengæld signifikante forskelle at spore. Der synes at tegne sig et billede af, at:  

1) Drenge har bedre søvnkvalitet end piger. 

2) Søvnkvaliteten er en smule ringere for de ældre elever. 

3) Elever, hvis far har en erhvervsfaglig uddannelse som højeste trin, har dårligere søvnkvalitet end 

elever, hvis far har øvrige uddannelsestrin. Bedst søvnkvalitet findes hos elever med fædre, der har 

mellemlange og lange videregående uddannelser  

Generelt vurderes hypotese 1 at stå stærkt på baggrund af den højsignifikante sammenhæng mellem 

accelerationssamfundet og søvnkvalitet, kontrolleret for relevante baggrundsvariable. Imidlertid kan det 

meget generaliserede sammensatte mål for accelerationssamfundet betyde, at en del nuancer går tabt, 

hvilket understøttes af faktoranalysen i afsnit 6.2. Med afsæt heri vil det følgende have til formål at belyse 

eventuelle sammenhænge mellem søvnkvalitet og accelerationssamfundet ud fra de fire udtrukne faktorer, 

udgjort af hhv. forventninger fra jævnaldrende, forventninger fra forældre, tidsnød og hyppigheden af brug 

af tablet/mobil/pc efter kl. 23. 

6.4.2 Forklaringskraften af accelerationssamfundet i nuancer 

Af tabel 6.4.2.1 nedenfor fremgår det, at kontrolleret for køn, alder og faderens uddannelsesmæssige status, 

er kun to af de fire udtrukne faktorer, tidsnød og hyppighed af brug af tablet/mobil/pc efter klokken 23, 

signifikant lineært sammenhængende med søvnkvalitet. Forventninger fra forældre såvel som forventninger 

fra jævnaldrende er derimod begge insignifikante, hvorfor der, mod forventning, ikke med sikkerhed kan 

konstateres entydig retningssammenhæng ift. søvnkvalitet for disse to variable. Herved kan den første 

regressionstabel, hvor accelerationssamfundet blev inddraget som ét sammenhængende mål, anfægtes for 

manglende nuancering.  
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Forventninger fra jævnaldrende 
(n=408) 

-0,003 
(0,036) 

Forventninger fra forældre (N=408) -0,008 
(0,034) 

Tidsnød (N=408) -0,284*** 
(0,039) 

Hyppighed af brug af tablet/mobil/pc 
efter kl. 23 (N=408) 

-0,144*** 
(0,022) 

  

Modelinfo 
 

 

Konstantled -14,750 
(11,143) 

𝐑𝟐 0,319 
N 408 

Tabel 6.4.2.1: Lineær regressionsanalyse af forskel i påvirkning af accelerationssamfundet på søvnkvalitet, kontrolleret 

for køn, alder og faderens højeste uddannelsesniveau25. Regressionskoefficienter (standardfejl i parentes).   

Note: ***p<0,001. 

 

6.4.3 Opsummering af hypotese 1 

Overordnet set vurderes det sammensatte mål for accelerationssamfundet at hænge negativt sammen med 

søvnkvaliteten, hvilket som udgangspunkt understøtter hypotese 1. Som det imidlertid er påvist ovenfor, er 

der grund til at anfægte dette, når skalaen for accelerationssamfundet deles op i flere underdimensioner, 

som den jf. faktoranalysen bør. Det vurderes derfor uhensigtsmæssigt at fortsætte analysen med 

accelerationssamfundet som et sammensat mål med henblik på prædiktering af søvnkvalitet. De fra 

accelerationssamfundet udtrukne underdimensioner i form af tidsnød og hyppigheden af brug af 

tablet/pc/mobil efter kl. 23 ses som plausible prædiktorer ift. søvnkvalitet hos elever på 

ungdomsuddannelser, da disse har en signifikant negativ sammenhæng med dette. Derimod er der ikke 

tilstrækkeligt belæg for at antage, at der er lineær sammenhæng mellem søvnkvalitet og forventninger fra 

hhv. jævnaldrende og forældre. Dette har betydning for tilgangen til hypotese 2, som vil blive undersøgt i 

følgende afsnit.   

 

 

 

 

 

                                                           
25 Regressionsanalysen med baggrundsvariablene inddraget findes i bilag 2, tabel 4.  



 
 

49 
 

6.5 Analyse af hypotese 2 
Som det fremgik af operationaliseringen, lyder hypotese 2 som følger:  

Der er forskel i sammenhængen mellem accelerationssamfundet og søvnkvalitet for de forskellige 

uddannelsestyper. Der er negativ sammenhæng for alle grupper, men mindst negativ sammenhæng hos 

elever fra erhvervsuddannelser.   

6.5.1 Konsekvenserne af hypotese 1 for hypotese 2 

Første præmis for hypotese 2 er, at det sammensatte mål for accelerationssamfundets påvirkning af eleverne 

kan forklare disses søvnkvalitet. Da det sammensatte mål for accelerationssamfundet er blevet anfægtet for 

manglende nuancering gennem faktoranalysen og hypotese 1, ses det omsonst at benytte det overordnede 

sammensatte mål til at afdække hypotese 2.  

Derimod anses det for interessant at inddrage accelerationssamfundet opdelt i de fire udtrukne 

faktorer/underdimensioner, der udgøres af hhv. forventninger fra jævnaldrende, forventninger fra forældre, 

tidsnød og hyppighed af brug af tablet/pc/mobil efter kl. 23. Sammenhængen mellem disse og søvnkvalitet 

vil for de forskellige typer af ungdomsuddannelser blive undersøgt i det følgende.  

6.5.2 Hvilke ungdomsuddannelser får søvnkvaliteten mest påvirket af accelerationssamfundets drivkræfter? 

Før hypotese 2 undersøges direkte, vurderes det relevant at undersøge, hvordan søvnkvaliteten ser ud for 

de forskellige ungdomsuddannelser, når der kontrolleres for baggrundsforhold. Skønt den indledende 

deskriptive analyse viste, at der er forskel i niveauet af søvnkvalitet for forskellige ungdomsuddannelser, kan 

dette billede tænkes at se anderledes ud, når en sådan kontrol foretages. I nedenstående tabel 6.5.2.1 ses 

forskellen i søvnkvaliteten mellem forskellige ungdomsuddannelser uden vs. med kontrol for 

baggrundsforhold.  

Sammenlignes nedenstående partielle niveauer af søvnkvalitet blandt forskellige uddannelsestyper med de 

ukontrollerede af niveauer af søvnkvalitet, forekommer der en ændring i hvilken uddannelsestype, som har 

bedst søvnkvalitet. Mens HTX-elever har den bedste søvnkvalitet uden kontrol for baggrundsfaktorer, 

indtages denne plads af STX-elever med kontrol for baggrundsfaktorer. Den partielle effekt af 

uddannelsestype synes herved at kunne have betydning for hvilken uddannelsestype, som har bedst 

søvnkvalitet.  
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 Uden kontrol for 

baggrundsvariable 
Med kontrol for 
baggrundsvariable 

Elever på STX (ref.) (n=156) - - 
Elever på HHX (n=154) -4,473 

(1,864) 
-2,799  
(1,695) 

Elever på HTX (n=62)  2,205 
2,463 

-1,196 
(2,217) 

Elever på 
erhvervsuddannelser 
(n=36) 

-5,437* 
(3,034) 

-6,177* 
(2,682) 

   

Modelinfo 
 

  

Konstantled -33,298*** 
(1,314) 

-17,803  
(11,241) 

𝐑𝟐 0,020 0,324 

N 408 408 

Tabel 6.5.2.1: Lineær regressionsanalyse af forskel i på søvnkvalitet mellem forskellige ungdomsuddannelser, hhv. uden 

kontrol (kolonne 2) og med kontrol (kolonne 3) for alder, køn, faderens uddannelsesniveau og accelerationssamfundets 

udtrukne faktorer. Regressionskoefficienter (standardfejl i parentes).   

Note: *p<0,05. 

 
Skønt ovenstående fundne forskel i søvnkvalitet mellem forskellige uddannelsestyper i et vist omfang kan 

antages at give et indblik i hvad uddannelsestyperne betyder for søvnkvaliteten, belyser det imidlertid ikke 

hypotese 2. 

Nedenfor undersøges det hos hvilke ungdomsuddannelser, der ses den mest udtalte sammenhæng mellem 

søvnkvalitet og accelerationssamfundets fire faktorer. I tabellen ses betakoefficienter for sammenhængen 

mellem søvnkvalitet og de fire faktorer af accelerationssamfundet for eleverne på de forskellige uddannelser.  

   

 ERHVERVSUDDANNELSER (N=36) HHX (N=154) HTX (N=62) STX (N=156) 

FORVENTNINGER FRA 
JÆVNALDRENDE  

0,336 
(0,170) 

-0,037 
(0,059) 

-0,110 
(0,092) 

0,077 
(0,062) 

FORVENTNINGER FRA 
FORÆLDRE 

-0,023 
(0,108) 

-0,075  
(o,059) 

0,034 
(0,078) 

0,036 
(0,056) 

TIDSNØD -,436** 
(0,150) 

-0,217** 
(0,068) 

-0,358*** 
(0,084) 

-0,295*** 
(0,065) 

BRUG AF 
TABLET/MOBIL/PC EFTER 
KL. 23 

-0,181 
(0,091) 

-0,102** 
(0,039) 

-0,174** 
(0,054) 

-0,140*** 
(0,038) 

Tabel 6.5.2.2: Betakoefficienter for sammenhæng mellem accelerationssamfundets fire faktorer og søvnkvalitet for 
erhvervsuddannelser, HHX, HTX og STX (standardfejl i parentes). Alle tal i tabellen er kontrolleret for køn, alder og 
faderens uddannelsesmæssige baggrund.  
Note: **p<0,01; ***p<0,001.   

 
Af tabellen ses det, at der ikke hos nogen uddannelsestype er signifikant sammenhæng mellem søvnkvalitet 

og forventninger fra jævnaldrende, samt søvnkvalitet og forventninger fra forældre. Derimod ses der for alle 

uddannelsestyper signifikant sammenhæng mellem søvnkvalitet og tidsnød. Ligeledes er der for alle 

gymnasiale uddannelser signifikant sammenhæng mellem søvnkvalitet og brug af tablet/mobil/pc efter 
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klokken 23, men ikke for erhvervsuddannelser, hvilket kan skyldes det relativt lave respondenttal i denne 

gruppe, sammenlignet med de øvrige.  

Skønt de observerede sammenhænge mellem forventninger fra jævnaldrende og søvnkvalitet skal tages med 

forbehold for manglende signifikans, vurderes det alligevel interessant at tillægge aspektet fokus. Det 

fremgår af betakoefficienternes størrelser, at sammenhængen er mest udtalt hos erhvervsuddannelser26, 

men at sammenhængen her er positiv. Dette forhold fungerer både be- og afkræftende ift. hypotese 2. 

Bekræftende, fordi sammenhængen er mindst negativ hos elever på erhvervsuddannelser sammenlignet 

med de øvrige, og afkræftende fordi sammenhængen i gruppen ikke er negativ som forventet.   

Angående forventninger fra forældre, der også er usikker qua fravær af signifikans, er sammenhængen størst 

hos elever fra HHX. I modsætning til det forventede ses sammenhængen ikke være mindst negativ hos 

erhvervsuddannelser, men hos HTX, hvor sammenhængen er positiv, hvilket er afkræftende ift. hypotese 2.  

Ved tidsnød ses der hos alle uddannelsestyper negativ signifikant sammenhæng ift. søvnkvalitet. Den største 

negative sammenhæng findes hos erhvervsuddannelser27, hvilket går imod hypotesens påstand. 

Et tilsvarende billede tegner sig angående brug af tablet/mobil/pc efter klokken 23. Her ses der også negative 

sammenhænge hos alle grupper. Den mest udtalte findes hos elever på erhvervsuddannelser, men da denne 

ikke er signifikant, i modsætning til de øvrige grupper, vurderes usikkerheden relativt stor.   

  

6.5.3 Opsummering af hypotese 2 

Hypotese 2 er som udgangspunkt forkastet. Dette skyldes følgende:   

1) Der er ikke fundet signifikant sammenhæng mellem søvnkvalitet og forventninger fra jævnaldrende 

samt forventninger for forældre, som det blev spået i hypotesen.  

2) Den eneste faktor i accelerationssamfundet, som hænger signifikant sammen med søvnkvalitet for 

alle grupper, udgjort af tidsnød, er mest negativt sammenhængende hos elever fra 

erhvervsuddannelser.  

Trods hypotesen er forkastet, vurderes det dog interessant at påpege de uforudsete sammenhænge, der 

(signifikante eller ej) indikerer, at der i nettostikprøven er:  

1) Positiv sammenhæng mellem søvnkvalitet og forventninger fra jævnaldrende hos elever fra 

erhvervsuddannelser og STX.  

2) Positiv sammenhæng mellem søvnkvalitet og forventninger fra forældre hos elever fra HTX og STX.  

                                                           
26 Det skal dog noteres, at standardfejlen er størst hos erhvervsuddannelser, hvorved usikkerheden ift. 
betakoefficienten er størst i denne gruppe. 
27 Bemærk dog, at signifikansniveauet er lavere end for elever fra HTX og STX, samt at standardfejlen er større end for 
alle øvrige grupper.  
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7.0 Diskussion  
I dette afsnit vil resultaterne fra analysen blive opsummeret og diskuteret. Først gennemgås fundene fra den 

deskriptive analyse. Herefter vil hypotese 1 og 2 blive diskuteret i forhold til de teorier de er udarbejdet ud 

fra, mens øvrige interessante fund vil blive tillagt fokus.  

7.1 Søvnkvaliteten blandt gymnasieelever  
Som det fremgik af den deskriptive analyse, ligger den gennemsnitlige søvnkvalitet for nettostikprøven på  

-35,131. Et spørgsmål, som kan rejses i denne forbindelse, er, om dette niveau kan betegnes som højt eller 

lavt. Med henblik på at vurdere dette, ses det umiddelbart fordelagtigt at sammenligne niveauet med 

eksisterende litteratur omkring normale scorer på PSQI. Her er en score > 5 på den oprindelige PSQI (der 

løber fra 0-21) i tidligere studier benyttet som udtryk for nedsat søvnkvalitet (Buysse et al. 1989: 205, Jensen 

et al. 2016: 7, Boltz et al. 2012).  

Med henblik på at kunne sammenligne grænseværdien 5 for søvnkvalitet i nærværende projekt med det 

traditionelle PSQI, skal grænseværdien omregnes, så den passer på skalaen fra 0 til -100. Da en af 

komponenterne i PSQI, der udgør tre point, i dette projekt er sorteret fra den traditionelle PSQI fra 0-21, 

omregnes grænseværdien som følger: 

−100

21−3
∗ 5 = −27,8 

Grænseværdien for søvnkvalitet på skalaen fra 0 til -100 sættes til −27,8.  

Sammenholdes denne værdi med gennemsnittet på -35,131, ses det, at elevernes gennemsnitlige 

søvnkvalitet overskrider grænseværdien og således kan betegnes som nedsat. Ses der på gennemsnittene 

for de undersøgte grupper i tabel 6.3.1.2 i den deskriptive analyse, fremgår det, at gennemsnittene for 

samtlige ungdomsuddannelser, sociale baggrunde (vurderes ud fra faderens uddannelse) og begge køn er 

lavere end grænseværdien.    

Desuden viser diagram 6.3.1.1 i den deskriptive analyse, at 42,2%28 af eleverne har søvnkvalitet, der ikke 

indikerer nedsat søvnkvalitet. Dette betyder, at 57,8% af eleverne har nedsat søvnkvalitet ifølge den normale 

grænseværdi for PSQI. 

Der er dog to årsager til, at gyldigheden af grænseværdien bør anfægtes i dette projekt. For det første er 

PSQI udarbejdet med henblik på at undersøge voksne subjekter og ikke unge (Erwin & Bashore 2017: 5). Da 

unges søvnbehov er påvist at være større end voksnes, tænkes det problematisk at benytte de samme 

grænseværdier for unge som for voksne29 (Jespersen u.å., Carskadon et al. 2004, Carskadon 2011, Jennum et 

                                                           
28 Udregnet på baggrund af summen af følgende aflæste procentandele af elever, som scorer under -27,8 på PSQI: 
0,7+2+4,4+10,8+12,3+12=42,2. 
29 Dog er der delvist er taget højde for dette i nærværende projekt, da optimal søvnlængde i spørgeskemaet er ændret 
til >8 timer, sammenlignet med >7 timer i det oprindelige PSQI. 
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al. 2015: 45). For det andet er den syvende komponent i PSQI, relateret til brug af søvnmedicin, ikke benyttet 

i spørgeskemaet, hvorfor skalaen her er tre point kortere end normalt (18 her vs. 21 point normalt). Da der 

på denne baggrund tænkes at være færre, som scorer mere negativt end  

-27,8, sammenlignet med hvis denne komponent var inddraget, tænkes grænseværdien -27,8 at kunne være 

uhensigtsmæssig tæt på -100 i dette projekt30. Begge disse begrundelser taler for, at grænseværdien kan 

rykkes tættere på 0. 

Med ovenstående in mente, kan det diskuteres, om der for elever på ungdomsuddannelser bør udarbejdes 

en grænseværdi for kompromitteret søvnkvalitet, som adskiller sig fra den gængse, eller om den gældende 

værdi på -27,8 er tilstrækkeligt universel til at kunne benyttes på eleverne. Konsekvenserne af at acceptere 

grænseværdien på -27,8 er, at andelen af elever med nedsat søvnkvalitet undervurderes. Der ses dog ikke at 

være grundlag for at udpege en ny konkret grænseværdi, hvorfor den gældende på -27,8 benyttes i dette 

projekt.  

  

Disse resultater synes at understøtte problemfeltet og litteratursøgningens fremhævede indicier for, at 

søvnkvaliteten kan tænkes lavere end ønsket hos elever på ungdomsuddannelser.  

Skønt gennemsnittene for samtlige undersøgte grupper som nævnt passerer grænseværdien for nedsat 

søvnkvalitet, synes der, med afsæt i tabel 6.3.1.2, at være dårligst gennemsnitlig søvnkvalitet blandt elever 

på erhvervsuddannelser sammenlignet med samtlige gymnasiale uddannelser, mens det mellem de 

gymnasiale uddannelser er hos HHX, at problemet er mest udtalt. Ses der på faderens højeste 

uddannelsestrin, er søvnkvaliteten hos elever, hvis far har en erhvervsuddannelse, dårligst. Endelig har 

drenge bedre søvnkvalitet end piger.  

Således kan søvnkvaliteten ses som et muligt problemområde for elever på ungdomsuddannelser. Dette 

belyser imidlertid ikke problemformuleringens sigte. Med problemformuleringen in mente vurderes de 

antagne sammenhænge, i hypotese 1 og hypotese 2, relevante at tillægge videre fokus i diskussionen. Før 

hypoteserne diskuteres, skal der dog knyttes et par kommentarer til målingen af accelerationssamfundets 

påvirkning af eleverne. 

7.2 Accelerationssamfundet blandt elever på ungdomsuddannelser  

Accelerationssamfundet kommer, ifølge Hartmut Rosas teori, til udtryk gennem drivkræfterne konkurrence, 

løftet om evighed og accelerationskredsløbet, der tilsammen kan bidrage uheldigt til det senmoderne 

individs trivsel (Rosa 2014: 43). Som antydet i operationaliseringen er det på denne baggrund forventet, at 

                                                           
30 Som nævnt i operationaliseringen forventes brug af søvnmedicin dog ikke at være udbredt blandt elever på 
ungdomsuddannelser, hvorfor denne problematik kan være mindre væsentlig.  
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accelerationssamfundet påvirker elevernes søvnkvalitet på negativ vis. I denne forventning ligger det implicit, 

at accelerationssamfundet udgør en overordnet faktor, uagtet, at den teoretisk forestilles opstået ud fra tre 

forskellige drivkræfter. Denne præmis udfordres imidlertid af faktoranalysen, ifølge hvilken 

accelerationssamfundet bør opdeles i fire faktorer og ikke benyttes som sammensat mål. De fire faktorer 

udgøres af hhv. forventninger fra jævnaldrende, forventninger fra forældre, tidsnød og brug af 

tablet/mobil/pc efter kl. 23. Som følge af dette fund er det vurderet for unuanceret at undersøge 

sammenhængen mellem søvnkvalitet og accelerationssamfundet uden opdeling af sidstnævnte. Derfor er 

sammenhængen undersøgt med accelerationssamfundet opdelt såvel som uopdelt. 

I det deskriptive afsnit om accelerationssamfundets påvirkning af eleverne, er elevernes gennemsnitlige 

score på accelerationssamfundet fra 0-100 overordnet set 56,858, mens de gennemsnitlige scorer på de fire 

underfaktorer er hhv. 55,351, 65,533, 53,156 og 63,358 (ligeledes fra 0-100). Da skalaerne er nye, er der ikke 

mulighed for at sammenligne disse gennemsnit med andre populationer, hvorfor det ud fra gennemsnittene 

blot kan konstateres, at gennemsnittene alle er tættere på maksimalgrænsen for påvirkning af 

accelerationssamfundet (100) end minimumsgrænsen (0). Såfremt påvirkning af accelerationssamfundet kan 

påvises at hænge sammen med uheldige følgevirkninger, kan dette betyde, at gennemsnittene ligger 

uhensigtsmæssigt højt. Inddelt i grupper er der især høje gennemsnit at finde hos HHX-elever, sammenlignet 

med øvrige uddannelsestyper, samt hos elever med fædre, der har længerevarende videregående 

uddannelser, sammenlignet med elever med fædre, der har andre uddannelser.  

7.3 Sammenhæng mellem accelerationssamfundet og søvnkvalitet   

7.3.1 Hypotese 1: Sammenhængen for eleverne generelt 

For bekræftelse af hypotese 1, skal der være negativ sammenhæng mellem påvirkning af 

accelerationssamfundet og søvnkvalitet.  

Når accelerationssamfundet optræder som prædiktor uopdelt, ses der signifikant negativ sammenhæng 

mellem denne og søvnkvalitet. Dette billede ændrer sig dog når accelerationssamfundet opdeles i faktorer. 

Der ses ikke signifikant sammenhæng mellem søvnkvalitet og de af faktorerne, der udgøres af forventninger 

fra jævnaldrende og forventninger fra forældre. Da disse faktorer er udarbejdet med henblik på at indfange 

accelerationssamfundets konkurrencedrivkraft, der af Rosa betegnes som den væsentligste af de tre 

drivkræfter, synes accelerationssamfundet at miste sin forklarende kraft i forhold til søvnkvalitet.  

I modsætning til konkurrencedrivkraften, er der observeret højsignifikant negativ sammenhæng mellem 

søvnkvalitet og hhv. tidsnød (dvs. ’løftet om evighed’ i Rosas teori) og brug af mobil/tablet/pc efter kl. 23 

(accelerationskredsløbet) (Rosa 2014: 36ff). Dette fungerer som indicier for, at visse aspekter af 

accelerationssamfundet har uhensigtsmæssig sammenhæng med søvnkvalitet.  



 
 

55 
 

Det kan imidlertid anfægtes, om det er accelerationssamfundet som sådan, som er den forklarende faktor. 

For hvis accelerationssamfundet skal opdeles i faktorer, der adskiller sig fra hinanden, og den vigtigste 

drivkraft tilmed ikke er signifikant korrelerende med elevernes søvnkvalitet, hvor gyldig er teorien da? En 

væsentlig antagelse bag accelerationssamfundets forventede negative sammenhæng med søvnkvalitet er, at 

accelerationssamfundets implicerede konkurrenceelement, i form af forventninger fra omgivelserne, kan 

give anledning til uro i kroppen og natlige grublerier, der ultimativt forstyrrer søvnen. Da dette forekommer 

at være en ugyldig antagelse for eleverne generelt, kan der plæderes for, at accelerationssamfundet ikke 

hænger sammen med søvnkvalitet. Når der findes sammenhæng mellem søvnkvalitet og tidsnød og brug af 

tablet/mobil/pc efter kl. 23, skyldes det derfor ikke nødvendigvis en bølge af acceleration i samfundet, der 

forpurrer søvnen. I stedet, og ganske banalt, kan det skyldes, at elever, der har travlt og gør brug af teknologi 

sent om aftenen/natten, ikke får mulighed for at sove lige så længe og uforstyrret som elever, der har 

mulighed for at gå i seng på et tidligere tidspunkt og har søvnforstyrrende teknologi slukket.  

 

Herfra kan det dog anfægtes, om det er accelerationssamfundet, der ikke er sammenhængende med 

søvnkvalitet, eller om accelerationssamfundet er operationaliseret forkert eller inadækvat. Det kan f.eks. 

tænkes, at forventninger fra forældre og jævnaldrende ikke er de bedste indikatorer for 

konkurrencedrivkraften. Skønt forventninger fra disse sfærer ifølge Colemans undersøgelse er væsentlige for 

elever i den undersøgte aldersgruppe, er det muligt, at formaninger om konkurrence i det nye årtusinde 

kommer fra andre aspekter i elevernes tilværelse (Coleman 1961a: 5ff). Dette kan f.eks. være indtryk fra 

sociale medier, film og reklamer, der tilskynder eleverne til at præstere og konkurrere i et samfund, hvor 

konkurrenceparametrene ikke længere dikteres af nære relationer i form af familie og venner (Sørensen et 

al. 2010). Dette er naturligvis kun gisninger – pointen er blot, at Colemans tanker fra midten af 1900-tallet 

kan tænkes, at være forældede i forhold til at kunne appliceres på Hartmut Rosas tanker fra det nye 

årtusinde. 

Ligeledes understøttende for det problematiske i at forkaste, at accelerationssamfundet kan have betydning 

for elevernes søvnkvalitet, er, at det kun er konkurrencedrivkraften, som ikke er signifikant negativt 

sammenhængende med søvnkvalitet. Da denne drivkraft desuden kan siges at være den mest kontroversielt 

operationaliserede drivkraft i projektet, da den er baseret på en kombination af Rosas og Colemans tanker, 

kan det tænkes, at såfremt denne drivkraft operationaliseres anderledes, vil der ses en mere entydig kobling 

mellem accelerationssamfundet og søvnkvalitet.  

Eksempelvis kan Anthony Giddens’ perspektiv på tid og rum give anledning til et alternativt bud på 

operationalisering af konkurrencedrivkraften. I modsætning til hos Coleman, vil et Giddensk perspektiv ikke 

primært rette sig mod forventninger fra aktører i elevernes lokale miljø, såsom jævnaldrende og forældre, 
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men i stedet mod fordringer fra det globale miljø (Giddens 1994: 59f). Her vil moderne massemedier betyde 

en internalisering hos eleverne af visse idealer, der er herskende på facebook/instagram/youtube/tv/andet, 

som kan virke underminerende, såvel som supplerende for de idealer, som eleverne skal leve op til fra deres 

nærmiljøer (Giddens 1994: 122).  

En række argumenter kan rejses for brugbarheden af denne teoretiske vinkel som supplerende for 

operationalisering af konkurrencedrivkraften. For det første understøttes Giddens’ fokus på moderne medier 

ved at læne sig op ad Rosas syn på teknologi som væsentligt element i accelerationssamfundet, der ifølge 

denne sågar er tæt knyttet til konkurrencedrivkraften selv (Rosa 2014: 33). For det andet kan Rosas 

makroorienterede teori som udgangspunkt anskues som mere forenelig med Giddens’ globale blik, 

sammenlignet med Colemans mesoorienterede fund, hvor statussystemer ses variere fra skole til skole 

(Coleman 1961a: 58). For det tredje kan nærværende projekts fund af brug af tablet/mobil/pc som 

sammenhængende med søvnkvalitet fremhæves; når elevernes søvnkvalitet tilsyneladende hænger sammen 

med brug af teknologi, kan det forestilles, at teknologiens indhold i form af præstationsmæssige fordringer 

fra eksempelvis diverse idoler fra sociale medier, kan føre til tanker om egen utilstrækkelighed i diverse 

henseender. Dette synes plausibelt, da det er fundet, at brug af sociale medier kan føre til et negativt billede 

af egen tilværelse, grundet den hyppige eksponering for succeshistorier fra andre (Steers 2016, Wickham et 

al. 2014). Sammenfattet peger disse argumenter i retning af, at globale informationskilder kan tænkes 

fordelagtige at basere en operationalisering af konkurrencedrivkraften på. Her kan det dog overvejes, om 

dette kan stå alene; ifølge Rosas teori spiller forventede sanktioner fra de nærmeste relationer en væsentlig 

rolle i konkurrencedrivkraftens formanende karakter (Rosa 2014: 34). Dette betyder, at det kan tænkes for 

unuanceret at basere en operationalisering af konkurrencedrivkraften på elevernes påvirkning af 

massemedier og andre teknologisk baserede kilder til globalt funderede tilskyndelser. Dette er dog et 

teoretisk spørgsmål, som kan følges videre ved fremtidige bud på at afdække gyldigheden af 

accelerationssamfundet i den aktuelle samtid.  

Dog kan det også anskues som problematisk i det hele taget at forsøge at gøre teorien om 

accelerationssamfundet målbar. Da der er tale om en strukturel teori, kan konkrete indikatorer være for 

ambitiøse at skulle pege ud. Dette eftersom det er en bestemt mentalitet, som er på spil i 

accelerationssamfundet, hvilket måske ikke kan afgrænses til de i projektet udpegede indikatorer (Rosa 2014: 

12f).   

 

Konkluderende for hypotese 1, må denne som udgangspunkt forkastes. Der findes sammenhæng mellem 

søvnkvalitet og hhv. tidsnød og brug af tablet mobil/pc efter kl. 23, men ikke mellem søvnkvalitet og 
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forventninger fra forældre og jævnaldrende. Accelerationssamfundet hænger derfor ikke entydigt negativt 

sammen med søvnkvalitet.  

7.3.2 Hypotese 2: Sammenhængen for elever på forskellige ungdomsuddannelser 

Hypotese 2 er som udgangspunkt betinget af hypotese 1, men med den forskel, at sammenhængen mellem 

søvnkvalitet antages at variere mellem ungdomsuddannelserne, hvor den mindst negative sammenhæng er 

forventet ved elever på erhvervsuddannelserne.  

Indledningsvist er det fundet, at forskellen i den gennemsnitlige søvnkvalitet for uddannelsestyperne varierer 

med kontrol vs. uden kontrol for baggrundsforhold. Af primær interesse er det, at den bedste søvnkvalitet 

ved kontrol for baggrundsfaktorer findes hos STX-elever, hvilket er anderledes end uden kontrol for 

baggrundsfaktorer, hvor HTX-elever har den bedste søvnkvalitet. Dette indikerer, at uddannelsestypen 

isoleret kan have betydning for niveauet af søvnkvalitet, hvor dét at være elev på STX er forbundet med bedre 

gennemsnitlig søvnkvalitet, sammenlignet at være elev på de øvrige uddannelsestyper. Dét at være elev på 

erhvervsuddannelser hænger derimod sammen med den dårligste gennemsnitlige søvnkvalitet. Det er 

imidlertid vanskeligt at udpege hvilke elementer ved erhvervsuddannelser, som kan resultere i ringere 

søvnkvalitet, sammenlignet med de øvrige uddannelsestyper. Det kan desuden tænkes, at det slet ikke er 

uddannelsestypen i sig selv, der hænger sammen med søvnkvalitet, men noget helt andet, som ikke er 

indfanget i spørgeskemaet. Et bud kan være, at de elever, som livet igennem har haft tendens til høj 

søvnkvalitet har klaret sig bedre i folkeskolen grundet fravær af træthed og derved har haft lettere ved at 

præstere fagligt, har haft mest mod på at tage en gymnasial uddannelse. Modsat kan de elever, som har 

været trætte og uoplagte i timerne grundet dårlig søvnkvalitet, antages at have præsteret dårligere i 

folkeskolen, hvorved en mindre boglig uddannelse har været det oplagte valg. Dette forklaringsbud 

understøttes af fund i den internationale litteratur, der peger i retning af, at nedsat søvnkvalitet kan resultere 

i nedsat faglig præstation samt nedsat kognitiv funktion (Howell et al. 2004, Mirghani et al. 2015, Mitty & 

Flores 2009: 53). Om end dette blot er en hypotetisk betragtning, vurderes det relevant at tilskynde til 

undersøgelse af gyldigheden heraf. Dette eftersom det kan tænkes problematisk, hvis den enkeltes 

muligheder i uddannelsesmæssigt regi i et vist omfang betinges af søvnkvaliteten. Hvis dette viser sig at være 

tilfældet, vil undervisning i søvnhygiejne, dvs. vaner, der har til formål af gavne søvnkvaliteten, såsom at 

undgå kraftigt lys før sengetid, med fordel kunne implementeres i skoleundervisningen eller i 

forældreoplysningskampagner. Dette, da selv beskedne mængder søvnhygiejneundervisning synes at være 

positivt korrelerende med søvnkvalitet såvel som faglig præstation (Sahin 2014).      

 

Det primære fund i hypotese 2 er dog, at der ikke hos nogen uddannelsestype findes signifikante 

sammenhænge mellem søvnkvalitet og hhv. forventninger fra forældre og forventninger fra jævnaldrende. I 
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denne henseende ses samme billede som i hypotese 1. Det er dog alligevel interessant, at sammenhængen 

mellem forventninger fra jævnaldrende og søvnkvalitet er positiv for elever på erhvervsuddannelser og 

endvidere har en relativt høj betakoefficient på 0,336. Søvnkvaliteten er altså i denne gruppe overvejende 

bedst hos elever, der i størst omfang føler forventninger fra jævnaldrende. Antallet af respondenter i denne 

gruppe er relativt begrænset, hvilket betyder manglende sikkerhed omkring dette fund. Dog er det alligevel 

interessant, da det strider mod hypotesens antagelse om, at jo større forventningspres eleverne mærker fra 

deres jævnaldrende, jo sværere vil de have ved at falde til ro og sove om aftenen/natten. Ud fra tidligere 

forskning kan det overvejes, om denne positive sammenhæng mellem forventninger fra jævnaldrende og 

søvnkvalitet skyldes, at de elever, som føler mest udtalt forventningspres også er de, som har det tætteste 

forhold til deres jævnaldrende og modtager mest social støtte. Dette da der tidligere er fundet positiv 

sammenhæng mellem social støtte og søvnkvalitet (Kent et al. 2015, Nomura et al. 2010). Ligeledes er det 

plausibelt, at de erhvervsuddannelseselever, som føler størst forventningspres fra jævnaldrende, arbejder 

hårdest på at indfri forventningerne og derfor oplever øget træthed og som resultat bedre søvn. Dette 

forklarer dog ikke hvorfor modsatrettede tendenser ses hos elever fra HHX og STX, hvor der spores svag 

negativ sammenhæng mellem forventninger fra jævnaldrende og søvnkvalitet. Generelt synes det vanskeligt 

at finde meningsfulde forklaringer på sammenhænge mellem søvnkvalitet og forventninger fra jævnaldrende 

såvel som forventninger fra forældre, der kan appliceres på alle uddannelsestyperne. Det synes på denne 

baggrund væsentligt at tilskynde til brug af mere dybdegående forskningsmetodikker, såsom interviews, som 

kan give nærmere indblik i oplevelsen af forskelligrettede sammenhænge mellem forventninger fra 

omgivelserne og søvnkvalitet for de forskellige uddannelsestyper.  

Angående tidsnød synes denne faktor at have stabil og entydig sammenhæng med søvnkvalitet for alle 

uddannelsestyper. Jo mere tidsnød eleverne oplever i hverdagen, jo dårligere er deres søvnkvalitet. Med 

afsæt i projektets tidligere overvejelser, kan denne sammenhæng tænkes forklaret på to måder: 1) eleverne 

har så travlt, at de ikke når at ligge i deres seng i nok timer til at sove tilstrækkeligt (Rubens et al. 2017: 456, 

Crary 2014, Meijer et al. 2010). 2) Eleverne, som oplever tidnød, har en stresset kropstilstand, hvilket 

resulterer i urolig søvn (Van Laethem et al. 2015). Den mest udtalte negative sammenhæng mellem tidsnød 

og søvnkvalitet ses hos elever på erhvervsuddannelser, hvilket strider mod antagelsen i hypotese 2. Dette 

betyder dog ikke nødvendigvis, at dårlig søvnkvalitet grundet tidsnød er mest problematisk i denne gruppe, 

sammenlignet med de øvrige; som det fremgår af tabel 6.3.2.2 i den deskriptive analyse, er 

erhvervsuddannelseselever den uddannelsesgruppe, som i gennemsnit er mindst ramt af tidsnød. Dertil 

kommer, at standardfejlen er størst og signifikansniveauet mindst for elever på erhvervsuddannelser, 

sammenlignet med de øvrige grupper. Med disse betragtninger in mente, kan det ses usikkert at differentiere 

mellem sammenhængene mellem tidsnød og søvnkvalitet for de forskellige uddannelsestyper. 
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Der er signifikant negativ sammenhæng mellem brug af tablet/mobil/pc efter kl. 23 og søvnkvalitet for alle 

uddannelsestyper, erhvervsuddannelser undtaget. Med afsæt i operationaliseringen er det ikke 

overraskende, at det nedsætter søvnkvaliteten for eleverne, når der bruges tid på elektroniske redskaber 

efter kl. 23. Hvis eleverne sidder længe oppe på hverdage og ser film/skriver over sociale medier/foretager 

andet på deres teknologiske apparater, er det næppe muligt at sove de 8-10 timer, som det anbefales unge 

mennesker. Desuden kan det forventes, at der både i henhold til tidsnød og brugen af tablet/mobil/pc kan 

opstå en rastløs sindstilstand, som kan gøre det vanskeligt at finde søvn og hvile.     

 

Konkluderende for hypotese 2 er denne forkastet. Skønt der ses signifikant sammenhæng mellem to af de 

fire forklarende faktorer og søvnkvalitet for stort set alle uddannelsestyper, er sammenhængen ikke mindre 

negativ hos elever på erhvervsuddannelser, sammenlignet med elever på de øvrige uddannelsestyper.   

7.4 Idealtypiske elever 

Nærværende afsnit har til formål at kortlægge generelle træk for elever, der har problematisk søvnkvalitet 

og elever, som har god søvnkvalitet. Dette vurderes interessant med henblik på at sammenfatte ovenstående 

tendenser i idealtyper, der afspejler hvordan bestemte karakteristika hænger sammen i forhold til 

søvnkvalitet og de to signifikante prædiktorer, tidsnød og brug af tablet/mobil/pc. Havde alle fire faktorer 

været signifikante prædiktorer, ville accelerationssamfundet kunne have fungeret samlet. Da dette ikke er 

tilfældet, og da der er modsatrettede tendenser ift. sammenhæng med søvnkvalitet ved forventninger fra 

jævnaldrende og forældre, ses disse mindre brugbare i forhold til at kunne udpege generelle træk for 

idealtypiske elever.     

I forhold til søvnkvalitet, ses det oplagt at inddele eleverne i to grupper på baggrund af grænseværdien for 

nedsat søvnkvalitet på -27,8. Som det fremgår af punkt 7.1, ligger søvnkvaliteten under denne grænseværdi, 

og er dermed god, for 42,2% af eleverne, mens 57,8% af eleverne kan typificeres som havende nedsat 

søvnkvalitet. I Figur 10 ses de to typologier afbilledet.  

 

 
Figur 10: Inddeling af elever efter hhv. god og nedsat søvnkvalitet ift. disses scorer på PSQI.  
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Tilsvarende for søvnkvalitet, kan eleverne inddeles efter tidsnød og brug af tablet/mobil pc. Da begge 

faktorer hænger signifikant negativt sammen med søvnkvalitet, vurderes det muligt at slå disse sammen til 

én skala, der løber fra 0-10031. På denne skala er det dog ikke muligt, som ved PSQI, at udpege idealtyper på 

baggrund af en fastlagt grænse mellem høj/lav score på de to faktorer, hvorfor medianen benyttes som 

inddelingspunkt for to forskellige elevtyper. Medianen ses på scoren 55 på skalaen32, hvor 51,5% af eleverne 

befinder sig på eller under denne score, mens de resterende 48,5% befinder sig over denne score33. I figuren 

nedenfor ses skalaen og de to typer afbilledet:  

     
Figur 11: inddeling af elever efter score på skala over tidsnød og brug af tablet/mobil/pc efter kl. 23.  

 

I forhold til projektets sigte ses typerne ift. søvn såvel som typerne ift. tidsnød og brug af tablet/mobil/pc dog 

bedst anvendt kombineret. Dette da problemformuleringens sigte relaterer sig til søvnkvalitet som den ser 

ud i forhold til de prædikterende faktorer, hvorved idealtyperne isoleret ikke har samme relevans som når 

de kombineres. Af denne årsag udarbejdes fire idealtyper. Disse ses i figur 12 nedenfor:  

 
Figur 12: Idealtypiske elever 

                                                           
31 Der er ved omkodningen taget højde for, at der er samme afstand mellem alle spørgsmålskategorier. Proceduren er 
her løbet ved, at de oprindelige skalaer for tidsnød og brug af tablet/mobil/pc, der forløber fra hhv. 0-16 og 0-4 med 1 
points mellemrum, er lagt sammen til en skala fra 0-20, hvorefter denne er divideret med 20 og ganget med 100 for at 
opnå en skala fra 0-100 med lige stor afstand mellem pointscorer.    
32 Der kan argumenteres for, at det havde været problematisk at anvende medianen i fald denne havde været at finde 
tæt på minimums- eller maksimumsværdien (grundet enten meget lav eller meget stor score for en stor del af eleverne 
ift. tidsnød brug af tablet/mobil/pc efter kl. 23), men da denne findes på scoren 55, altså ganske tæt på midten af 
skalaen, ses dette uproblematisk. 
33 Se tabellen i bilag 2 for fordeling i scorer på skalaen.  
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Som det fremgår af figuren er eleverne inddelt i hhv. den afslappede, den trætte, travlhedselskeren og den 

pressede. De mest ekstreme typer udgøres af den afslappede og den pressede. Den afslappede elevtype 

kendetegner de elever, der har god søvnkvalitet og scorer lavt ift. tidsnød/brug af teknologi efter kl. 23. Den 

pressede kendetegnes ved at have dårlig søvnkvalitet og høj score på tidsnød/brug af teknologi efter kl. 23. 

Travlhedselskerne er de, som har god søvnkvalitet til trods for, at de scorer højt på skalaen for tidsnød/brug 

af teknologi. De trætte er de elever, som har problematisk søvnkvalitet, om end det ikke synes at være 

tidsnød eller brug af teknologi sent om aftenen, som kan forklare dette. 

Det synes uheldigt, at den pressede elevtype er den største af de fire grupper, da de nævnte kendetegn for 

eleverne, som befinder sig heri, indikerer problemer i flere henseender. I tillæg til søvnkvaliteten er gruppens 

karakteristika f.eks. hverdagsstress. Der kan på denne baggrund tilskyndes til videre forskning i denne 

idealtype, der udgør af 43,1% af eleverne.  

7.5 Metodisk diskussion 
Dette afsnit har til formål at diskutere projektets gyldighed ud fra de mulige faldgruber, som kan identificeres 

i projektet. En sådan gennemgang ses relevant, da projektets fund ellers kan blive accepteret uden de 

nødvendige forbehold. Afsnittets indhold består indledningsvist af overvejelser om intern validitet, dvs. om 

hvorvidt projektet måler hvad det har til hensigt at måle (Petersson et al. 2012: 3). Dernæst gennemgås 

projektets eksterne validitet, der relaterer sig til mulighederne for generalisering af resultaterne (Fangen 

2010: 255). Endelig følger overvejelser om reliabilitet, projektets gennemsigtighed (Fangen 2010:236).  

7.5.1 Intern validitet 
Har projektet undersøgt sammenhængen mellem søvnkvalitet og accelerationssamfundet? Der kan være 

opstået problemer i undersøgelsesprocessen, som har betydning for, om det er præcis dette forhold, som er 

undersøgt.     

Det første aspekt, som kan have uheldig betydning for den interne validitet, er operationaliseringen af 

søvnkvalitet såvel som accelerationssamfundet. Her ses især accelerationssamfundet at kunne anfægtes for 

muligvis at være uoverensstemmende med Hartmut Rosas tanker. Teorien indeholder mange facetter og det 

er muligt, at disse ikke alle er indfanget ved hjælp af de operationaliserede spørgsmål. F.eks. synes Rosa at 

have fokus på globaliseringen qua hans omtale af moderne medier og transportsystemer (Rosa 2014: 38ff).  

Det andet aspekt ses i form af, at det de senere år kan tænkes nærmest ønskværdigt at være ramt af nogle 

af de problemer, som spørgeskemaet retter sig mod. Som der i problemfelter blev argumenteret for, kan 

især nedsat søvnlængde være noget, der idealiseres i et samfund præget af en præstationsmentalitet, der 

tilskynder til mindre hvile og mere arbejde. Herved opstår der mulighed for social desirability bias, hvor 

respondenterne afgiver svar, som de tænker stiller dem i et bedre lys, til trods for, at disse alternative svar 
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bryder med elevernes oprigtighed. Det samme gør sig gældende i spørgsmålene relateret til tidsnød, der ud 

fra samme argumentation kan tænkes at være noget, som eleverne forsøger at efterkomme, da tidsnød og 

travlhed er lig præstation. Det kan naturligvis anfægtes, om problemet med desirability bias er synderligt 

udtalt i en anonym spørgeskemaundersøgelse som den i projektet anvendte, sammenlignet med f.eks. 

interviewundersøgelser, hvor informanten sidder over for en interviewer, der i informantens øjne kan være 

dømmende for de svar, der afgives. Her skal det dog indskydes, at en stor andel af eleverne har besvaret 

spørgeskemaet i undervisningen, hvor disse har siddet ved siden af deres klassekammerater og således kan 

føle sig overvåget til at svare i overensstemmelse med, hvad de tænker er ønskværdigt, hvorved desirability 

bias alligevel kan antages at forekomme.  

7.5.2 Ekstern validitet 
Som nævnt relaterer den eksterne validitet sig til, hvorvidt projektets resultater kan generaliseres videre end 

hos de aktører, som har indgået i projektet.  

Som udgangspunkt har projektets kvantitative afsæt resulteret i et antal elever, som er væsentligt større end 

hvad tilfældet ville være, i fald der blev taget afsæt i en kvalitativ undersøgelse. Dette har positiv indvirkning 

på muligheden for at spå om søvnkvalitet hos andre elever end de undersøgte. Dog betyder den snowball-

tilgang, som er anvendt til at rekruttere elever, at en selekteret elevsammensætning er opnået, hvor elever 

fra visse klasser såvel som uddannelser vil være under- eller overrepræsenteret.  

Videre har også den geografiske afgrænsning, der udgøres af Aalborg, betydning for den eksterne validitet. 

Eksempelvis peger eksisterende forskning på, at der findes lavere søvnkvalitet i urbane kontra rurale områder 

(Mondal et al. 2018, Ravikiran et al. 2011). Herved er det muligt, at niveauet af søvnkvalitet vil være højere i 

mindre danske byer end Aalborg, og omvendt at der f.eks. i hovedstadsområdet, der kan antages at være 

forbundet med diverse urbane faktorer i højere grad end Aalborg, vil ses lavere søvnkvalitet sammenlignet 

med niveauet blandt Aalborgensiske elever. Dette er dog udelukkende hypotetisk i dansk sammenhæng og 

pointen er blot, at den geografiske afgrænsning betyder, at tendenserne i forhold til søvnkvalitet såvel som 

de prædikterende faktorer ikke bør tages for gode varer over hele landet.  

7.5.3 Reliabilitet 
Projektets reliabilitet vurderes ud fra muligheden for, at de samme resultater kan opnås, i fald andre gentager 

projektet (Fangen 2010:236). Formålet med dette er at sikre, at resultaterne ikke er påståede, men er til at 

stole på og kan benyttes i videre forskning.   

Som udgangspunkt er projektet udarbejdet med det ideal, at processen bag projektets tilblivelse i så stort 

omfang som muligt er kortlagt eksplicit i projektet, hvorved det er forhåbningen, at læseren har fået 

kendskab til overvejelserne bag projektets fund. Skønt det indledende, såvel som teoretiske og metodiske 

afsnit vurderes gennemsigtigt, anses især indsamlingen af empiri som vanskelig at gennemskue og gentage. 
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Dette skyldes snowballing-tilgangen, som har betydet, at der ikke er opnået eksakt kendskab til hvilke klasser 

der er undersøgt. Endvidere betyder anonymitetshensynet, at relevante nøglepersoner ikke opgives, hvilket 

ligeledes skaber et slør omkring processen bag rekrutteringen af elever.  

8.0 Konklusion 
Problemformuleringen, som konklusionen skal besvare, lyder: 

Hvilken sammenhæng er der mellem accelerationssamfundet og søvnkvalitet for elever på 

ungdomsuddannelser?   

Der er negativ sammenhæng mellem visse aspekter af accelerationssamfundet og søvnkvalitet. Her ses to af 

tre drivkræfter i accelerationssamfundet, der udgøres af løftet om evighed, operationaliseret til tidsnød, 

samt accelerationskredsløbet, operationaliseret til brug af tablet/mobil/pc efter kl. 23, være forbundet med 

lav søvnkvalitet. Der er dog ikke entydig sammenhæng mellem søvnkvalitet og den sidste drivkraft, 

konkurrence, der er operationaliseret til forventninger fra jævnaldrende og forældre. Dette er problematisk 

i forhold til accelerationssamfundets overordnede forklaringskraft, da denne drivkraft ifølge Rosa er den 

væsentligste. Af denne årsag vurderes det, at accelerationssamfundet kun i fragmenteret grad hænger 

sammen med søvnkvalitet, hvorfor den antagne forklaringskraft af accelerationssamfundet som helhed er 

forkastet. I stedet konkluderes det, at udtalt tidsnød samt brug af den type teknologi, der er kendetegnende 

for adgang til internet og sociale medier, fungerer som mulige prædiktorer i forhold til nedsat søvnkvalitet.  

Desuden er det illustrerende for vigtigheden af yderligere forskning i søvnkvalitet blandt elever på 

ungdomsuddannelser, at over halvdelen af de undersøgte elever, 57,8%, synes at have nedsat søvnkvalitet.     

  

8.1 Perspektivering  
Blandt eleverne, som er undersøgt i nærværende projekt, er der tendens til nedsat søvnkvalitet. Dette synes 

uheldigt, da lav søvnkvalitet nedsætter indlæringsevnen, hvorved elevernes faglige udbytte kan antages at 

være lavere end hvis det generelle niveau af søvnkvalitet var højere (Taras & Potts-Datema 2005, Jennum et 

al. 2015: 46, Stein 2003, Ziegler 2002). På denne baggrund vurderes det vigtigt at tilvejebringe yderligere 

viden omkring søvnkvalitet blandt elever på ungdomsuddannelser med henblik på at kunne belyse problemet 

yderligere, såvel som for at finde mulige løsninger.  

Afrundingsvis skal der desuden tilskyndes til større sociologisk fokus på søvn og søvnkvalitet. Det forestilles 

givende, at tænke sociologien ind i søvnforskningen, såvel som at lade søvnens rolle i samfundet blive en del 

af det sociologiske felt.  
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For den medicinske sociologi kan der f.eks. være potentiale i at rette fokus på, hvordan forskellige typer 

relationer, såvel som forskellige typer af hverdagsrutiner, kan påvirke søvnen. For sociologien generelt kan 

det være interessant f.eks. at belyse, hvordan en asketisk Benjamin Franklinsk ’tidligt op, tidligt i seng’-

mentalitet kontra en mere laissez faire-præget siesta-mentalitet kan have betydning for, eller være influeret 

af, forskellige befolknings- og samfundstyper.  

Med foreliggende projekt er der givet et bud på, hvordan en strukturel teori om tendenser i det aktuelle 

samfund kan tænkes sammenhængende med søvn. Trods teoriens forklaringskraft ift. søvnkvalitet i et vist 

omfang er anfægtet, er det forhåbningen, at læseren finder det interessant at tænke søvn og sociologi 

sammen.   
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Bilag 1: Spørgeskema 
 

Alder 

__ 

 

Køn 

(1)  Kvinde 

(2)  Mand 

 

Hvilken type uddannelse går du på?  

(1)  STX 

(2)  HHX 

(3)  HTX 

(4)  HF 

(5)  HG 

(6)  Erhvervsuddannelse (EUD) 

(7)  Erhvervsuddannelse (EUX) 

(8)  Anden ungdomsuddannelse 

 

Er du født i Danmark?  

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

Hvad er din fars højeste fuldførte uddannelse? 

(1)  Grundskole 

(2)  Erhvervsuddannelse (f.eks. tømrer, smed, maler, m.v.) 

(3)  Kort videregående uddannelse (op til 3 år) 

(4)  Mellemlang videregående uddannelse (3-5 år) 

(5)  Lang videregående uddannelse (5 år eller mere) 

(6)  Ved ikke  
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Hvad er din mors højeste fuldførte uddannelse? 

(1)  Grundskole 

(2)  Erhvervsuddannelse (f.eks. frisør, SOSU-assistent, kontoruddannelse, m.v.) 

(3)  Kort videregående uddannelse (op til 3 år) 

(4)  Mellemlang videregående uddannelse (3-5 år) 

(5)  Lang videregående uddannelse (5 år eller mere) 

(6)  Ved ikke 

 

Hvor langt er du på din uddannelse?  

(1)  1. årgang 

(2)  2. årgang 

(3)  3. årgang  

 

De følgende spørgsmål relaterer sig til dine overordnede søvnvaner i løbet af den seneste måned. 

Du bedes angive de svarmuligheder, som passer bedst muligt på størstedelen af dagene i løbet af 

den seneste måned.  

Hvornår er du typisk gået i seng den seneste måned? 

(1)  Angiv tidspunkt 

(2)  Før kl. 20:00 

(3)  20:00 

(4)  20:30 

(5)  21:00 

(6)  21:30 

(7)  22:00 

(8)  22:30 

(9)  23:00 

(10)  23:30 

(11)  00:00 

(12)  00:30 

(13)  01:00 

(14)  01:30 

(15)  02:00 
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(16)  02:30 

(17)  03:00 

(18)  Efter kl. 03:00 

 

Hvor lang tid har det typisk taget dig at falde i søvn den seneste måned? 

Antal minutter __ 

Antal timer __ 

 

 

På hvilket tidspunkt er du typisk stået op den seneste måned?  

(18)  Angiv tidspunkt 

(1)  Før kl. 05:00 

(2)  05:00 

(3)  05:30 

(4)  06:00 

(5)  06:30 

(6)  07:00 

(7)  07:30 

(8)  08:00 

(9)  08:30 

(10)  09:00 

(11)  09:30 

(12)  10:00 

(13)  10:30 

(14)  11:00 

(15)  11:30 

(16)  12:00 

(17)  Efter kl. 12:00 
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Hvor mange timers egentlig søvn har du typisk fået i løbet af den seneste måned (dette tal kan være 

anderledes end antallet af timer du har brugt i sengen)?  

(1)  Angiv antal timer 

(3)  Under 4 timer 

(4)  4 timer 

(5)  5 timer 

(6)  6 timer 

(7)  7 timer 

(8)  8 timer 

(9)  9 timer 

(10)  10 timer 

(11)  Over 10 timer 

Hvor ofte har du i løbet af den seneste måned haft problemer med at sove fordi du... 

 

Ikke i løbet af 

den seneste 

måned 

Mindre end 1 

gang om ugen 

1-2 gange om 

ugen  

3 eller flere 

gang om ugen 

... ikke kan sove inden for de 

første 30 minutter 
(1)  (2)  (3)  (4)  

... vågner op midt om natten 

eller tidligt på morgenen 
(1)  (2)  (3)  (4)  

... er nødt til at gå på toilettet (1)  (2)  (3)  (4)  

... ikke kan trække vejret 

komfortabelt 
(1)  (2)  (3)  (4)  

... hoster eller snorker højt (1)  (2)  (3)  (4)  

... har haft det for koldt (1)  (2)  (3)  (4)  

... har haft det for varmt (1)  (2)  (3)  (4)  

... har haft ubehagelige drømme (1)  (2)  (3)  (4)  

... har haft smerter (1)  (2)  (3)  (4)  

... har haft andre problemer end 

ovennævnte 
(1)  (2)  (3)  (4)  
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Hvordan vil du vurdere din generelle søvnkvalitet i løbet af den seneste måned?  

(1)  Meget god 

(2)  God 

(3)  Middel 

(4)  Dårlig 

(5)  Meget dårlig 

 

Hvor ofte har du i løbet af den seneste måned haft problemer med at holde dig vågen, mens du er til 

undervisning, spiser eller bruger tid sammen med venner? 

(1)  Ikke i løbet af den seneste måned 

(2)  Mindre end 1 gang om ugen 

(3)  1-2 gange om ugen  

(4)  3 eller flere gang om ugen 

 

Hvor ofte har du i løbet af den seneste måned haft manglende motivation til at klare hverdagens opgaver? 

(1)  Aldrig/sjældent 

(2)  Indimellem  

(3)  Ofte  

(4)  Meget ofte 
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I hvor høj grad føler du, at du skal leve op til forventninger fra dine jævnaldrende i forhold til.. 

 
1 (i meget 

lav grad) 
2 3 4 

5 (i meget 

høj grad) 

Karakterer? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Hvordan du ser ud? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Hvordan du opfører dig?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Deltagelse på sociale medier? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Deltagelse i socialt liv uden for 

skolen? (f.eks. fester og lign.) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Fritidsaktiviteter? (f.eks. sport 

og fitness) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

I hvor høj grad føler du, at du skal leve op til forventninger fra dine omgivelser generelt i forhold til... 

 
1 (i meget 

lav grad) 
2 3 4 

5 (i meget 

høj grad) 

Karakterer? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Hvordan du ser ud?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Hvordan du opfører dig? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Deltagelse på sociale medier?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Deltagelse i socialt liv uden for 

skolen? (f.eks. fester og lign.) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Fritidsaktiviteter (f.eks. sport og 

fitness) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Fremtidigt uddannelses- og 

arbejdsliv?  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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I hvor høj grad føler du, at du skal leve op til forventninger fra dine forældre i forhold til.. 

 
1 (i meget 

lav grad) 
2 3 4 

5 (i meget 

høj grad) 

Karakterer? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Fremtidigt uddannelses- og 

arbejdsliv?  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

I hvor høj grad føler du, at du skal leve op til dine egne forventninger i forhold til... 

 
1 (i meget 

lav grad) 
2 3 4 

5 (i meget 

høj grad) 

Karakterer? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Hvordan du ser ud?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Hvordan du opfører dig? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Deltagelse på sociale medier?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Deltagelse i social liv uden for 

skolen? (f.eks. fester og lign.) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Fritidsaktiviteter (f.eks. sport og 

fitness) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Fremtidigt uddannelses- og 

arbejdsliv?  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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Har du i løbet af den seneste måned følt, at du... 

 Aldrig Sjældent Sommetider Ja, tit Ja, altid 

Har haft problemer med at nå 

de ting du skulle? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Har haft for meget at se til? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Har for travlt til at kunne slappe 

af før du går i seng? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Bruger du smartphone/tablet eller computer efter kl. 23.00, når du skal i skole dagen efter? 

(1)  Aldrig 

(2)  Sjældnere end 1 gang om ugen 

(3)  Ca. 1 gang om ugen 

(4)  Flere gange om ugen 

(5)  Hver dag 

 

 

Kunne du have lyst til at være med i et interview med henblik på at uddybe dine svar? I så fald bedes du 

angive din mail-adresse i tekstfeltet herunder. Hvis du ikke har lyst til at medvirke, afsluttet spørgeskemaet, 

når du klikker på 'afslut'. Tak for din besvarelse 

______________________________ 

 

 

 


