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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sömnen är nödvändig för människans överlevnad. Sömnbesvär förekommer hos ungefär var fjärde 

vuxen person i Sverige, insomni hos var tionde. Det finns flera orsaker till svårigheter att sova, där stress är en av 

de vanligaste. Livskvalitén och hälsan påverkas negativt. Behandling med bevisad effekt mot sömnbesvär är 

förutom sömnmedicin, kognitiv beteendeterapi, KBT. KBT används bland annat som metod i så kallade 

sömnskolor. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva deltagarnas förväntningar och upplevelser av sömnskola i grupp. 

Metod: Studien har utförts med hjälp av intervjuer med åtta deltagare från sömnskola, enligt en deskriptiv 

kvalitativ metod med innehållsanalys. 

Resultat: Samtliga deltagare fick en bättre sömn efter sömnskolan. Livskvaliteten förbättrades med bättre humör 

och förhöjd energi. Det uppskattades av samtliga att sömnskolan bedrevs i grupp. Deltagarna beskrev vinsterna 

av att känna igen sina egna problem med andras. De ansåg att det var värdefullt att de kunde utbyta erfarenheter 

med varandra samt att det bidrog till ett vidmakthållande av goda sömnvanor, att visa på resultat inför de andra i 

gruppen. De beskrev sömnrestriktion som påfrestande men bra. Andra metoder som också uppskattades i 

sömnskolan var avslappning, mindfulness, hur återfall förebyggs samt att hantera oro. Sömnskolan gav 

deltagarna en tillförsikt att klara av en sömnlös natt. Förväntningarna på sömnskolan var låga för sex av 

deltagarna medan två av deltagarna hade höga förväntningar. 

Slutsats: Sömnskola i grupp upplevdes positivt av personer med sömnbesvär då det resulterade i bättre sömn 

och livskvalitet.  

Nyckelord: förväntningar, livskvalitet, sömnbesvär, sömnrestriktion, sömnskola, upplevelser. 
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ABSTRACT 

Introduction: Sleep is necessary for human survival. Difficulty sleeping occurs in about one in four adult person 

in Sweden, insomnia in every ten. There are several reasons for difficulty sleeping, where stress is one of the 

most common. The quality of life and health are affected negatively. Treatment with proven efficacy against 

insomnia is not only sleep medication, but also cognitive behavioral therapy, CBT. CBT is used as method in so-

called sleep education groups.  

Purpose: The purpose of this study is to describe the participant´s expectations and perceptions of sleep 

education in group. 

Method: The study was performed through interviews with eight participants from sleep education groups, using 

a descriptive qualitative method with content analysis. 

Result: All participants received a better sleep after sleep education in group. The quality of life improved with 

better mood and increased energy. It was appreciated by all that the sleep-education was conducted in group. The 

participants described the benefits of recognizing their own problems with others. They felt it was valuable that 

they could exchange experiences with each other. It contributed to a maintenance of good habits to sleep, to 

show results to the others in the group. The sleep restriction was hard but effective. Other methods to treat 

insomnia that was appreciated in the sleep education group, was relaxation, mindfulness, relapse prevention and 

to deal with anxiety. The sleep education gave the participants a confidence to cope with a sleepless night. 

Expectations for sleep education group were low for six of the participants while two of the participants had high 

expectations. 

Conclusion: Sleep education provided in group is effective for persons suffering from insomnia as it resulted in 

better sleep and quality of life. 

Keywords: expectations, insomnia, perceptions, quality of life, sleep education, sleep restriction. 
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1. INLEDNING 

  Sömnen är helt livsavgörande för vår existens och vi sover en tredjedel av vårt liv. Vi 

återhämtar oss psykiskt och fysiskt när vi sover, på minsta cellnivå. Hur många timmar vi 

sover är individuellt och skiljer sig också åt i vilken ålder vi är i, ju äldre vi blir, ju mindre 

sover vi. Som vuxen räknas det som normalt att sova mellan sex till nio timmar per natt 

(Stjernström Roos, 2013; Hasselgren, 2008). Enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2010) sover den genomsnittliga svensken sex timmar och 51 minuter per 

natt under arbetsveckan och under helgen ca en timme extra. Det visar att de krav som vi 

upplever under arbetsveckan påverkar sömnen negativt. Författarna till denna studie har flera 

års erfarenhet av patientarbete som sjuksköterskor och har ofta stött på personer med 

sömnbesvär. Som blivande företagssköterskor önskade vi fördjupa oss i kunskaper om sömn 

och hur sömnbesvär kan lindras. 

 

 

1.1 Sömn 

Sömnen styrs av hormonet melatonin som gör oss trötta och som bildas i tallkottkörteln som 

sitter mitt i hjärnan. Melatoninet ökar av mörker och minskar av ljus, vilket innebär att vi vill 

sova på natten och vara vaken dagtid (Läkemedelsverket, 2014; Söderström 2007). 

  I normala fall så sover vi i 4-6 cykler varje natt och varje sådan är ca 1,5 timme lång med 

korta uppvaknanden som är mer eller mindre medvetna. I varje cykel ingår olika stadium av 

sömn, se figur 1: 

 

 
Figur 1. Hypnogram (Ekbom, Leissner, Olsson & Widner, 2006) Det vita =vaken tid, det 

mörkgråa=REM, det svarta=total sömntid. Figuren visar att djupsömnen minskar efter varje 

cykel. 

 

En natt börjar med insomningsstadiet/övergångsömnen, då vi känner oss trötta. Den pågår 

under några minuter. Därefter kommer bassömnen/stabila sömnen, som pågår 10-20 minuter 

åt gången. Den står för hälften av den totala sömntiden per natt. Under den här sömnen är vi 

lättväckta. Djupsömnen, som delas in i två stadier, följer sedan då vi är svårväckta och under 

den senare delen sover vi som djupast. Här sker den största återhämtningen för hjärnan. I 

slutet av en sömncykel inträffar REM-sömnen, Rapid Eye Movement, dvs att ögonen rör sig 

snabbt fram och tillbaka och det gör de när vi drömmer (Söderström, 2007; Åkerstedt, 2002). 

 

1.2 Sömnbesvär och insomni 

Sömnbesvär är vanliga. Av den vuxna (18 år och äldre) befolkningen så har 24 procent 

sömnbesvär och det är vanligare bland kvinnor samt i socioekonomiskt svaga grupper. 

Sömnbesvär innebär svårigheter att somna eller uppvaknanden under natten och att detta 

inträffar mer än tre gånger per vecka (SBU, 2010). 
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  Diagnosen insomni, innebär förutom sömnsvårigheter, även besvär på dagtid med trötthet 

och förekommer hos cirka 11 procent av den vuxna befolkningen (Hetta, Axelsson & 

Eckerlund, 2010). Problem med sömnen ska ha pågått minst en månad samt leda till en 

uppenbart sämre kvalitet i livet dagtid (Söderström, 2007). Kriterier för diagnosen insomni 

som Ohayon och Reynolds III (2009) beskriver den, är att personen under minst tre gånger 

per vecka: har svårigheter att somna inom minst 30 min, har uppvaknanden med svårighet att 

somna om, vaknar upp för tidigt på morgonen och har trötthet under dagtid. Enligt 

Morgenthaler et al. (2006) så är insomni ett faktum när besvären har pågått i en månad eller 

mer. Om insomni förekommer mer än sex månader i sträck så räknas den som kronisk. 

  Man skiljer mellan primär och sekundär insomni. Vid primär insomni så finns det ingen 

påvisbar orsak till sömnsvårigheterna. Sekundär insomni beror på psykisk eller fysisk 

sjukdom (SBU, 2010). Stress är en stark bidragande faktor till sömnsvårigheter och primär 

insomni. Andra orsaker är skiftarbete, tupplurar, sena kvällsaktiviteter, fetma m fl.(Åkerstedt, 

2010). 

 

1.3 Effekter av sömnbesvär 

Sömnbesvär ger sämre livskvalitet, försämrade relationer samt är en riskfaktor för depression 

(Espie et al., 2007). Även Vandekerckhove & Cluydts (2010) visar på risker för depressiva 

besvär, minskad självkänsla och en känsla av att vara misslyckad. Saxena, Carlson, Billington 

och Orley (2001) beskriver Världshälsoorganisationens definition av livskvalitet som den 

uppfattning individen har om sin egen tillvaro utifrån individens kulturella bakgrund, 

förutsättningar i livet och känsla av sammanhang som personen känner.  

Hälsoeffekter av sömnbesvär är sämre reaktionsförmåga, omdöme och minne. Immun-

försvaret påverkas negativt. Hungern ökar av sömnbrist och därmed äter vi mer. I ett 

långsiktigt perspektiv så ökar risken för utmattningssyndrom, depression, hjärt- och 

kärlsjukdom samt diabetes (Åkerstedt, 2010). Enligt Burell (2000) så riskerar människan att 

åldras snabbare av sömnbrist. Det går dock att ta igen en natts dålig sömn. Det sker inte 

genom att vi sover längre, utan snarare genom att vi befinner oss längre tid i djupsömn. När vi 

går och lägger oss så somnar vi också snabbare (Åkerstedt, 2010). 

 

1.4 Begreppet livskvalitet 
Næss (2001) definierar livskvalitet som den enskilda individens känslor och värderingar och 

hur känslorna och värderingarna varierar mellan positivt och negativt. Hög livskvalitet är att 

ha det bra, det vill säga att känna glädje, engagemang, självrespekt och mening med livet. Ett 

motsatsförhållande är istället en känsla av ensamhet, rädsla, skam och missnöje med sitt eget 

liv. Livskvalitet går inte att observera hos individen; det är något som upplevs inombords. 

Livskvalitet är inte en handling som individen gör, inte heller en ägodel. Ett exempel som 

belyses är att en person kan le och säga sig vara glad men som inombords inte känner glädje. 

Livskvalitet är en grundvärdering som har egenvärde och som varken går att argumentera för 

eller emot. Sammanfattningsvis så har en individ livskvalitet när den är aktiv, har gemenskap, 

har självkänsla samt upplever grundstämning av glädje (Næss, 1986, refererad i Rustøen, 

1993). 

  Häyry (2000) beskriver att livskvalitet delas upp mellan behov och önskningar hos 

individen. Behov är fysiskt välbefinnande och hälsa, mat och dryck, sexuell drift samt att 

undvika fysiska obehag. Önskningar är individuella då individen själv är expert på sin 

livskvalitet. 

  Brülde (2003) menar att livskvalitet är subjektiv och delas in i två teorier, nämligen 

hedonismen som också kallas lyckoteorin samt önskeuppfyllelseteorin. Hedonismen belyser 

individens mående utifrån sin egna uppfattning. Det optimala enligt önskeuppfyllelseteorin är 

att individen får sina önskningar uppfyllda. 



 6 

1.5 Behandling mot sömnbesvär och insomni 

De verksamma behandlingsalternativen som finns mot insomni, enligt SBU (2010), är 

sömnmedicin och kognitiv beteendeterapi, (KBT). 

 

1.5.1 Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi bygger på teorier om vad människor gör, hur de tänker kring 

beteendet och hur de reagerar på det de gör. Om en person har sömnbesvär, så är ett problem 

identifierat. Men vad är det som utlöser svårigheterna med att sova? Vilka konsekvenser får 

det för personen? I KBT ingår undervisning och praktiska övningar och det sker i ett nära 

samarbete mellan de två parterna. Undervisningen syftar till att ge kunskap om de problem 

och symtom som personen beskriver och det är vanligt med hemuppgifter. Övningar som 

praktiseras kan vara avslappning och mindfulness (Gråberg, 2010; Söderström, 2007). 

Kognitiv beteendeterapi används mot sömnproblem med metoder för att öka individens 

avslappning vid sänggående, minska beteenden som påverkar sömnen negativt samt 

framställa inlärda kopplingar mellan sovrum, sängen och sova (Gellis & Gehrman, 2011).  

  Motsvarigheten till SBU i Storbritannien, National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE, 2014) samt i USA, National Institutes of Health (NIH, 2014) beskriver nyttan av icke 

farmakologisk behandling av insomni och att KBT är effektivt. Personer med 

sömnsvårigheter föredrar KBT framför läkemedel och KBT har effekt på sömnen både kort- 

och långsiktigt (Troxel, Germain & Buysse, 2012). KBT eller sömnmedel har lika god effekt 

kortsiktigt, men i ett längre perspektiv så har KBT en bättre effekt (Taylor & Roane, 2010). 

Även Åkerstedt (2010) visar på långsiktiga effekter mot sömnstörning med hjälp av KBT. 

Resultatet uppnås av en styrning och motivation till bättre sömnvanor genom KBT. Espie 

(2009) beskriver att 70 % av personer med primär insomni har en god effekt av KBT och efter 

ett halvår så finns de förbättrade sömnvanorna fortfarande kvar. Terapin kan erbjudas såväl 

enskilt som i grupp.  

  Van Straten et al. (2013) påvisar god effekt av webbaserad behandling mot insomni enligt 

metoder som grundar sig på KBT. Även Espie et al. (2012) beskriver att det är effektivt att via 

en webbapplikation lära sig strategier enligt KBT, där det finns en automatiserad support och 

gemensamt forum för personer med insomni. 

  Morin och Benca (2012) belyser att KBT individuellt, inte finns fullt tillgängligt för alla 

inom sjukvården. KBT kan då erbjudas som gruppterapi, telefonkonsultation och 

självhjälpsprogram, till exempel via broschyrer eller filmer. 

 

1.5.2 Sömnskolan 

Hos företagshälsovården X finns sömnskolan för människor med primär insomni. Den bedrivs 

löpande i grupp med max sex deltagare och pågår en ggr per vecka i sju veckor och två 

timmar per tillfälle. Efter tre och sex månader sker en uppföljning á två timmar. Sömnskolan 

bygger på en sammanställning som legitimerade psykologen Kristoffer Bothelius har gjort på 

svenska 2005 efter en metod utvecklad av bl a Currie, Wilson, Pontefract & deLaplante 

(2000) och som baseras på KBT. 

 

Målet är att lära sig teknikerna sömnrestriktion och stimuluskontroll för bättre sömn. 

Sömnrestriktion handlar om att begränsa sömnen och då skapas ett sömnbehov och sömnighet 

under dagtid som gör att sömnen under natten så småningom varar under längre tid och med 

en bättre kvalitet. Tiden i sängen ska innebära sömn, inte vakenhet (Morgenthaler et al., 

(2006). Det är inte tillåtet att sova, ta tupplurar, under dagen (Stepanski et al., 2003). 

Stimuluskontroll handlar om att gå och lägga sig när trötthet infinner sig samt att kliva upp 

och lämna sovrummet om det är svårt att somna samt vid svårighet att somna om inom 30 



 7 

minuter efter uppvaknanden under natten. Sovrummet ska inte förknippas med annat än sömn 

och sex (Yamadera et al., 2013). 

  Deltagarna får föra sömndagbok under tiden i sömnskolan samt två veckor innan start. Då 

kan sömneffektiviteten räknas ut från samtliga veckor och gruppledaren kan besluta om 

adekvat sömntid per natt. Deltagarna får börja med minst fem timmar sömn som succesivt 

ökas på för varje individs behov. De får hemuppgifter att öva på mellan träffarna och varje 

tillfälle inleds med att gå igenom dem. Deltagarna och kursledaren formulerar mål 

tillsammans och upprättar ett kontrakt för ökad följsamhet. Det är ungefär lika mycket 

föreläsning som gruppdiskussion och övningar. Samtliga deltagare får en deltagarmanual med 

fakta om sömn och sömnbesvär samt metodbeskrivningar för bättre sömn (Currie et al, 2000). 

 

1.6 Problemformulering 

I den svenska, vuxna befolkningen så har cirka en av fyra sömnbesvär och ungefär en av tio 

lider av insomni. Det påverkar livskvaliteten negativt. Författarna till denna studie önskade ta 

reda på hur åtta personer upplevde det att delta i sömnskolan i grupp och även vad de hade för 

förväntningar av sömnskolan innan de började sitt deltagande i gruppen. 

 

2. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva deltagarnas förväntningar på och upplevelser av 

sömnskolan i grupp. 

 

3. METOD 

3.1 Studiedesign 

Studien utfördes enligt Polit och Beck (2004) som en intervjustudie med deskriptiv kvalitativ 

design med innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
3.2 Urval 

De personer som hade genomfört sömnskolan hos företagshälsovården X, kontaktades och 

tillfrågades om deltagande i studien. Fem deltagare var kvinnor och tre var män (bilaga 1). 

Deltagarna var i åldrarna 23 till 55 år gamla. Ett populationsurval utfördes då alla deltagare 

som hade genomgått sömnskola tillfrågades om deltagande. Med populationsurval menas att 

hela populationen av personer med liknande erfarenheter väljs ut att delta (Polit & Beck 

2004). Det totala antalet deltagare från sömnskolan var nio personer, dock exkluderades en 

deltagare då personen hade passerat arbetsför ålder. Åtta deltagare som hade genomfört 

sömnskolan deltog i studien. Sömnskolan genomfördes i två grupper i sömnskolan med avslut 

i juni samt i december 2013. Deltagarna kom från två olika grupper av sömnskolan med två 

olika kursledare. Den ena kursledaren var psykolog och den andra socionom. Godkännande 

från verksamhetschefen på företagshälsan söktes för studien (bilaga 2). När tillståndet från 

verksamhetschefen inhämtats söktes godkännande från deltagarna i sömnskolan, så författarna 

kunde ta del av deras personuppgifter. Därefter skickades informationsbrev och samtycke ut 

till deltagarna via mejl (bilaga 3 och 4). Deltagarna kontaktades sedan via telefon för att boka 

tid för intervjun. Tid och plats för intervjuerna fick deltagarna själva bestämma. Åtta deltagare 

tackade ja till att delta i studien.  

 

3.2.1 Inklusionskriterier 

För att delta i studien skulle deltagarna ha genomfört sömnskolan. Sömnskolan hade i sin tur 

haft kriterier för personer att få delta. Personerna skulle uppfylla de kriterier som finns för 

insomni för att få delta i sömnskolan. 
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3.2.2 Exklusionskriterier 

Personer som led av utmattning eller depression fick inte delta i sömnskolan inte heller 

personer som inte uppfyllde kriterierna för insomni. Även nattarbetande personer har 

exkluderats från sömnskolan. Pensionärer har exkluderats från studien, då författarna till 

studien endast önskat belysa arbetsföra personers sömn efter sömnskolan. 

 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

Innan datainsamlingen påbörjades utfördes en provintervju på en deltagare som hade 

genomgått sömnskolan men som inte stämde överens med inklusionskriterierna för studien då 

personen passerat arbetsför ålder. Efter att provintervjun hade utförts, korrigerades 

frågeguiden med ett ökat antal frågor för att få en djupare förståelse av deltagarnas 

förväntningar och upplevelser av sömnskolan. Datainsamlingen har genomförts med 

semistrukturerade öppna intervjuer vilka har spelats in via mobiltelefoner. Semistrukturerade 

öppna intervjuer betyder att författarna har förberett frågor och samtliga personer som 

intervjuades fick svara på samma frågor och de fick möjlighet att svara fritt och med egna ord 

på frågorna. Författarna upprättade en frågeguide och utifrån den kom vi fram till rubrikerna 

sömn, livskvalitet och upplevelser av sömnskolan. Utifrån frågeguiden (bilaga 5) fick 

informanterna svara fritt på frågorna. För att författarna sedan skulle få ytterligare information 

från deltagarna användes följdfrågor såsom ”hur upplevde du då?” ”på vilket sätt?” ”vad 

hände sedan?”. Följdfrågor användes för att få ut mer information av deltagarna och på så sätt 

få mer innehåll till fenomenet som skulle studeras (Polit & Beck, 2004).  

  Under en tre veckors period i mars utfördes intervjuerna. Plats för intervjuerna fick 

deltagarna välja. Det skulle dock vara en plats där intervjuerna kunde ske ostört. En av 

deltagarna valde ett konferensrum på sin arbetsplats, en annan valde ett enskilt rum i en 

idrottsarena och de övriga deltagarna valde att komma till företagshälsovårdens 

konferenslokal som bokats för ändamålet. Intervjuerna pågick i 20 till 30 minuter och båda 

författarna till studien var delaktiga. Intervjuerna spelades in på mobiltelefoner tillhörande 

författarna, och transkriberades sedan ordagrant. Provintervjun genomfördes som en 

pilotstudie på plats hos företagshälsovården. Deltagarna informerades om att de när som helst 

kunde avsluta sitt deltagande i studien, utan att ge någon förklaring till avslutandet.  

 

3.4 Dataanalys 

Analys av data gjordes med kvalitativ innehållsanalys. Båda författarna lyssnade på de åtta 

intervjuerna upprepade gånger. Efter att intervjuerna transkriberats lästes materialet igenom 

ett flertal gånger för att ge ett helhetsintryck. Författarna diskuterade och stämde av med 

varandra för en samsyn över svaren från de åtta deltagarna.  Ur den transkriberade texten 

valdes citat ut för att tydliggöra de svar som framkom under intervjun. Därefter delades 

svaren in i subkategorier och kategorier. Meningsenheter som beskrev de olika deltagarnas 

uppfattningar kondenserades till mer åtkomlig fakta. Från den texten skrevs en kod för 

framtagandet av en subkategori och därmed kärnan i deltagarens upplevelse, subkategorierna 

sammanfördes till kategorier. Deltagarnas faktiska åsikter stod för det manifesta i studien 

medan det latenta var de tolkningar som författarna till studien gjorde tillsammans utifrån 

deltagarnas åsikter (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Tabell 1. Tematabell: meningsenhet, kondenserad text, kod och subkategori. 

Kategori: Sömn och livskvalitet 

Meningsenhet Kondenserad text Kod Subkategori 

Jag funkade dåligt på 

jobbet och på fritiden 

också.  

 

Jag fungerade dåligt 

på arbetet och 

fritiden.  

Dålig funktion på 

arbetet och fritiden. 

 

Livskvalitet innan 

sömnskolan 

 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Codex (2014) så skickades ett mejl med information om studien från en av 

kursledarna för sömnskolan till alla som deltagit, där de fick ge sitt samtycke till att deras 

personuppgifter och mejladress lämnades ut till författarna av studien. Allt deltagande i 

studien var frivilligt och deltagarna fick både skriftlig och muntlig information om studiens 

syfte och upplägg innan start. Deltagarna hade möjlighet att när som helst under studien, 

avsluta sitt deltagande utan att uppge någon anledning. Deltagarna fick möjlighet att läsa 

utskriften från sin intervju och därmed lämna sitt godkännande. Forskningsmaterialet 

behandlades konfidentiellt och raderades efter studiens godkännande.  

 

4. RESULTAT 

Resultatet presenteras med följande kategorier: sömn och livskvalitet samt det meningsfulla 

med sömnskolan. I vissa av citaten finns det ett ord med, inom parentes för att förtydliga 

vad/vem deltagarna syftar på. Citaten har fått en bokstav, från A till H som kodning och är 

kopplade till varje studiedeltagare. Det finns inget samband mellan bokstäverna och den 

ordning som personerna anges i (se bilaga 1). 
 

Tabell 2. Resultatets kategorier och subkategorier. 

Kategorier     Sömn och livskvalitet                              Det meningsfulla med sömnskolan 

Subkategorier Upplevd sömn innan sömnskolan Anledning till starten i sömnskolan 

 Livskvaliten innan sömnskolan Förväntningarna på sömnskolan 

 Upplevd sömn efter sömnskolan Sömnskolan som gruppaktivitet 

 Livskvaliten efter sömnskolan Värdefulla metoder i sömnskolan 

  Benägenhet att rekommendera sömnskolan 

 

4.1 Upplevd sömn och livskvalitet 

4.1.1 Upplevd sömn innan sömnskolan 

Innan sömnskolan var sömnen dålig för samtliga. Orsaker som påverkade sömnen negativt var 

stress på arbetet och privata bekymmer. Flera deltagare beskrev att de byggde upp en 

frustration över att inte kunna sova kommande natt. De beskrev sin sömn i termer av dålig, 

förstörd, usel och som tortyr.  

 

”…de går inte att beskriva, de är en sån tortyr. Dom har ju använt sömnproblem, eller… brist 

på sömn som tortyr så att jag förstår varför” (F) 

 

Merparten av deltagarna hade lidit av sömnbesvär under många år, med en början under 

tonåren. Den kortaste tiden hade en person med ett år av sömnbesvär innan starten i 

sömnskolan. Bland dem med långvariga sömnbesvär, var upplevelsen olika av hur pass 

påverkade de var av besvären. Flera av dem som hade haft sömnbesvär under många år 

beskrev att de mer eller mindre hade vant sig vid dålig sömn och konsekvenserna av dessa. 
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”Men jag tror inte att jag har tänkt på det innan att jag haft problem med sömnen, utan det 

har nog bara varit så” (H) 

 

De kom till ett läge när de upplevde att de behövde hjälp och ofta uppstod den känslan relativt 

akut beroende på olika händelser i privat- eller arbetslivet. Flertalet av deltagarna spenderade 

en stor del av tiden i sängen med att vara vakna. Då uppstod orostankar och frustration över 

att inte kunna sova och därmed uppstod oro även under dagtid, för en upprepning av 

sömnbesvären kommande natt. Deltagarna beskrev att sömnbesvären bestod i svårigheter att 

somna, flera uppvaknanden, trötthet dagtid samt mindre ork. Tröttheten på dagtid föranledde 

tupplurar för några av deltagarna. 

 

”Orkade nästan inte träffa folk. Orkade nästan inte prata. Jag var så trött” (E) 

 

Humöret påverkades negativt i form av irritabilitet och någon kände sig som en tristare person 

till följd av sömnbesvären. Stresståligheten sänktes, även förmågan till koncentration i arbetet 

och engagemang för andra människor och i sociala aktiviteter. Det beskrevs av flera deltagare 

att även roliga aktiviteter som att umgås med vänner, inte orkades med på grund av trötthet. 

Minnet försämrades och som en av deltagarna uttryckte sig: 

 

”Jag är inte alls lika smart som jag har varit förut. Jag känner mig ju ganska dum för det 

mesta” (H) 

 

4.1.2 Livskvalitet innan sömnskolan 

Livskvaliteten innan sömnskolan upplevdes av de flesta som dålig då de hade en sämre 

funktion på fritiden och på arbetet. Två av deltagarna beskrev en god livskvalitet innan 

sömnskolan tack vare ett litet behov av sömn. En deltagare uttryckte sin livskvalitet som 

katastrofal med ständig trötthet och irritation, nästan ilska. Två deltagare beskrev att de på 

grund av tröttheten inte orkade med att träna som de ville.  

 

Flera av deltagarna beskrev att de försakade umgänge med vänner, men också med familjen. 

En deltagare beskrev att den försakade tiden, till framförallt barnen, skapade en känsla av 

skuld. En annan deltagare upplevde oro för sin relation till sin sambo. 

 

”…då blir jag ju orolig för det att min pojkvän tröttnar på mig” (C) 

 

Likväl som det fanns en oro för försämrade relationer, så beskrev fem av deltagarna att 

familjen var ett viktigt stöd. 

 

”…om man ser på barnens stöttning och min frus stöttning kunde de ju faktiskt ha varit värre, 

dom har ju hjälpt till att de inte va värre” (F) 

 

4.1.3 Upplevd sömn efter sömnskolan 

Samtliga deltagare fick en bättre sömn efter sömnskolan. Några av dem fick uppleva att sova 

hela nätter, vilket inte förekom innan sömnskolan. Via sömnskolan så fick deltagarna en 

tillförsikt att klara av en natt med dålig sömn. En deltagare beskrev sig fortfarande som 

lättväckt men stressade inte upp sig på samma sätt längre. Det blev tydligt för deltagarna 

vilket sömnbehov de hade, det vill säga hur många timmars nattsömn som var och en 

behövde. En deltagare beskrev att sömnskolan hade gett en kunskap om att ställa in sömnen 

på ett mer effektivt sätt; att tillbringa tid i sängen endast vid trötthet.  
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”…jag tycker att jag sover bättre nu än va jag nästan någonsin gjort förutom när jag va liten 

pojk å kunde sova när som helst och inga bekymmer fanns” (F) 

 

Hälften av deltagarna hade fått återfall av sömnbesvär och det berodde på olika påfrestningar i 

livet, bland annat hög belastning på arbetet. Deltagarna nämnde att de skulle gå tillbaka till 

tidigare lärdomar från sömnskolan. En deltagare beskrev att sömnen var sämre ibland men att 

den aldrig har varit dålig flera nätter i följd efter genomgången sömnskola. 

 

”…jag har sovit otroligt bra, länge. Men just nu är det sämre. Jag har fått ett återfall. Så jag 

har faktiskt, tänker börja med lite sömnrestriktion igen” (E) 

 

4.1.4 Livskvalitet efter sömnskolan 

De förändringar i livskvaliten som beskrevs efter genomgången sömnskola var till det bättre. 

Deltagarna beskrev att det hade skett en förändring där oro kring sömnen hade bytts ut mot 

positiva känslor som att det var skönt att vara trött på kvällen, skönt att sova och då blev 

måendet bättre under dagtid.  

 

”…ja jag kan säga kvalitén har blivit bättre absolut, för utan sömnskolan tror jag inte att jag 

skulle ha mått så här bra just nu” (B) 

 

Deltagarna beskrev en lätt förhöjning av energi samt bättre humör vilket även närstående hade 

påpekat. Det ledde till ett privat- och arbetsliv som fungerade bättre. 

 

”Mitt liv, jag har fått tillbaka mitt liv efter man har fått sova på riktigt” (F) 

 

En av deltagarna som hade fått ett återfall i sina sömnproblem upplevde att livskvaliteten hade 

sänkts igen. Det påverkade humöret samt förmågan att ha kontroll i vardagen försämrades. 

 

4.2 Förväntningar på och upplevelser av sömnskolan 

4.2.1 Anledning till start i sömnskolan 

Anledningen till att sömnskolan påbörjades för personerna var ett behov av att få bättre sömn. 

De beskrev känslor av förtvivlan, panik och trötthet som gjorde att de tog kontakt med 

företagshälsovården eller hälsocentralen. Där fick de kännedom om sömnskolan och 

rekommenderades denna från olika personalkategorier som de var i kontakt med. Ingen av 

deltagarna kände till sömnskolan innan den rekommenderades. Vissa deltagare hoppades få 

slippa sömnmedicin till förmån för sömnskolan. 

 

”…jag vill träffa en läkare så att jag får sömnpiller, för jag sover så otroligt dåligt. Jag 

håller på att bli knäpp. Och då talade hon (företagssköterskan) om att det här fanns” (G) 

 

4.2.2 Förväntningar på sömnskolan innan deltagandet i sömnskolan 

Flertalet deltagare hade inga eller låga förväntningar innan starten i sömnskolan, medan några 

hade höga förväntningar. Det fanns en tveksamhet över att sömnskolan som under relativt 

kort tid, skulle kunna bota sömnproblemen som hade funnits under lång tid.  

 

”På nåt vis så kändes det väl lite så här att ja, men om jag har haft så här i så här många år, 

hur ska dom (kursledarna) kunna ändra det på den här korta tiden” (H) 
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För flera av deltagarna uppfattades sömnskolan som något främmande och konstigt, att få 

förmågan att sova. Därför beskrev ett par av deltagarna att de påbörjade sömnskolan 

oförutsättningslöst. 

 

”Det kändes nog egentligen som att jag inte hade nåt val, faktiskt, eftersom det hade varit så 

eländigt” (E) 

 

En deltagare hade positiva förväntningar innan sömnskolan men beskrev ett tvivel över hur 

det skulle kunna fungera i praktiken. Den tvekan fanns när den första informationen 

levererades och som beskrev hur sömnskolan var upplagd. Medan en annan av deltagarna 

upplevde direkt från början att det kommer att lösa sig med sömnproblemen, då sömnskolan 

upplevdes strukturerad. Känslan av trygghet fanns; att kunna få hjälp med sina sömnbesvär i 

sömnskolan och att det fanns en plan vid återfall av sömnbesvär. 

 

4.2.3 Sömnskolan som gruppaktivitet 

Under tiden som deltagarna var med i sömnskolan upplevde samtliga en gemenskap och nytta 

av att tillhöra en grupp. Det var bra uppgifter under en god handledning och det uppskattades 

att kursledarna anpassade teorin och praktiken efter deltagarna. Det uppskattades av 

deltagarna att de kunde utbyta erfarenheter med varandra och kursledaren. Upplevelsen var att 

igenkänningsfaktorn var stor deltagarna emellan när det gällde upplevelserna kring 

sömnbesvären, samtidigt som de var i olika åldrar, av olika kön, i olika familjesituationer 

samt arbetade inom olika yrken.  

 

”För jag tänkte att de är ju bara jag i hela Sverige som är så dum och ligger vaken och 

grubblar” (C) 

 

Merparten av deltagarna blev positivt överraskade och flera deltagare upplevde att 

sömnskolan gav dem ett nytt tankesätt. Trots att det var betungande för de flesta deltagarna i 

början av sömnskolan, med sömnrestriktionen och att den ledde till tvivel om det skulle 

fungera med motivationen att fortsätta under samtliga veckor, så skingrades tvivlen snabbt när 

de började uppleva resultat med bättre sömn. Det upplevdes enbart positivt att delta i grupp 

och några uttryckte att det utvecklades en glädje i gruppen. 

 

”Det var så otroligt bra att träffa dom andra (deltagarna i sömnskolan) och höra och få prata 

och förstå, ja, det var liksom en befrielse på nåt vis” (E) 

 

En uppfattning hos flera av deltagarna var, att vara en del av en grupp gjorde att ett resultat 

behövde uppvisas och följas upp. Det fanns en tveksamhet till att det skulle fungera 

individuellt. En av deltagarna hade påbörjat en individuell webbaserad sömnskola men 

genomförde inte den fullständigt, då det kändes betungande att ha självdisciplin och därmed 

att utföra den enskilt.  

 

”då var det på distans och enskilt och de har inte funkat lika bra, som i en grupp. Så det… 

tror jag faktiskt är en väsentlig skillnad” (A) 

 

Deltagaren avslutade den individuella webbaserade sömnskolan och det sammanträffade med 

kännedom om sömnskolan i grupp som hade ett bestämt tidschema, vilket upplevdes mer 

positivt. Samtliga upplevde en god hjälp av de erfarenheter och kunskaper som delades med 

varandra inom gruppen. 
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En deltagare uttryckte en svårighet med sömnskolans tider, som var förlagda under två 

timmar på förmiddagen, då det var svårt att vara ledig från arbetet. 

 

4.2.4 Värdefulla metoder i sömnskolan 

Metoder och verktyg som var värdefulla för deltagarna var sömnrestriktion, hur återfall skulle 

förebyggas, mindfulness, avslappning samt fysisk aktivitet. Sömndagboken gav en tydlighet i 

hur den faktiskta sömnen var. Kunskaperna från sömnskolan ledde till en tillförsikt att det 

gick att klara av en sömnlös natt och hantera orostankar. Även om det var problem att somna 

någon natt efter genomgången sömnskola, så fanns det en tilltro hos deltagarna att kommande 

dag kunde klaras av trots en längre insomningstid. 

 

”…världen går inte under om jag inte kan sova” (C) 

 

En deltagare beskrev att den egna motivationen var viktig för att lyckas förbättra sin sömn, 

likaså att ha karaktär. När direktiven i sömnskolan följdes så gav det resultat. För några som 

inte klarade av att följa direktiven så tog det längre tid innan resultat. 

  En av deltagarna beskrev att det var själva konstellationen i grupp som var värdefull. 

Sömnrestriktionen beskrevs som en sömndiet av en deltagare, som jämförde restriktionen med 

en kostdiet. Vikten av information om sömnrestriktion betonades eftersom den upplevdes 

ansträngande till en början. 

 

”Den är jättejobbig. Den är faktiskt, den är grymt jobbig. Det kan inte alla tro, som har 

problem. För då var man, två veckor, då var man en zombie, då funkade inge alls. Då var 

man på en annan planet. Då jobba man och det var inge mer ungefär. Men det är nog viktigt 

att tala om för dom som går kursen, att det är jättejobbigt i två veckor. Sen vänder det. Det 

tror jag är bra att veta faktiskt” (G) 

 

Sömnrestriktionen uppfattades som betungande men hoppet fanns om en bättre sömn. 

 

”Men det kändes lite skräckinjagande först när vi hörde talas om den här sömnrestriktionen” 

(H) 

 

En av deltagarna som fick ett återfall av sömnbesvär under en period använde sig av den 

återfallsprevention som deltagarna fick under sömnskolan och upplevde en god effekt. Det var 

en trygghet att kunna ta till dokumentationen i deltagarmanualen.  

 

4.2.5 Benägenhet att rekommendera sömnskolan 

Samtliga deltagare kände en stor vilja att rekommendera sömnskolan till vänner och 

arbetskamrater. Detta eftersom de upplevde en god hjälp av upplägget från sömnskolan som 

ledde till bättre sömn.  

 

”…jag skulle rekommendera alla att göra de, jag skulle vilja tvinga dom. För de har gjort 

mig så gott” (F) 

 

Fem av deltagarna hade redan rekommenderat sömnskolan till andra och då berättat hur god 

effekt de själva hade haft. De hade varit noga med att betona att sömnrestriktionen var jobbig, 

men att den hjälpte. 

 

”Sömnskola borde erbjudas till fler” (D) 
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4.3 Sammanfattning av resultat 

De åtta deltagarna fick alla en bättre sömn efter genomgången sömnskola. Hälften av dem 

beskrev en tillfälligt försämrad sömn på grund av en hög arbetsbelastning eller problem i 

privatlivet och några av dem använde sömnmedicin tillfälligt. Gemensamt för alla deltagare 

var upplevelsen av förbättrad livskvalitet efter genomgången sömnskola, dock upplevde en av 

deltagarna återigen sämre livskvalitet. Sömnskola som gruppaktivitet uppskattades av alla 

deltagarna och det som angavs var betydelsen av hög igenkänningsfaktor samt att kunna 

utbyta erfarenheter. De beskrev nyttan av sömnskolans innehåll. Sömnrestriktionen beskrevs 

som påfrestande men fungerande. Sömnskolan gav deltagarna en trygghet att klara en natt 

med lite sömn. Alla deltagare beskrev att deras förväntningar på sömnskolan överträffades. 

De beskrev alla en vilja att rekommendera sömnskolan till vänner och arbetskamrater 

eftersom effekten var god för sömnen samt livskvaliteten.  

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie granskas utifrån studiens giltighet ”credibility”, 

pålitlighet ”dependability”, överförbarhet ”transferability” samt objektivitet ”confirmability” 

(Graneheim & Lundman, 2004). En intervjustudie med deskriptiv kvalitativ design med 

innehållsanalys valdes utifrån antalet deltagare, åtta personer, som hade genomgått 

sömnskolan på företagshälsovården X och hälsocentralen X. Samtliga deltagare från de två 

sömngrupperna som har drivits i regim av hälsocentralen och företagshälsovården tillfrågades 

om deltagande i studien. En deltagare exkluderades då personen passerat arbetsför ålder. 

Intervjuer valdes för att få fram deltagarnas förväntningar och upplevelser mer djupgående 

och åtta personer var en lämplig numerär. Intervjuerna spelades in och sparades vartefter på 

ett USB-minne som förvarades inlåst i ett skåp på en av författarnas arbetsplats. Alla deltagare 

i studien har fått läsa igenom sin transkriberade intervju för godkännande. Studiens pålitlighet 

stärktes genom att analysprocessen har utförts på samma sätt under arbetets gång. Författarna 

har haft handledning under studiens gång. En risk var att författarna ställde ledande frågor 

samt feltolkade svaren, men risken för det minskade då författarna var två som utförde 

analysprocessen tillsammans. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det kan vara av värde i 

den kvalitativa forskningsintervjun: ”att ställa ledande frågor i syfte att pröva tillförlitligheten 

i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar” (s. 188). Resultatet som har 

presenterats i studien kommer från två grupper i sömnskolan, där det i den första gruppen var 

två gruppledare och i den andra en gruppledare, samma som var med i den första gruppen. 

Det kan vara både en för- och en nackdel med att resultatet kom från två olika grupper. Fördel 

var att sömnskolan har gett lika resultat från båda grupperna och nackdel var att 

undervisningen och handledningen kunde skilja sig åt. 

  Författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer samt använt sig av följdfrågor där 

det varit befogat. En provintervju utfördes innan studien och frågorna justerades därefter för 

att överensstämma med studiens syfte. Författarna anser att frågeguiden förbättrades i och 

med justeringen då flera frågor lades till med syftet att få deltagarna att delge mer ingående 

sina förväntningar och upplevelser av sömnskolan. 

  Lundman & Hällgren Graneheim (2008) menade att användandet av citat representerade i 

kategorier, vilket har presenterats i denna studie, stärker trovärdigheten. Det var av stor vikt 

att deltagarna upplevde att deras svar uppfattades anonyma och därför har citaten markerats 

med en bokstav som inte går att sammankoppla med deltagarna.  

Studier jämnlika med män och kvinnor har en ökad överförbarhet (Polit & Beck, 2004). I 

denna studie var fördelningen: fem kvinnor och tre män. För att öka studiens trovärdighet 

kunde författarna till denna studie utfört flera intervjuer och därmed ökat studiens 

överförbarhet, dock fanns vid tillfället då intervjuerna utfördes, inte fler deltagare som 
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överensstämde med studiens inklusionskriterier. Inom företagshälsovården borde det med 

enkelhet gå att finna flera personer med insomni men sömnskolan har inte bedrivits under så 

lång tid varvid två grupper av sömnskolan fanns att tillgå vid studiens början. Dock är 

underlaget på åtta deltagare lämpligt för en kvalitativ intervjustudie. Deltagarnas ålder 

varierade men det goda resultatet från sömnskolan upplevdes av samtliga deltagare vilket 

gynnar studiens överförbarhet. Sömnskola som koncept med teori och praktik enligt KBT, 

borde med fördel kunna användas till andra målgrupper, exempelvis vid stress och andra 

livsstilsrelaterade tillstånd. 

  Kvalitativ metod syftar till att undersöka och förstå mer djupgående om människors 

upplevelser av fenomen, än vid kvantitativ metod (Ahrne, 2011). Kvalitativ metod var 

ändamålsenlig för författarna som önskade ta del av deltagarnas förväntningar och upplevelser 

av sömnskolan. Vi anser att syftet med studien har lyfts fram via den valda metoden. 

  Det upplevdes spännande och intressant för författarna till denna studie, att sitta mitt emot 

vardera deltagare och få ta del av deras berättelser. Intervjun upplevdes avslappnad trots att 

intervjuerna spelades in och känslan var att deltagarna delade med sig frikostigt av sina 

tankar, känslor och upplevelser.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Sömnen är nödvändig för vår överlevnad. Resultatet från denna studie visade att vi inte kan ta 

god sömn för given. Samhället och livsstilen påverkar oss i allra högsta grad och så även vår 

sömn. Människor behöver lugn och ro för att kunna sova. Stress är en bidragande faktor till 

sömnbesvär och primär insomni (Åkerstedt, 2010). I föreliggande studie har flertalet deltagare 

berättat om hur stress i olika situationer bidragit till besvär med sömnen. I en studie av Edéll-

Gustafsson, Svanborg och Swan (2006) framkom det att sömnbesvär är vanligare bland 

kvinnor än män samt att kvinnor hade större svårigheter att somna än män. Stress är en 

bidragande faktor till sömnbesvär och enligt Arbetsmiljöverket (2012) så är stress vanligare 

hos kvinnor än män och därför tolkade författarna till denna studie det logiskt att kvinnor 

drabbas mer av sömnbesvär än män. Edéll et al. (2006) påvisade att förekomsten av 

sömnmedicin är vanligare bland kvinnor än män.  

Deltagarna i studien berättade om hur deras humör försämrades, hur de blev mer lättirriterade 

och vissa av deltagarna kände sig mindre glada till följd av sina sömnbesvär. Næss (2001) 

belyser att känsla av glädje är en viktig parameter för hög livskvalitet. Deltagarna beskrev hur 

de låg vakna stor del av tiden i sängen, med oro och frustration som följd. Några tog tupplurar 

under dagtid på grund av trötthet. Sömnbesvären påverkade även deltagarnas relationer, på så 

vis att de inte orkade umgås med vänner i samma utsträckning som tidigare till följd av 

sömnbesvären, vilket även benämns som en risk i en studie av Espie et al., (2007). Flertalet 

deltagare i sömnskolan hade en försämrad livskvalitet där vissa av dem beskrev att de inte ens 

orkade göra roliga aktiviteter som att träna och umgås med vänner. Tack vare ett litet 

sömnbehov så upplevde två av deltagarna en god livskvalitet ändå. Vandekerckhove och 

Cluydts (2010) menar att en känsla av misslyckande och minskad självkänsla kan uppkomma 

av sömnbesvär, som speglar bilden av vad ett par av deltagarna berättade, då de kände sig 

mindre smarta och misslyckade över att inte kunna sova. Låg självrespekt menar Næss 

(2001), är en orsak till låg livskvalitet. Åkerstedt (2010) belyser att minnet och omdömet 

påverkas av hur vi sover. Dålig sömn ger sämre minne och omdömet försämras. Flertalet av 

deltagarna berättade att deras minne försämrades på grund av deras sömnbesvär. Enligt Häyry 

(2000) finns en behovsaspekt i teorin om livskvalitet och det motsvarar deltagarnas och alla 

människors behov av sömn. 

  Samtliga deltagare fick en bättre sömn efter sömnskolan och det berodde bland annat på 

sömnrestriktionerna, vilket Taylor och Roane (2010) belyser vikten av i sin studie. Deltagarna 

upplevde att de sov mer effektivt än innan sömnskolan. Det blev tydligt för dem vilket 
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sömnbehov de hade. Det upplevdes inte lika dramatiskt att inte kunna somna. De beskrev en 

tillförsikt att klara av även sömnlösa nätter samt att de hade lärt sig att förebygga återfall. 

Istället för att oroa sig för att inte kunna sova så upplevdes det skönt att vara trött och skönt att 

få sova. Deltagarnas mål var att få bättre sömn vilket uppnåddes och det överensstämmer med 

Brüldes (2003) önskeuppfyllelseteori om att människor eftersträvar att få sina önskningar 

uppfyllda. 

  Deltagarna i studien ville inte gärna ta sömnmedicin men när sömnbesvären till slut 

påverkade deras livssituation negativt, så önskade de sömnmedicin eller någon annan hjälp 

mot sömnbesvären, via hälsocentralen eller företagshälsovården. Sömnmedicin är 

dokumenterat effektivt mot sömnbesvär men som en hjälpinsats bör den användas under en 

begränsad tid. Att personer som har sömnbesvär och som därmed påverkas i sitt dagliga liv, 

önskar stöd för att sova är förståeligt och då finns sömnskola som ett mer långsiktigt 

alternativ. Morin, Kowatch, Barry och Walton (1993) belyser att personer med sömnbesvär 

får en bättre sömn efter KBT behandling. De använde inte sömnmedicin i samma utsträckning 

som innan deltagandet. 

  Det fanns en tvekan innan, för några av deltagarna, hur sömnskolan på så kort tid skulle 

kunna bota de sömnbesvär som funnits under många år. Några deltagare hade inga 

förväntningar då de tyckte att det inte fanns något annat val än att ge sömnskolan ett försök 

med önskan om bättre sömn. KBT har en god effekt vid sömnbesvär och är dessutom en 

hållbar metod och sker i nära samförstånd mellan mottagaren och terapeuten (Söderström, 

2007). Kanske är det så att när personer har haft sömnbesvär under lång tid så har de provat 

olika metoder för att sova bättre men uppenbarligen inte lyckats. I sömnskolan fanns det flera 

olika metoder som tillsammans bidrog till en bättre sömn och deltagarna mådde bra av att se 

att det fanns flera med liknande besvär. En fördel med att det ingår flera olika metoder i 

sömnskola kan vara att det då finns någon metod som passar för alla. 

  Ledarna uppskattades som kunde anpassa teorin och de praktiska övningarna efter 

deltagarnas behov. En fördel med terapi i grupp kan vara att deltagarna kunde dela 

erfarenheter med varandra (Stepanski, Rybarczyk, Lopez & Stevens, 2003) vilket 

uppskattades av samtliga deltagare i denna studie. Målet med sömnskolan i grupp var att lära 

sig olika tekniker för bättre sömn, stimuluskontroll och sömnrestriktion. Sömnrestriktionen 

upplevdes som jobbig men effektiv, för de flesta deltagarna. Taylor och Roane (2010) påvisar 

att beteenden som framhåller sömnlöshet elimineras av sömnrestriktion.  

  Övningar i avslappning och mindfulness uppskattades, likaså vikten av fysisk aktivitet. En 

låg fysisk aktivitet bidrar till dålig sömn (Åkerstedt, 2010) medan jogging, promenad och 

simning som är lågintensiv träning, ses som den allra bästa typen av träning för att förbättra 

sömnen. Även Hood, Bruck och Kennedy (2004) belyser vikten av fysisk aktivitet för att 

förbättra sömnen. Deltagarna fick lära sig att återfall kommer att ske under livet och 

utrustades därför med en återfallsplan och det upplevdes tryggt. Det beskrevs av några 

deltagare att allt var bra med sömnskolan och att ingå i en grupp var framgångsrikt. Espie 

(2009) menar att det är betydelsefullt att erbjuda behandling mot insomni, enskilt eller i 

grupp, samt att det är viktigt för hälsan och därmed är det även kostnadseffektivt.  

  Sömnhygien är en vanlig information såväl muntligt som skriftligt, till personer med 

sömnbesvär och insomni, men har ingen bevisad effekt som enskild metod (Espie, 2009, 

Morgenthaler et al., 2006). Med en god sömnhygien menas att gå och lägga sig och kliva upp 

vid ungefär samma tider under veckans alla sju dagar, träning är bra men bör undvikas tre 

timmar innan läggdags, se till att få mycket ljus på dagen, sova i ett mörkt och tyst sovrum, 

undvika stimulantia som koffein, nikotin och alkohol och varva ner mot kvällen och natten 

(Landstinget Gävleborg, 2010). 

  Ingen av deltagarna kände till sömnskolan innan, utan blev rekommenderade den av olika 

personalkategorier från företagshälsovården eller hälsocentralen. Deltagarna tyckte att det 
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skulle göras mer reklam för att sömnskolan finns och att flera borde få möjlighet att delta. 

Samtliga deltagare önskade rekommendera sömnskolan till vänner och arbetskamrater 

eftersom de alla hade god effekt av sömnskolan. Några av dem hade redan rekommenderat 

sömnskolan. Cirka en av fyra vuxna personer i Sverige har sömnbesvär och en av tio, insomni 

(Hetta, Axelsson & Eckerlund, 2010). Då olika grader av sömnbesvär är så pass vanligt i den 

svenska befolkningen och dessutom riskerar att öka på grund av allt mer stress i samhället så 

är behovet av sömnskola stort då det är en fungerande metod, men utbudet är för litet. 

  Næss (2001) beskriver livskvalitet som graden av hur nöjd en individ är med sitt liv samt 

upplevelsen av glädje. Vi har en god livskvalitet om vi är nöjda och engagerade snarare än 

oroliga och deprimerade. Deltagarna i sömnskolan beskriver hur den har påverkat deras 

livskvalitet positivt. Uppdelningen mellan positiv och negativ livskvalitet som Næss (2001) 

beskriver den är viktig att förstå i de fall där orsaker till negativa känslor och upplevelser inte 

går att åtgärda men då ett större fokus istället kan läggas på det som är bra, positiv betingning.  

 

5.3 Slutsats 

Förväntningarna på sömnskolan var låga för sex av deltagarna medan två deltagare hade höga 

förväntningar. Sömnskolan i grupp uppskattades av deltagarna som kunde utbyta erfarenheter 

med varandra. Sömnrestriktionen, som är en del av sömnskolan, upplevdes påfrestande men 

effektiv, av några deltagare. Andra metoder som ingick i sömnskolan och som uppskattades 

var att hantera orostankar, avslappning, mindfulness samt beredskap att hantera återfall. 

Sömnen förbättrades för alla åtta; även livskvaliteten förbättrades med ökad energi och bättre 

humör.  

 

5.4 Kliniska implikationer 

Sömnen är viktig och leder till bättre hälsa och livskvalitet. Det talar för att det är 

kostnadseffektivt att hjälpa människor att sova bättre. Företagshälsovården kan driva grupper 

och det är en bra tjänst att erbjuda och sälja till kunderna som är anslutna till hälsan. 

Företagssköterskan med kunskaper om sömn, kognitiv beteendeterapi och sömnskola kan 

framgångsrikt leda sömnskolor. Författarna till studien anser att sömnskolan är en 

stimulerande och utvecklande arbetsuppgift för dem själva som personal på 

företagshälsovården då de får förmånen att följa deltagarnas framgångar. För personalen på 

företagshälsovården ligger det en utmaning i att marknadsföra och att verkligen erbjuda 

sömnskolan till sina kunder med sömnbesvär.  Som alltid med människor så föreligger olika 

behov av insatser och stöd och det bästa vore om företagshälsovården kunde erbjuda såväl 

individuellt stöd som sömnskola i grupp. 

  Denna studies resultat visar att företagshälsovården har potential att stötta sina kunder med 

sömnproblematik. En utvärdering av deltagarnas förväntningar och upplevelser var viktig för 

eventuella förändringar och för den framtida utvecklingen av sömnskolan. Vår förhoppning är 

att detta uppsatsarbete kan vara ett bra verktyg som stöd för den fortsatta marknadsföringen 

av sömnskolor. 

 

5.5 Förslag till framtida forskning 

En vidare forskning skulle kunna jämföra förväntningar och upplevelser mellan webbaserad 

sömnskola, individuell sömnterapi och sömnskola i grupp. Forskningen kunde även, förutom 

att påvisa de förväntningar och upplevelser som deltagarna har, undersöka eventuella 

ekonomiska vinster som människor har av att sova bra och ha god hälsa. En mer långsiktig 

uppföljning av sömnskolans resultat skulle vara intressant att följa.  
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Bilaga 3 

 

INFORMATIONSBREV 

 

Vi heter Tina Jacobson och Hanna Johansson och studerar till företagssköterskor vid Örebro 

universitet. Tina arbetar som företagssköterska och Hanna arbetar som sjuksköterska. 

 

Under våren kommer vi att skriva vårt examensarbete i form av en D-uppsats. Det kommer att 

vara en deskriptiv intervjustudie som kommer att belysa sömnens betydelse för vårt mående. 

Med denna studie önskar vi undersöka hur Du och åtta andra deltagare från två sömngrupper i 

sömnskolan, har upplevt det att delta samt om Du upplever eventuella positiva effekter på Din 

sömn tack vare deltagandet i sömnskolan. 

 

En av kursledarna i sömnskolan, tillfrågades av författarna om personuppgifter på deltagarna 

från sömnskolan. Kursledaren kontaktade deltagarna via mejl och bad om tillåtelse att lämna 

ut person- och kontaktuppgifter till författarna Jacobson och Johansson. Du och de övriga åtta 

deltagarna har givit Ert medgivande, varvid vi sänder detta informationsbrev och samtycke 

via mejl till Dig, för att kunna inleda vår studie. 

 

Du kommer att kontaktas av oss för att boka en tid för ett möte. Plats för mötet sker efter Dina 

önskemål; hemmet, arbetsplatsen eller hos företagshälsovården. Du får svara på frågor från 

oss via en intervju som spelas in. Intervjun beräknas ta ca 20-40 minuter. 

 

Det finns inga risker med ett deltagande i intervjun. Men om det skulle uppstå någon som 

helst slags obehag för Dig så önskar vi få reda på det och få möjlighet att erbjuda ett lämpligt 

stöd. Du får möjlighet att bidra med Dina tankar, känslor och erfarenheter till studien, som Du 

också får ta del av när den är slutförd. 

 

Samtliga personuppgifter kommer att hanteras anonymt. Inspelningarna kommer endast att 

analyseras av oss och hållas inlåsta på företagshälsovården. Dina svar och resultat behandlas 

utan åtkomst för obehöriga. Dina personuppgifter har vi fått från en av kursledarna för 

sömngrupperna. Ditt namn och telefonnummer alternativt e-post, behöver vi för att kunna ta 

kontakt och boka tid för en intervju. När studien är avslutad och dokumenterad, så raderas 

inspelningarna av intervjun samt Dina datoriserade personuppgifter. För mer utförlig 

information om Dina rättigheter, hänvisar vi till personuppgiftslagen (1998:204). 

 

Du får om Du önskar, lyssna på intervjun som spelas in där Du deltar. När studien är klar kan 

Du ta del av den via internet.  

 

Ingen särskild försäkring har tecknats för detta projekt. Det utgår ingen ersättning för 

deltagandet i intervjun. 

 

Som forskningsperson kan Du välja att när som helst och utan att uppge en anledning, sluta 

delta i studien. Om det sker efter intervjun så makuleras inspelningen och svaren tas inte med 

i studien. Om Du önskar avsluta deltagandet så kontaktar Du oss. 
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Har Du frågor får Du gärna kontakta någon av nedanstående 

 

Vänligen 

 

Tina Jacobson, tina.jacobson@manpower.se, 026-246799 

 

Hanna Johansson, hanna.m.johansson@lg.se, 070-6651354 

 

 

Handledare 

 

Birgit Götlind, birgit.gotlind@oru.se  

 

Karin Jackson, karin.jackson@oru.se, tfn 019-30366 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tina.jacobson@manpower.se
mailto:hanna.m.johansson@lg.se
mailto:birgit.gotlind@oru.se
mailto:karin.jackson@oru.se
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INFORMERAT SAMTYCKE 

 

Härmed intygas att jag/forskningsperson har fått tillräckligt med information om denna studie, 

både skriftligt och muntligt. Jag har haft möjlighet att ställa frågor till författarna samt fått 

svar på dem. 

 

Jag deltar frivilligt och kan när som helst välja att avbryta min medverkan, om så är fallet så 

behöver jag inte ange någon anledning till avhoppet.  

 

Jag har fått information om att mina personuppgifter samt de svar som jag har lämnat via 

intervju hanteras av författarna och sparas i deras arbetsdatorer. 

 

 

…………………………………………… 

Ort och datum 

 

 

……………………………………………………………….         

Forskningsperson/Namnteckning                            

 

 

………………………………………………………………. 

Forskningsperson/Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

Författarna intygar att forskningspersonen har fått en kopia av forskningspersoninformationen 

samt att det som forskningspersonen härmed signerat kommer att efterlevas av författarna: 

 

 

………………………………………….. 

Ort och datum 

 

 

…………………………………………..              ……………………………………………. 

Författare/Namnteckning                Författare/Namnteckning 

 

 

…………………………………………                 …………………………………………….. 

Författare/Namnförtydligande                 Författare/Namnförtydligande 
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Frågeguide 

 

 Ålder 

 Kön 

 

1. Hur länge har Du lidit av sömnproblem? 

2. Vilka konsekvenser har det här haft för Dig? 

3. Vad var det som gjorde, eller vem var det som gjorde att Du började i sömnskolan? 

4. Hur fick Du reda på att sömnskolan fanns? 

5. Har Du eller använder Du nu någon form av sömnmedicin? 

6. Hur upplevde Du Din sömn innan sömnskolan? 

7. Hur upplevde Du att din livskvalitet var innan Du var med i sömnskolan? 

8. Hur upplevde Du tiden i sömnskolan? 

9. Vilka förväntningar hade Du på sömnskolan och hur väl överensstämde de med hur 

det var att vara med i sömnskolan? Om Du hade några förväntningar på sömnskolan? 

10. Finns det något som Du upplever som positivt eller negativt att sömnskolan var i 

grupp? 

11. Hur upplever Du Din sömn nu efter genomgången sömnskola? 

12. Hur sover Du idag? 

13. Skulle Du kunna rekommendera sömnskola för vänner och arbetskamrater med 

sömnproblem? 

14. Var det någon metod något verktyg som var extra värdefullt för Dig? 

15. Upplever Du att Din livskvalitet har blivit bättre efter sömnskolan? 

 


