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ABSTRAKT
Syftet med studien var att beskriva insomningstid, sömntimmar, sömnkvalitet och upplevelsen
dagtid innan, efter fyra veckor samt fem månader med tyngdtäcke hos vuxna med
sömnbesvär. Författarna valde en kvantitativ ansats för att analysera data vilket innebar
sammanställning av rådata insamlat av arbetsterapeuter på en arbetsterapienhet i Sverige.
Data bestod av en strukturerad enkät och ett självskattningsformulär som analyserades och
sammanställdes med stöd av deskriptiv statistik samt en del kvalitativ innehållsanalys. I
resultatet framkom att den tid det tog för respondenterna att somna minskade och antalet
sömntimmar ökade. Upplevelsen av sömnkvalitet och vakenhet samt sinnestillstånd dagtid
ökade och respondenterna beskrev sig ha flera positiva effekter av tyngdtäcket. Vidare tyder
resultaten på en ökad grad av delaktighet i aktiviteter hos respondenterna efter att de använt
tyngdtäcke. Sammantaget indikerar resultatet på att tyngdtäcket kan ha en positiv upplevd
effekt vid sömnbesvär hos vuxna.
Nyckelord: Weighted blanket, sleeping disorders, adult, occupational balance

Frost, H. & Hilltorn-Bogren, M.
Den upplevda effekten av tyngdtäcke hos vuxna med sömnbesvär.
Examensarbete i arbetsterapi 15 hp, Luleå tekniska universitet,
Institutionen för Hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och rehabilitering, 2017.

ABSTRACT
The aim of this study was to describe the time it took to fall asleep, how many hours of sleep
there were, the quality of the sleep and the daytime experience with and without a weighted
blanket for adults with sleeping disorders. The authors chose a quantitative approach to
analyzing data, which included gathering raw data collected by occupational therapists at a
occupational therapy unit in Sweden. Data consisted of a structured survey and a selfassessment form that was analyzed and compiled using descriptive statistics as well as a part
of qualitative content analysis. The results showed that the time it took the respondents to fall
asleep decreased meanwhile the hours they slept were increased. The experience of better
sleep quality and alertness as well as the state of mind during daytime increased, and the
respondents described having several positive effects due to the weighted blanket.
Furthermore the results showed an indication of increased levels of participation in activities
among the respondents after using weighted blankets. Altogether the result indicates that the
weighted blanket can give an positive experienced effect for adults with sleeping disorders.
Keywords: Weighted blanket, sleeping disorders, adult, occupational balance
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INLEDNING
I Sverige är sömnbesvär ett vanligt hälsoproblem främst bland äldre, kvinnor samt människor
med nedsatt hälsa (Jerker & Schwan, 2015). Sömnbesvär under en längre tid har visat sig
påverka människans fysiska och psykiska förmågor (Centers for disease control and
prevention [CDC], 2011; Jerker & Schwan, 2015; Karlson, Gallagher, Olson & Hamilton,
2013) vilket leder till svårigheter att kunna utföra vardagens aktiviteter (Karlson et al., 2013;
Kyle, Espie & Morgan, 2010). Att kunna utföra meningsfulla aktiviteter i vardagen är av vikt
för att kunna upprätthålla sin hälsa (Kielhofner, 2012) och kunskap om aktivitet i relation till
hälsa är något som arbetsterapeuter besitter (Sveriges Arbetsterapeuter [SA], 2016).
Arbetsterapeuten förskriver även tyngdtäcken vilket är ett kognitivt hjälpmedel vars effekt
beskrivs minska oro och ångest samt ge en bättre nattsömn vilket resulterar i ökad
aktivitetsförmåga dagtid (Holmqvist, Ivarsson, Olstam, Pettersson & Yilmaz, 2011).
Författarna har uppmärksammat att det gällande vissa hjälpmedel finns för lite forskning och
brist på evidens av dess effekt, däribland tyngdtäckets effekt på nattsömn. Författarnas avsikt
är därför att studera effekten och den subjektiva upplevelsen efter användandet av tyngdtäcke
vid sömnbesvär hos vuxna.

BAKGRUND
Sömnen är nödvändig för kroppens och hjärnans återhämtning och kan liknas vid en
återhämtningsprocess som engagerar i princip alla fysiska och psykiska funktioner i kroppen.
Sömnen är en tid av uppbyggnad och människan behöver sova både regelbundet och
tillräckligt för att säkerställa denna process (Stores, 2009; Åkerstedt, 2004). Studier visar att
kroniska sömnbesvär dels förvärrar redan befintliga sjukdomar (CDC, 2011) och dels ökar
risken för att utveckla nya sjukdomar såsom depression (Dong et al., 2017; Åkerstedt, 2004),
hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ II (Åkerstedt, 2004).
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2010) ökar sömnbesvär bland
befolkningen, både vad gäller antalet timmars sömn och kvaliteten på sömnen. Sömnbesvär är
ett begrepp som omfattar flera olika sorters problem. Vanliga problem vid sömnbesvär är
svårighet att somna, svårt att bibehålla sömn, svårighet att somna om samt tidiga
uppvaknanden eller fler av nämnda besvär i kombination med varandra. Flertalet människor
som söker medicinsk hjälp för sina sömnbesvär upplever dålig sömnkvalitet och/eller för lite
sömntid vilket bidragit till sämre funktionsförmåga samt minskat välbefinnande.
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Funktionsförmågan påverkas av sömnbrist då den ger både psykiska och fysiska konsekvenser
(CDC, 2011; Jerker & Schwan, 2015; Karlson et al., 2013) såsom nedsatt koncentration,
minnesförmåga och humörsvängningar samt sömnighet, värk och stelhetskänsla (Hertenstein,
Johann, Baglioni, Spiegelhalder & Riemann, 2016; Jerker & Schwan, 2015). Kroniska
sömnbesvär ger således en negativ påverkan på aktivitetsförmågan (CDC, 2011).
Kielhofner (2012) beskriver aktivitetsförmågan som själva utförandet av aktivitet vilket
beskrivs som ett samspel mellan miljö, människa och aktivitet. Ett dynamiskt samspel som
kan stöttas eller hindras av den miljö människan befinner sig i samt den utförandekapacitet,
vanor och vilja människan besitter (Cordier et al., 2016; Kielhofner, 2012). Hur
aktivitetsförmågan påverkas av sömnbrist visar en studie av Kyle et al. (2010). Då upplevda
konsekvenserna dagtid på grund av sömnbesvär under en längre tid var att inte kunna tänka
klart då sömnbesvären påverkar de kognitiva förmågorna. Varje dag beskrevs som en kamp
på grund av den fysiska konsekvensen att vakna utmattad på morgonen. Studien visade även
att respondenterna upplevde en ökad oro över sömnbesvären. Oro dels över hur omgivningen
såg på respondenterna vilket påverkade sociala aktiviteter och dels över hur sömnbesvären
påverkade deras hälsa över tid. Långvariga sömnbesvär har även visat sig ha en påverkan på
människors upplevelse av livet som meningsfullt och njutbart (Karlson et al., 2013) då
sömnbesvär bland annat påverkade det subjektiva välbefinnandet, upplevelsen av kontroll
över sin miljö, personlig utveckling, relationer, mening i livet samt upplevelsen av autonomi.
De konsekvenser som långvarig oregelbunden och/eller otillräcklig sömn ger visar på
betydelsen att vid ett tidigt stadie uppmärksamma och behandla sömnbesvär (Karlson et al.,
2013; Stores, 2009).
Den som söker medicinsk hjälp för sina sömnbesvär får inledningsvis individuell rådgivning
att eftersträva en adekvat sovrumsmiljö, en regelbunden dygnsrytm samt undvika
sömnstörande mat- och dryckesvanor. När egenvården inte ger tillräcklig hjälp är den
vanligaste behandlingen vid sömnbesvär läkemedel, vilket innebär en risk för biverkningar
och beroendeutveckling (SBU, 2010). En studie av Green, Hicks och Wilson (2008) visar att
människor som lider av sömnbesvär inte bara efterlyste information om medicinsk behandling
utan även angående alternativa metoder. Människorna i studien ville ha bevis på huruvida
alternativa metoder fungerade eller inte. Enligt SBU (2010) är det vetenskapliga underlaget
otillräckligt då tillgängliga studier är få och av bristfällig kvalitet för att bedöma effekten av
alternativa och komplementära metoder såsom t.ex örtmedicin, akupunktur och tyngdtäcke.
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Tyngdtäcket utvecklades baserat på teorin kring Sensory integration. Sensory integration
grundades på 70-talet och beskrivs som en omedveten process där hjärnan organiserar
information från olika sinnen (Ayres & Robbins, 2005). Hjälpmedel med sin grund i Sensory
integration är tänkta att förbättra nervsystemets förmåga att tolka sensorisk information och
på det sättet ha en lugnande verkan (Pekçetin, Akı, Üstünyurt & Kayıhan, 2016). Taktil
stimulans kan innebära allt ifrån en lätt smekning till ett tungt och näst intill smärtsamt tryck.
Deep Pressure Touch (DPT) befinner sig någonstans mittemellan dessa två ytterligheter och
används vid behandling av patienter med olika typer av funktionsnedsättningar (Krauss,
1987). DPT med utgångspunkt i Sensory integration har i en studie visat sig kunna öka
vakenhetsgraden, uppmärksamheten samt koncentrationsförmågan (Ackerley, Badre &
Olausson, 2015) och många arbetsterapeuer har även observerat en lugnande effekt av DPT
hos patienter (Krauss, 1987). Tyngden från täcket skapar ett tryck som ger både värme, ökad
kroppsmedvetenhet och taktil stimulans som gör att kroppens eget sömnhormon oxytocin
utsöndras (Aremyr, 2002) vilket ha visat sig ha en positiv effekt på sömnen (Ackerley et al.,
2015; Hvolby & Bilenberg, 2011). Det finns flera olika typer av tyngdtäcken såsom
exempelvis kedjetäcke och bolltäcke. Dessa ger olika typer av sensorisk stimulans och bör
anpassas individuellt både vad gäller typ och tyngd på täcket. Generellt sägs 10% av
kroppstyngden vara en fördelaktigt tyngd på täcket (Ackerley et al., 2015).
Fung, Wiseman-Hakes, Stergiou-Kita, Nguyen och Colantonio (2013) argumenterar för att
arbetsterapeuten bör arbeta med sömn i högre utsträckning än de gör idag, då arbetsterapeuten
besitter kunskap i hur sömnen påverkas av personliga faktorer och miljön i relation till
aktivitet. En av de grundläggande teorierna inom arbetsterapi är Model of Human Occupation
(MOHO) som beskriver hur människan har ett medfött behov av att vara aktiv samt att
människan lär och utvecklas genom aktivitet (Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuters mål är att
skapa förutsättningen för människor att på ett meningsfullt sätt kunna utföra sina vardagliga
aktiviteter (SA, 2016). Aktiviteter innebär alla de sysslor som en människa utför under en dag.
Aktiviteter kan ha både kulturella och individuella betydelser och är beroende av och påverkar
den miljö människor bor och verkar i (Aoyama, 2014; Kielhofner, 2012). Enligt Green (2008)
råder det delade meningar inom arbetsterapi huruvida sömn är en aktivitet då den inte är
viljestyrd. Sömnen är däremot en förutsättning för att kunna utföra de aktiviteter man vill i
vardagen (Erlandsson & Persson, 2014; Green, 2008; Roll et al., 2012) då sömn påverkas av
aktiviteter och aktiviteter i sin tur påverkas av sömn (Green, 2008). Ett grundläggande
begrepp inom arbetsterapi är aktivitetsbalans vilket innebär en balans mellan de fyra
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faktorerna sömn, vila, lek och arbete (Green, 2008).
Redan i arbetsterapins tidiga dagar uppmärksammade Adolf Meyer relationen mellan
aktivitetsbalans och hälsa (Green, 2008). En balans som även Håkansson, Dahlin-Ivanoff och
Sonn (2006) beskriver som en förutsättning för att uppnå hälsa och välbefinnande. Att som
människa inneha en känsla av aktivitetsbalans innebär ett tillfredsställande tillstånd där
vardagens utmaningar känns skäliga och hanterbara (Eklund, Leufstadius & Bejerholm, 2009;
Wada, Backman & Forwell, 2015).
Utifrån ovanstående resonemang som visar att sömnbrist ökar bland befolkningen, både vad
gäller antal timmar och kvalitet på sömn. Sömnbrist ger fysiska och psykiska konsekvenser
och påverkar aktivitetsförmågan vilket leder till att människan inte kan utföra de aktiviteter
den vill i vardagen. Sömnen är således en förutsättning för att människan skall kunna uppnå
aktivitetsbalans vilket främjar hälsan. Tyngdtäcket är ett hjälpmedel som har visat sig kunna
förbättra nattsömnen samt minska oro och ångest. Dock är den forskning som gjorts vid
användning av tyngdtäcke otillräcklig för att bevisa effekt och studier inom ämnet är få.
Syfte
Därför är syftet med denna studie att studera effekten och upplevelsen efter användandet av
tyngdtäcke vid sömnbesvär hos vuxna.
Frågeställningar
● Hur påverkas insomningstiden hos vuxna med sömnbesvär innan samt efter
tyngdtäcke nattetid?
● Hur påverkas sömntimmarna med tyngdtäcke?
● Hur upplevs sömnkvaliteten med tyngdtäcke?
● Hur upplevs vakenhet och sinnestillstånd dagtid efter användande av tyngdtäcke
nattetid?

METOD
Design
Utifrån studiens syfte och dess frågeställningar som var att studera effekten och upplevelsen
efter användandet av tyngdtäcke vid sömnbesvär hos vuxna så valdes en kvantitativ ansats i
enlighet med Ejlertssons (2012) beskrivningar. Data bestod av en strukturerad enkät och ett
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självskattningsformulär som analyserades och sammanställdes med stöd av deskriptiv
statistik. En fråga från självskattningsformuläret analyserades och delades in i kategorier och
författarna tog då inspiration från Höglund-Nielsens (2002) beskrivning av innehållsanalys.
Urval
Inklusionskriterier för att delta i studien var a) vuxna personer med sömnbesvär som fått
tyngdtäcke utskrivet av arbetsterapeut, b) att de hade besvarat frågor som ställts av deras
arbetsterapeut vid kartläggning av sömn, vid uppföljning samt även självskattat sin upplevelse
av sömnmönstret, sitt sinnestillstånd och vakenhet dagtid. Exklusionskriterier var människor
under 18 år samt de som inte fyllde i självskattningsformuläret fullständigt vid första
uppföljningen. Utifrån dessa urvalskriterier resulterade urvalet i 43 respondenter.
Datainsamling
Mellan åren 2015-2017 inhämtades rådata av arbetaterapeuter på aktuell arbetsterapienhet i
Sverige, vilket gjordes i samband med bedömning och utvärdering av tyngdtäcket.
Datamaterialet bestod av två delar, en strukturerad enkät och ett självskattningsformulär
konstruerade av en referensgrupp för tyngdtäcke bestående av olika professioner såsom
arbetsterapeuter samt hjälpmedelskonsulenter i aktuellt län. Vid datainsamling fick författarna
tillgång till rådata som då hade avidentifierats av arbetsterapeuter. De hade kompletterat med
kön och ålder där namn och födelsedata tidigare stod exempelvis kvinna, 23 år.
Utifrån den strukturerade enkäten valdes två frågor ut av författarna som svarade till studiens
syfte gällande insomningstid och antal sömntimmar per natt. Vidare valde författarna samtliga
frågor från det existerande självskattningsformuläret (se bilaga 1). Självskattningsformuläret
bestod av fem frågor angående sömnkvaliteten samt fem frågor angående vakenhet och
sinnestillstånd dagtid. Respondenterna hade besvarat frågorna i självskattningsformuläret
genom att markera svaret på en linje mellan 0-10 där noll innebar det bästa och tio innebar det
sämsta. Den sista frågan i självskattningsformuläret var en öppen fråga huruvida
respondenterna upplevde konsekvenser i vardagen. Respondenterna hade besvarat frågorna i
den strukturerade enkäten samt självskattningsformuläret vid tre tillfällen; innan tyngdtäcket,
efter fyra veckor med tyngdtäcke samt efter totalt fem månaders användning. Dessa frågor
behandlade respondenternas situation vid de olika tillfällena.
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Procedur
Författarna började med att kontakta ledamot för etikkommitén vid Luleå tekniska universitet
samt sekretessansvarigt ombud för aktuell arbetsterapienhet. För att få tillgång till rådata
krävdes godkännande från båda parter. Författarna sände därmed en medgivandeblankett
vilken mottogs signerad från sekretessansvarigt ombud på aktuell arbetsterapi enhet samt ett
muntligt godkännande från etikkommitén vid Luleå tekniska universitet. En kopia av signerad
medgivandeblankett sändes även till verksamhetschefen på aktuell arbetsterapienhet. För att
skydda respondenter som ingår i forskningsprojekt bör det material som används i
forskningen behandlas på ett sådant sätt att inga personer kan identifieras samt att obehöriga
ej kan ta del utav materialet (Ejlertsson, 2012; Olsson & Sörensen, 2011). Utifrån detta var
rådata avidentifierad av arbetsterapeuter på aktuell enhet när författarna mottog den vilket
säkerställde sekretessen. Datamaterialet i form av strukturerad enkät och
självskattningsformulär lämnade inte enheten vilket innebar att datainsamlingen skedde på
plats på den arbetsterapeutiska enheten.
Dataanalys
När allt datamaterial var insamlat överfördes det till Microsoft Excel där det sammanställdes
och tolkades. Författarna utgick från att beskriva större delen av resultatet genom deskriptiv
statistik. Ejlertsson (2012) beskriver deskriptiv statistik som ett överskådligt sätt att presentera
datamaterial i figur eller tabellform. Författarna sammanställde resultaten i diagram och
tabeller för att möjliggöra en enkel överblick, även förklarande text användes för att
ytterligare förtydliga resultaten.
Ett ojämnt antal respondenter besvarade den öppna frågan angående konsekvenser i vardagen.
Frågan besvarades innan tyngdtäcke av 34 respondenter, efter fyra veckor hade 20
respondenter svarat på frågan och slutligen 19 svar vid den sista uppföljningen efter fem
månader. Datamaterialet bestod av respondenternas fritextsvar i korta meningar vilket
begränsade datamaterialet.
För att få en helhetsbild läste författarna var för sig igenom meningarna i datamaterialet ett
flertal gånger. Meningarna kopierades sedan in i ett dokument som till storleken blev en A4
sida. Gemensamt delade sedan författarna in likheter och skillnader från meningarna i koder
utifrån studiens syfte inspirerad av Granskär och Höglund-Nielsen (2002). Koderna
sammanställdes och författarna grupperade sedan koderna till kategorier. Kategorierna som
framkom var; Känslan av energinivå, kognitiva funktioner vid sömnbesvär, upplevd ångest
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och smärta, påverkan i humör och tålamod samt delaktighet i aktivitet. Resultatet av
respondenternas upplevda konsekvenser i vardagen beskrevs sedan av författarna i text.
Forskningsetiska överväganden
Nyttan med studien i form av värdet med ökad kunskap som i förlängningen kan vara till
godo för utvecklingen av kunskapen om effekten av tyngdtäcke överväger eventuella risker
och olägenheter. Vetenskapsrådet (2002) anger att varje forskare skall uppmärksamma och ta
hänsyn till de möjliga negativa följder som kan komma att beröra undersökningsdeltagarna,
både kortsiktiga- och långsiktiga konsekvenser. Dessa följder skall innan varje
forskningsundersökning därför vägas mot vinsterna som den vetenskapliga undersökningen
möjligen kan ge. Informationskravet anger att en bedömning från fall till fall skall göras om
datainformationen hämtats från ett myndighetsregister då deltagarna inte medverkat aktivt
(Vetenskapsrådet, 2002). En etisk egengranskning gjordes av handledare och etisk rådgivning
har genomförts med ledamot för etikkommittén vid Luleå tekniska universitet. Godkännande
har även inhämtats från sekretessansvarigt ombud från arbetsterapienheten i aktuellt län.
Vetenskapsrådet (2002) anser att tillstånd krävs från respektive myndighet och i vissa fall
ämnesrådets etiska kommitté. Då information inte lämnats och uppgifterna tagits från
existerande register så behöver inte samtycke erhållas. I enlighet med nyttjandekravet (Olsson
& Sörensen, 2011; Vetenskapsrådet, 2002) kommer det insamlade materialet inte användas i
något annat än i vetenskapligt syfte.

RESULTAT
Presentation av respondenterna
Av de 43 respondenterna var 32 (74%) kvinnor och 11 män (26%). Sammantaget var
medelåldern för respondenterna 37 år med ett spridningsmått (SD) på 11. Medelåldern hos
kvinnorna var 38 år och medelåldern hos männen var 34,9 år. Variationsvidden mellan yngsta
och äldsta respondent visar på en spridning mellan 20 till 69 år.
Uppskattad insomningstid i minuter
Resultatet visade att de flesta respondenter upplevde en förändring gällande insomningstid i
minuter över tid. Svaren från respondenterna skilde sig åt vad gäller upplevd insomningstid
vid de olika uppföljningarna; innan, efter fyra veckor och fem månaders användning av
tyngdtäcke (se figur 1). Sammantaget visade resultaten på ett minskat genomsnittsvärde av
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den upplevda insomningstiden hos respondenterna efter användning av tyngdtäcke i fyra
veckor (SD=43) jämfört med innan (SD=72) tyngdtäcket introducerades. Efter fem månader
(SD=61) visade det sig att insomningstiden bland respondenterna ökat något men var
fortfarande
farande på betydligt lägre nivåer än innan tyngdtäcket. Den uppskattade insomningstiden
hade minskat med 61 minuter mellan de olika tillfällena, det vill säga tiden innan
respondenterna använde tyngdtäcke och efter fem månader med tyngdtäcke.

Figur 1. Uppskattad insomningstid i minuter presenterat i medelvärde.
Uppskattad sömn antal timmar
Vid en jämförelse av svaren mellan de tre olika tidpunkterna som respondenterna skattade sin
sömntid, gick det att se en skillnad då sömntiden ökade (se figur 2).
). Respondenterna sovtid
sov på
i genomsnitt
enomsnitt 5,7 timmar innan (SD=2) tyngdtäcket och efter fyra veckor (SD=1,5) med
tyngdtäcke hade sömntiden ökat med 40 minuter. Ytterligare en ökning med 60 minuter
kunde ses efter fem månaders (SD=2) användning av tyngdtäcket vilket gav en upplevd
genomsnittlig sömntid på 7,4 ttimmar per natt.
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Figur 2. Medelvärde av uppskattad sömntid i timmar.
Upplevd sömnkvalitet
Resultatet visade en individuell skillnad i den självskattade sömnkvaliteten (se tabell 1). Det
största problemet som respondenterna rapporterade innan tyngdtäcket var att de vaknade
utmattade på morgonen, något som visade sig ha förbättrats betydligt efter 4 veckors
användande av tyngdtäcke, efter 5 månader hade denna uppl
upplevelse
evelse förbättrats ytterligare.
Tabell 1. Självskattad sömnkvalitet, 00-10 där 10 innebär sämsta tänkbara (n=43*).
Utan
tyngdtäcke

4 veckor med
tyngdtäcke

5 månader
med
tyngdtäcke

Fråga

Median

Kvartil
Q3-Q1

Median

Kvartil
Q3-Q1

Median

Kvartil
Q3-Q1

Sover utan att vakna (0)vaknar ofta (10)

8(n=42)

9-5,6

2,7(n=42)

5,9-1,1

3(n=32)

5-1,4

Sover avspänt och
avslappnat (0)-Är spänd
(10)

8(n=41)

9-7

3(n=41)

5-2

3(n=31)

4-1,8

Sover lugnt (0)Mardrömmar/ångest (10)

7(n=41)

8-4

3(n=42)

5-1,6

2,3(n=32)

3,1-1,5

Sover lugnt (0)-Är orolig
t.ex. kliver ur sängen (10)

6,3(n=42)

8,4-4,1

2,8(n=42)

5-1,6

2,5(n=31)

3,3-1,5

Vaknar utvilad på
morgonen (0)-Vaknar
utmattad (10)

8,3(n=42)

9-7

3,8(n=42)

5-1,6

4(n=32)

5-2,4

*Alla respondenter har inte besvarat alla frågor.
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Den sömnkvalitet som respondenterna upplevde sig ha förbättrats mest efter 4 veckor var att
de sover utan att vakna på natten. Sammantaget skattades en viss tillbakagång efter 5 månader
men på betydligt lägre nivåer än utan tyngdtäcke. Respondenternas upplevelse av sin
sömnkvalitet huruvida de sover avspänt/avslappnat samt att de sover utan att vakna på natten
var den upplevelse som förbättrades mest av samtliga självskattningar av sömnkvalitet efter 5
månader jämfört med innan tyngdtäcke.

Upplevd vakenhet och sinnestillstånd under dagtid
Till skillnad från den upplevda sömnkvaliteten visade det sig att respondenterna skattade sin
vakenhet och sinnestillstånd dagtid förbättrad vid samtliga frågor även efter de använt
tyngdtäcket i 4 veckor (se tabell 2).
Resultaten innan tyngdtäcke visade att vara trött var den upplevelse som skattades mest
besvärligt medans känslan av att vara arg eller irriterad skattades som minst. Sammantaget
skattade respondenterna sin vakenhete och sitt sinnestillstånd dagtid till det bättre inom
samtliga frågor efter fem månader jämfört med innan tyngdtäcket introducerats.
Tabell 2. Självskattad vakenhet och sinnestillstånd dagtid, 0-10 där 10 innebär sämsta
tänkbara (n=43*).
Utan
tyngdtäcke

4 veckor
med
tyngdtäcke

5 månader
med
tyngdtäcke

Självskattningsskala 0-10

Median

Kvartil
Q3-Q1

Median

Kvartil
Q3-Q1

Median

Kvartil
Q3-Q1

Vaken,pigg (0)-Trött (10)

8 (n=42)

9-6,6

4,8 (n=42)

6-2,6

4 ( n=32)

6-2

Koncentrerad (0)Okoncentrerad (10)

7,5 (n=41)

9-6

5 (n=41)

6-2,5

4 (n=32)

6,3- 2,9

Lugn, avslappnad (0)Motorisk oro (10)

7,3 (n=42)

8-6

4,5 (n=42)

5,8-3

4,3(n=32)

5-2,4

Lugn/fri från ångest (0)Psykisk oro/ångest (10)

7 (n=42)

8,5-5

5 (n=42)

6-3

4 (n=32)

5- 2,5

Lugn till humöret (0)Arg/irriterad (10)

6 (n=42)

7,4-5

4 (n=42)

5-2

2,8 (n=32)

4,3-1,5

*Alla respondenter har inte besvarat alla frågor.
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Konsekvenser i vardagen
På den öppna frågan om respondenterna upplevde några konsekvenser i sin vardag innan samt
efter de använt tyngdtäcke gick det att urskilja flera konsekvenser. Vid en sammanställning
delades fritextsvaren in i följande kategorier; känslan av energinivå, kognitiva funktioner vid
sömnbesvär, upplevd ångest och smärta, påverkan i humör och tålamod samt delaktighet i
aktivitet.
Känslan av energinivå
Denna kategori sammanfattar hur respondenterna i fritextsvaren beskriver upplevelsen samt
konsekvenserna av sömnbesvären gällande sina energinivåer dagtid. Fler än hälften av
respondenterna beskrev trötthet, utmattning och brist på energi som en av de huvudsakliga
konsekvenserna av sömnbesvären. Flera av respondenterna beskrev trötthet i den grad att det
påverkade deras uthållighet i vardagen vilket exemplifieras av följande citat; “aldrig utvilad,
alltid trött” samt “Känner mig ofta illamående av trötthet.”. Efter fyra veckor framkom en
förbättrad sömnkvalitet som gav en känsla av att vara mer utvilad samt ha mera ork. Några få
respondenter hade fortfarande negativa konsekvenser av sömnbesvären såsom för tidiga
uppvaknanden och vakenhetsperioder på natten. Efter fem månader gjordes ytterligare en
uppföljning som sammantaget visade på en på en positiv upplevelse då de flesta upplevde en
längre och bättre nattsömn samt ökad energinivå. Några få respondenter upplevde en viss
fortsatt trötthet och orkeslöshet.
Kognitiva funktioner vid sömnbesvär
Här sammanfattas de kognitiva konsekvenser som respondenterna upplevde kopplade till
sömnbesvären. Flertalet upplevde på något sätt en nedsatt kognitiv förmåga i form av
koncentrationssvårigheter, minnesproblematik, låg initiativförmåga samt svårigheter att
slutföra påbörjade uppgifter. Efter fyra veckor fanns fortfarande upplevelsen av kognitiva
konsekvenser men dessa hade blivit bättre. Respondenterna beskrev sig kunna fokusera
snabbare och bättre än innan tyngdtäcket.
Upplevd ångest och smärta
Här sammanställs respondenternas upplevelser av ökad ångest och smärta kopplat till
sömnbesvären. Framför allt beskrev de sig ha en ökad ångestnivå, känslor av oro och
motorisk oro vilket hos en del bidrog till ökad smärta i form av huvudvärk och värk i kroppen.
Även depression, yrsel, magbesvär och en känsla av att kroppen är tung beskrevs. En
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respondent uttryckte följande “Känner oro på morgonen att jag inte ska kunna somna nästa
kväll...”. Efter fyra veckor upplevde flertalet respondenter att de hade en bättre nattsömn och
de beskrev sig sova bättre då de hade en djupare och lugnare sömn än tidigare. Även
upplevelsen av att känna sig mer avslappnad, tryggare vid sänggående samt att ångestnivån
hade sjunkit framkom.
Ett par respondenter beskrev hur de kände sig ömma och stela i kroppen på morgonen när de
sovit med tyngdtäcke. Efter fem månader beskrev flertalet av de respondenter som upplevt
ångest/smärta sedan tidigare att de kände sig mera rofyllda och att tyngden från täcket
upplevdes som lugnande samt lindrade ångest och motorisk oro.
Påverkan på humör och tålamod
Resultatet visade att respondenterna upplevde negativ påverkan på humöret på grund av
sömnbesvären. Flertalet respondenter beskrev sig ha ett sämre humör, vara mer lättirriterade
och inte ha tålamod vilket de beskrev leder till onödiga gräl och dålig stämning hemma. Det
framkom även att en respondent upplevde sig ha lättare att brista i gråt på grund av
sömnbesvären. Vid uppföljningen efter fyra veckor med tyngdtäcke hade endast en
respondent tagit upp ämnet humör/tålamod och konstaterande enligt följande; “bättre kvalitet
på sömnen = bättre humör dagtid”. Humöret upplevdes ha förbättrats något ytterligare efter
fem månader med tyngdtäcke hos flera respondenter vilket beskrevs som att tröttheten fanns
kvar vissa dagar men att energi, humör och tålamod blivit bättre.
Delaktighet i aktivitet
Denna kategori sammanställer respondenternas upplevelse av sömnbesvären ur ett
aktivitetsperspektiv. I resultatet kunde det utläsas en påverkan i aktivitet och delaktighet hos
respondenterna då flertalet beskrev sig ha för lite energi eller vara alldeles för trötta för att
orka med vardagen samt vara sociala och umgås med vänner. En del beskrev hur de aktivt
undviker socialt umgänge exempelvis genom att inte svara i telefonen. Även familjeliv och
fritidsaktiviteter visade sig bli lidande på grund av sömnbesvären, det fanns inte energi till att
träna eller hitta på aktiviteter med barnen. Vidare beskrev respondenterna svårigheter att klara
av arbete och studier vilket beskrivs av följande citat; “... svårt att fokusera, glömmer och
svårt klara av arbetet.“.
Resultatet visade även på hur de upplevde sina rutiner och skötte sitt hushåll samt svårigheter
att ta tag i saker vilket gjorde att ingenting blev gjort i hemmet. Uppföljningen efter fyra
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veckor visade på en upplevd ökad energinivå, ork att umgås socialt samt mer lust att göra
saker vilket gav en känsla av ökad livskvalitet. Det framkom en ökad känsla av att kunna vara
mer aktiv, vara mer kreativitet samt ork till att handla och laga mat. En respondent kände sig
fortfarande orkeslös och hade inte energi att vara social eller ta initiativ. Vid uppföljningen
efter fem månader framkom att en respondent upplevde sig sakna rutiner dagtid och därmed
kände sig sysslolös. I övrigt hade respondenterna en fortsatt upplevelse av förbättrad
livskvalitet kopplat till bättre sömn vilket gjorde att de kände sig mer vakna samt kunde
hantera eventuella andra diagnoser/sjukdomar bättre.

DISKUSSION
Denna studie hade för avsikt att studera effekten och upplevelsen av tyngdtäcke efter att
vuxna med sömnbesvär fått använda ett sådant. Frågeställningarna var riktade mot
respondenternas upplevelse av insomningstid, sömntimmar, sömnkvalitet och upplevelsen
dagtid under perioderna innan, efter fyra veckor samt fem månader med tyngdtäcke.
Resultatdiskussion
Tidigare forskning (Ackerley et al., 2015; Champagne, Mullen, Dickson & Krishnamurty,
2015) har påvisat vikten av vidare studier i ämnet. Då studier inom forskningsområdet vad
gäller tyngdtäcke är mestadels studier med målgruppen barn med neuropsykiatriska diagnoser
finns endast ett fåtal studier att jämföra med. Studier på barn med neuropsykiatriska diagnoser
som använt tyngdtäcke visar på skiftande resultat. Dels visade en studie (Gringas et al., 2014)
inga förbättringar vad gäller insomningstid eller sömnkvalitet men att täcket tolererades väl av
barnen och föredrogs av både dem och föräldrarna under testperioden. Dels visade en annan
studie (Gee, Peterson, Buck & Lloyd, 2016) att det fanns små förbättringar på den
övergripande sömnkvaliteten, då barnen vaknade mindre på natten, somnade lättare samt var
mindre trötta dagtid. Tillskillnad från de andra studierna visade resultaten från ytterligare en
studie av Hvolby och Bilenberg (2011) att tyngdtäcket var en effektiv metod vid insomning
samt att antalet uppvaknanden per natt minskat. Insomningstiden hade efter 14 dagar med
tyngdtäcke förbättrats i den grad att det jämfördes med den tid det tar för barn utan
neuropsykiatriska diagnoser att somna. Resultatet som Hvolby och Bilenberg (2011) beskriver
i sin studie tycks överensstämma med resultatet från denna studie vad gäller insomningstid
och den upplevelsen av antalet uppvaknanden per natt hos vuxna med sömnbesvär.
Resultaten från denna studie tyder dels på att antal upplevda sovtimmar hade ökat bland
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respondenterna och dels en känsla av ökad vakenhet och bättre sinnestillstånd dagtid efter att
tyngdtäcket introducerats. Dessa resultat tycks överensstämma med en studie gjord på samma
målgrupp, det vill säga vuxna med sömnbesvär som använt tyngdtäcke. Studien (Ackerley et
al., 2015) visar att sovtid och vakenhet ökat. Det begränsade materialet kräver emellertid en
försiktig tolkning då resultaten från denna studie inte med säkerhet går att generalisera till alla
vuxna med sömnbesvär som använder tyngdtäcke.
Sömnen beskrivs av respondenterna i denna studie som dels av bättre kvalitet dels innehålla
fler sömntimmar vilket tycks öka deras förmåga att kunna göra saker i vardagen. Förmågan att
göra saker i vardagen beskrivs av Kielhofner (2012) som utförandekapacitet vilket påverkas
av fysiska, kognitiva och mentala förmågor samt den subjektiva upplevelsen av dessa
förmågor. Respondenterna i denna studie upplevde sig bland annat ha en ökad energinivå,
förbättrat humör och tålamod samt ökade kognitiva funktioner. Denna upplevda förbättring
kan således ha en inverkan på deras utförandekapacitet vilket kan leda till en bättre
aktivitetsförmåga. Då aktivitetsförmågan är ett samspel mellan människans personliga
egenskaper i form av utförandekapacitet, vanor och vilja samt den omgivande miljön
(Kielhofner, 2012).
Viljan påverkas bland annat av hur människan upplever sig vara kompetent inom ett område
(Kielhofner, 2012). Respondenterna i denna studie upplevde sig bland annat ha svårt att
fokusera samt känna sig kompetenta i att klara arbete och studier. Andra studier (Dong et al.,
2017; Green et al., 2008) visar på samma sak, att sömnbrist påverkar människans känsla av att
vara kompetent i att utföra aktiviteter på grund av bristande kognitiva förmågor. Känslan av
att känna sig pålitlig påverkades då respondenterna i studien upplevde svårigheter att hålla
koncentrationen uppe i trafiken eller sköta sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt vilket
exemplifieras av följande citat; ”It’s affected my level of concentration and my level of
safety” (Green et al., 2008, s.199).
Resultaten tyder på att tyngdtäcket kan ha god effekt på hälsan vid upplevd ångest. Då
resultaten i denna studie indikerar på en ökad känsla av lugn och minskade upplevda symtom
av ångest vid användandet av tyngdtäcke överensstämmer det med resultat från andra studier
(Champagne et al., 2015; Mullen, Champagne, Krishnamurty, Dickson & Gao, 2008).
Minskade symtom av bland annat ångest har visat sig vara positiva ur aktivitetsperspektiv, då
människor med minskade ångestsymtom tenderar att tillbringa mer tid till aktiviteter
(Leufstadius & Eklund, 2014). Att ha en god aktivitetsbalans genom att vara aktiv på dagen
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och sova på natten har visat sig ha en god effekt på hälsan även vid upplevd ångest (Eklund et
al., 2009).
Känslan av ökad livskvalitet hos respondenterna i denna studie kan möjligen bero på
upplevelsen av att känna sig mer delaktig i aktiviteter efter användning av tyngdtäcke. Då
delaktighet i aktivitet beskrivs av Kielhofner (2012) som både önskvärt och nödvändigt för
människans välmående. Upplevelsen av ökad vakenhet och energi dagtid hos respondenterna
tillsammans med upplevelsen av ökad kreativitet och lust att göra saker kan ha bidragit till ett
ökat engagemang i olika aktiviteter såsom socialt liv och hushållsarbete. Sammantaget
antyder resultaten en ökad grad av delaktighet i aktiviteter hos respondenterna efter att de
använt tyngdtäcke.
Ett intressant resultat som framkom i studien var att den upplevda effekten efter fem månader
med tyngdtäcke försämrades något än efter fyra veckor. Försämringen gällde insomningstid
samt även två frågor från självskattningsformuläret angående sömnkvalitet. En förklaring kan
vara att stimuleringen från tyngdtäcket resulterar i en adaption i kroppens sensoriska system.
Känsligheten av stimuli i sensoriska system är enligt Stirling (2004) större vid plötsliga
stimuli än vid konstant stimulering. Vid konstant stimulering sker en adaption vilket gör att
det alstras färre nervimpulser ju längre stimuleringen pågår. Det skulle vara av intresse att
fastställa de subjektiva effekterna av tyngdtäcke även efter ett längre tidsförlopp än fem
månader för att vidare undersöka om eventuell ytterligare adaption sker i större utsträckning.
Dessa frågor besvaras inte i denna studie men vore av intresse för vidare forskning.
Slutligen vill författarna i denna studie liksom Fung et al. (2013) argumentera för att
arbetsterapeuten bör arbeta med människor som lider av sömnbesvär i högre utsträckning än
de gör idag. Resultaten i studien tyder på att tyngdtäcket är ett hjälpmedel som har en god
effekt på sömntid och dess kvalitet. Detta kan ha betydelse för hur personer upplever sin
vakenhet och sinnestillstånd dagtid vilket kan leda till ökad aktivitetsförmåga. Tyngdtäcket
skulle således kunna vara ett komplement till medicinering. Arbetsterapeuten med sin
kompetens om faktorer som påverkar sömnen kan därmed främja sömnen hos människor
genom att informera och guida samt även kompensera bristande sömn med tyngdtäcke.
Genom att först behandla eventuella sömnproblem främjas aktivitetsförmågan som i sin tur
kan skapa en balans i det dagliga livet vilket enligt Håkansson et al. (2006) bidrar till ökad
hälsa.
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Metoddiskussion
Studiens resultat begränsas av flera faktorer. Studiens validitet skulle ha ökat om antalet
respondenter varit fler men även om samtliga 43 respondenter hade besvarat alla frågor vid de
tre uppföljningarna. Författarna är medvetna om att en bortfallsanalys inte är gjord på de som
besvarade frågorna. Detta var inte möjligt, vilket kan påverkat trovärdigheten i studien. Dock
är studien gjord på en grupp människor med liknande svårigheter i form av sömnbesvär.
Studien riktar sig mot personer med sömnbesvär men symptom från andra diagnoser går inte
att utesluta, något som även det kan ha påverkat studiens validitet. Då medicinering av
neuroleptika kan ge biverkningar såsom exempelvis ångest och/eller låg energinivå (Llorca et
al., 2017) är detta något som ytterligare kan ha påverkat studiens validitet.
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat studien är att den strukturerade enkäten samt
självskattningsformuläret inte är validitets- och reliabilitetstestat. Utifrån detta finns en rad
viktiga begränsningar att beakta, exempelvis att en del frågor i formuläret kan ha varit
svårtolkade för respondenterna samt att vissa frågor kan tydas olika från individ till individ.
Mellan åren 2015-2017 hade självskattningsformuläret även förändrats ett flertal gånger då
bland annat frågorna bytt plats med varandra vilket är något som ytterligare kan ha påverkat
studiens reliabilitet. Trots detta har studien viss validiteten då data mäter det som är relevant
för studiens syfte, det vill säga upplevelsen av insomningstid, sömntimmar, sömnkvaliteten
och upplevelsen av vakenhet och sinnestillstånd dagtid.
Självskattningsformulär i form av en visuell analog skala (VAS) bör enligt Ejlertsson (2012)
samt Olsson och Sörensen (2011) behandlas som ordinaldata. Denna typ av skala innebär
dock vissa svagheter då man inte kan mäta med de fyra olika räknesätten och därmed inte
räkna ut signifikansnivå.
av rådata Ytterligare en begränsning är att insamlingen var utförd av arbetsterapeuter i
samband med bedömning och utvärdering av tyngdtäcket. Detta kan ha gjort att
respondenterna kände sig vara i beroendeställning vilket kan ha påverkat deras svar och
därmed resultaten.

19

Referenser
Ackerley, R., Badre, G., & Olausson, H. (2015). Positive Effects of a Weighted Blanket on
Insomnia. Journal of Sleep Medicine & Disorders, 2(3), 1-7.
Aoyama, M. (2014). Occupational therapy and environmental sustainability. Australian
Occupational Therapy Journal, 61(6), 458-461. doi:10.1111/1440-1630.12136
Aremyr, G. (2002). Bolltäcke och värmedynor som behandlingsredskap till personer med
demens - vårdpersonals erfarenheter (Magisteruppsats, Göteborgs universitet,
Vårdvetenskapliga fakulteten, Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi).
Ayres, A. J., & Robbins, J. (2005). Sensory integration and the child: Understanding hidden
sensory challenges. Western Psychological Services.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC. (2011). Effect of short sleep duration on
daily activities--United States, 2005-2008. MMWR. Morbidity and mortality weekly report,
60(8), 239.
Champagne, T., Mullen, B., Dickson, D., & Krishnamurty, S. (2015). Evaluating the Safety
and Effectiveness of the Weighted Blanket With Adults During an Inpatient Mental Health
Hospitalization. Occupational Therapy In Mental Health, 31(3), 211-233.
doi:10.1080/0164212X.2015.1066220
Cordier, R., Chen, Y., Speyer, R., Totino, R., Doma, K., Leicht, A., & ... Cuomo, B. (2016).
Child-Report Measures of Occupational Performance: A Systematic Review. Plos ONE,
11(1), 1-24. doi:10.1371/journal.pone.0147751
Dong, B., Chen, Z., Yin, X., Li, D., Ma, J., Yin, P., & ... Xu, S. (2017). The Efficacy of
Acupuncture for Treating Depression-Related Insomnia Compared with a Control Group: A
Systematic Review and Meta-Analysis. Biomed Research International, 1-11.
doi:10.1155/2017/9614810 )
Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. (2., moderniserade och utök. uppl.)
Lund: Studentlitteratur.
Eklund, M., Leufstadius, C., & Bejerholm, U. (2009). Time use among people with
psychiatric disabilities: Implications for practice. Psychiatric Rehabilitation Journal, 32(3),
177-191. doi:10.2975/32.3.2009.177.191
Erlandsson, L., & Persson, D. (2014). ValMo-modellen: Ett redskap för aktivitetsbaserad
arbetsterapi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur
Fung, C., Wiseman-Hakes, C., Stergiou-Kita, M., Nguyen, M., & Colantonio, A. (2013).
Time to wake up: bridging the gap between theory and practice for sleep in occupational
therapy. British Journal Of Occupational Therapy, 76(8), 384-386.
Gee, B. M., Peterson, T. W., Buck, A., & Lloyd, K. (2016). Improving sleep quality using
weighted blankets among young children with an autism spectrum disorder. International
Journal Of Therapy & Rehabilitation, 23(4), 173-181.
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom
hälso- och sjukvård. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
20

Green, A. (2008). Sleep, occupation and the passage of time. British Journal Of Occupational
Therapy, 71(8), 339-347.
Green, A., Hicks, J., & Wilson, S. (2008). The experience of poor sleep and its consequences:
a qualitative study involving people referred for cognitive-behavioural management of
chronic insomnia. British Journal Of Occupational Therapy, 71(5), 196-204.)
Gringras, P., Green, D., Wright, B., Rush, C., Masako, S., Pratt, K., & ... Wiggs, L. (2014).
Weighted Blankets and Sleep in Autistic Children—A Randomized Controlled
Trial. Pediatrics, 134(2), 298-306. doi:10.1542/peds.2013-4285
Hertenstein, E., Johann, A., Baglioni, C., Spiegelhalder, K., & Riemann, D. (2016). Treatment
of insomnia – A preventive strategy for cardiovascular and mental disorders. Mental Health &
Prevention, 496-103. doi:10.1016/j.mhp.2016.02.005
Holmqvist, K., Ivarsson, A., Olstam, M., Pettersson, I., & Yilmaz, M. (2011). Kartläggning
kognitiva hjälpmedel projektrapport. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet (HI).
Hvolby, A., & Bilenberg, N. (2011). Use of Ball Blanket in attention-deficit/hyperactivity
disorder sleeping problems. Nordic Journal Of Psychiatry, 65(2), 89-94.
doi:10.3109/08039488.2010.501868.
Håkansson, C., Dahlin-Ivanoff, S., & Sonn, U. (2006). Achieving Balance in Everyday Life:
Insights from Women with Stress Related Disorders. Journal Of Occupational Science, 13(1),
74-82.
Jerker, H., & Schwan, Å. (2015). Hämtat 2016-12-28 från Läkemedelsboken
https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/somnstorningar.html#s1_53
Karlson, C. W., Gallagher, M. W., Olson, C. A., & Hamilton, N. A. (2013). Insomnia
Symptoms and Well-Being: Longitudinal Follow-Up. Health Psychology, 32(3), 311-319.
doi:10.1037/a0028186
Kielhofner, G. (2012). Model of human occupation : Teori och tillämpning (1. uppl. ed.).
Lund: Studentlitteratur.
Krauss, K. E. (1987). The effects of deep pressure touch on anxiety. American Journal of
Occupational Therapy, 41(6), 366-373.
Kyle, S. D., Espie, C. A., & Morgan, K. (2010). “... Not Just a Minor Thing, It Is Something
Major, Which Stops You From Functioning Daily”: Quality of Life and Daytime Functioning
in Insomnia. Behavioral Sleep Medicine, 8(3), 123-140. doi:10.1080/15402002.2010.487450
Leufstadius, C., & Eklund, M. (2014). Time use among individuals with persistent mental
illness: Identifying risk factors for imbalance in daily activities. Scandinavian Journal Of
Occupational Therapy, 2153-63. doi:10.3109/11038128.2014.952905
Llorca, P., Lançon, C., Hartry, A., Brown, T. M., DiBenedetti, D. B., Kamat, S. A., &
François, C. (2017). Assessing the burden of treatment-emergent adverse events associated
with atypical antipsychotic medications. BMC Psychiatry, 171-11. doi:10.1186/s12888-0171213-6
Mullen, B., Champagne, T., Krishnamurty, S., Dickson, D., & Gao, R. X. (2008). Exploring
21

the Safety and Therapeutic Effects of Deep Pressure Stimulation Using a Weighted Blanket.
Occupational Therapy In Mental Health, 24(1), 65-89. doi:10.1300/J004v24n01_05
Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa
perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber.
Pekçetin, S., Akı, E., Üstünyurt, Z., & Kayıhan, H. (2016). The Efficiency of Sensory
Integration Interventions in Preterm Infants. Perceptual & Motor Skills, 123(2), 411-423.
Roll, S., Erlandsson, L., Carlsson, G., Horstmann, V., Gard, G., & Holmström, E. (2012).
Health factors in the everyday life and work of public sector employees in Sweden. Work,
42(3), 321-330.
Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2010). Behandling av sömnbesvär hos vuxna:
En systematisk litteraturöversikt. (SBU-rapport, nr 199). Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering.
Stirling, J. (2004). Neuropsykologi: En introduktion. Lund: Studentlitteratur.
Stores, G. (2009). Insomnia and Other Adult Sleep Problems. Oxford: OUP Oxford.
Sveriges Arbetsterapeuter. (2016). Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. Nacka:
Sveriges arbetsterapeuter.
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet
Wada, M., Backman, C. L., & Forwell, S. J. (2015). Men's discursive constructions of balance
in everyday life. Community, Work & Family, 18(1), 117-133.
doi:10.1080/13668803.2014.965662
Åkerstedt, T. (2004). Sömn som återhämtning efter stress. Läkartidningen, 101(17), 15011505

22

Bilaga 1

● Hur lång är insomningstiden?
● Hur många timmar per natt uppskattar du att du sover?

Beskrivning av situationen utan tyngdtäcke Skatta din sömn:
Sover utan att vakna 0….1….2….3….4….5....6….7….8….9….10 Vaknar ofta
Sover avspänt, avslappnat 0….1….2….3….4….5....6….7….8….9….10 Är spänd nattetid
Sover lugnt 0….1….2….3….4….5....6….7….8….9….10 Mardrömmar, ångest
Sover lugnt 0….1….2….3….4….5....6….7….8….9….10 Är orolig T.ex. kliver ur sängen
Vaknar utvilad 0….1….2….3….4….5....6….7….8….9….10 Vaknar utmattad
på morgonen
på morgonen
Skatta din vakenhet och ditt sinnestillstånd under dagtid:
Vaken, pigg 0….1….2….3….4….5....6….7….8….9….10 Trött
Koncentrerad 0….1….2….3….4….5....6….7….8….9….10 Okoncentrerad
Lugn och avslappnad 0….1….2….3….4….5....6….7….8….9….10 Motorisk oro
Lugn/Fri från ångest 0….1….2….3….4….5....6….7….8….9….10 Psykisk oro/Ångest
Lugn till humöret 0….1….2….3….4….5….6….7….8…9….10 Arg/irriterad

● Konsekvenser i din vardag?
------------------------------------------------------------------------------------------------

