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Sleep disorders are a common health problem in western countries. Every third working 

age person suffers from sleep deprivation and that often leads to other health problems 

as well. One can end up in a vicious circle, which can further decrease mood and ability 

to function. 

 

The aim of this thesis is to illustrate how sleep deprivation affects the lives of working 

age population and to deepen our understanding of life with sleep deprivation. Study 

questions are: how does sleep deprivation affect a working age person’s life and what 

kind of experiences do people have about cognitive-behavioural therapy as a treatment 

to sleep disorders. Theoretical perspective is based on clinical nursing science theories 

and the humanist view of man, which sees human as an entity. The methodology used is 

phenomenological approach and data analysis is conducted by using Ricœur’s 

hermeneutic phenomenological interpretation method. 

  

The empirical part is divided into two different sections. The material of the study 

consists of interviews and surveys done by people who have experienced sleep 

deprivation or sleep disorders. Two interviewees talked about their lives with sleep 

disorders and there are 21 surveys conducted on people’s experiences on cognitive-

behavioural therapy. The partakers in the two sections are different people. 

 

The results show that people with sleep disorders can end up in a vicious circle of sleep 

deprivation and in worst cases a sleep disorder can take charge of a person’s whole life. 

Sleep disorder can cause shame and fear of stigma. Nevertheless, someone suffering 

from a sleep disorder can find strength and solutions to control the difficult situation. 

This study proves that both nursing staff and other people have little information about 

difficulties in sleeping and awareness should be improved in clinical nursing. A health-

care provider has an essential role in preventing someone ending up in a vicious circle 

of sleep deprivation and cognitive-behavioural therapy can contribute to good health. 

Reflection at the end of cognitive-behavioural sleep therapy course helps patients to 

continue their learning process. When someone is sleep deprived, it means that they 

have control over the situation, but when someone has a sleep disorder, that person does 

not have the strength to control the situation. 
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Sömnbesvär är ett mycket vanligt hälsoproblem i västvärlden. En tredjedel av 

människor i arbetsför ålder lider brist på sömn och detta leder ofta till andra 

hälsoproblem. Människan kan hamna i en ond cirkel, som betyder att hennes 

sinnesstämning och funktionsförmåga sjunker. 

 

Syftet med denna studie är att belysa hur människan i arbetsför ålder upplever att 

sömnbristen inverkar på hennes liv, samt fördjupa förståelsen gällande liv med 

sömnbesvär. Frågeställningarna är: vilken betydelse har sömnbrist på människans liv i 

arbetsför ålder och hurdana upplevelser har människor som deltagit i kognitiv 

beteendeterapi som behandlingsmetod av sömnbesvär? Det teoretiska perspektivet 

baserar sig på den kliniska vårdvetenskapliga teorin och den humanistiska 

människosynen, som ser människan som enhet. Den övergripande metodologin är 

fenomenologisk ansats och vid dataanalysen har en fenomenologisk-hermeneutisk 

tolkningsmetod av Ricœur använts. 

 

De empiriska delarna består av två olika delar. Studiens material består av intervjuer 

och enkäter med forskningspersoner som har upplevelser om sömnbrist eller 

sömnbesvär. Två forskningspersoner berättade om sitt liv vid sömnbesvär, och 21 

enkäter består av människors upplevelser som deltagit i kognitiv beteendeterapi. 

Deltagarna i de två olika empiriska delarna är inte samma personer.  

 

Resultatet visar sig att människan vid sömnbesvär kan hamna i en ond cirkel och i 

värsta fall styr sömnbesväret hela hennes livsområde. Det finns skam och rädsla för 

stigmatisering kring sömnbesvär. Människan med sömnbesvär är i rörelse, men hon kan 

hitta sin egen styrka att hantera den utsatta situationen i lidandet. Studien visar att det 

finns bristfällig kunskap bland människor och vårdpersonal gällande sömnsvårigheter, 

och kunskapen bör öka i det kliniska vårdarbetet. En vårdare har en väsentlig roll när 

människan löper risk att hamna i en ond cirkel, och genom användning kognitiv 

beteendeterapi kan man främja hälsa. Reflektion i slutet av sömnkursen som baserar sig 

på kognitiv beteendeterapi hjälper patienter att fortsätta sin inlärningsprocess. När 

människan har sömnbrist i sitt liv, innebär det att hon har kontroll över situationen, men 

vid sömnbesvär har människan tappat sin inre kraft att hantera situationen.   
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Unettomuus on hyvin tavallinen terveysongelma länsimaissa. Kolmasosa työikäisistä 

ihmisistä kärsii uniongelmista, joka usein johtaa muihin terveysongelmiin. Tuolloin 

ihminen voi joutua noidankehään, jolloin mieliala ja toimintakyky edelleen laskevat. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ilmiötä, kuinka työikäinen ihminen kokee 

univajeen vaikutuksen elämässään, sekä saada syvällistä ymmärrystä heidän elämästään 

unettomuuden kanssa. Tutkimuskysymykset ovat: Mikä merkitys univajeella on 

työikäisen ihmisen elämään, sekä millaisia kokemuksia henkilöillä on kognitiivisesta 

käyttäytymisterapiasta unettomuuden hoitomuotona? Teoreettinen tausta pohjautuu 

kliiniseen hoitotieteeseen ja humanistiseen ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään 

kokonaisuutena. Tutkimusasetelma on fenomenologinen ja aineisto käsitellään 

fenomenologis-hermeneuttisesti Ricœrin mallin mukaisesti. 

 

Empiirinen osa on jaettu kahteen osioon. Tutkimuksen materiaali koostuu 

haastatteluista sekä kyselylomakkeista. Kaksi haastateltavaa kertoo heidän elämästään, 

sekä 21 lomakkeen vastaukset sisältävät osallistujien kokemuksia kognitiivisesta 

käyttäytymisterapiasta unettomuuden hoitomuotona. Osallistujat ovat eri henkilöitä 

kahdessa eri empiirisessä osassa. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että unettomuudesta kärsivä henkilö voi joutua 

noidankehään, jolloin pahimmassa tapauksessa unettomuus häiritsee lähes kaikilla 

elämän alueilla. Unettomuuteen liittyy häpeää ja leimautumisen pelkoa. 

Unettomuudesta kärsivä henkilö voi kuitenkin löytää vahvuutensa ja keinoja 

hallitakseen hankalaa tilannettaan. Tutkimus osoittaa, että unettomuudesta on edelleen 

puutteellista tietoa sekä hoitohenkilökunnan sekä ylipäänsä ihmisten keskuudessa, ja 

tietoisuutta unettomuudesta tulisi lisätä kliinisessä hoitotyössä. Hoitajalla on oleellinen 

ennaltaehkäisevä rooli tilanteessa, jossa henkilö on vaarassa joutua unettomuuden 

noidankehään. Kognitiivisen käyttäytymisterapian avulla unettoman terveyttä voidaan 

edistää. Reflektointi uniryhmän lopussa auttaa asiakkaita jatkamaan heidän omaa 

oppimisprosessiaan. Univajetta kokeva henkilö saattaa kuitenkin hallita tilannettaan, 

mutta unettomuudesta kärsivä henkilö menettää voimavaransa hallita tilannettaan.  



Förord 

 

År 2011 anmälde jag mig till kursen kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod av 

sömnbesvär. Kursen hölls vid Arbetshälsoinstitutet och efter det började vi använda en 

kognitiv beteendeterapeutisk gruppbaserad modell för behandling av sömnlöshet inom 

företagshälsovården. Sömnterapin var en ny metod hos oss och jag sade att jag kommer 

att utvärdera och berätta mina erfarenheter om kursens betydelse i vårdpraxis och skriva 

en kort rapport. Jag samlade patientens namnlösa svar om deras upplevelser om kursens 

betydelse i deras liv och jag frågade också ett skriftligt samtycke för att kunna använda 

svaren i en möjlig studie senare. Denna tid var pro gradu- avhandlingen ganska avlägsen 

sak, och jag hade ingen forskningsplan färdig, men jag tänkte att deras svar är värda att 

berätta senare på något sätt. Jag ville dessutom fördjupa förståelsen om fenomenet 

genom att intervjua frivilliga personer, som ville berätta om sina upplevelser. Nu är 

rapporten färdig och det är tid att sätta punkt för detta arbete.  

 

Min resa med sömnsvårigheter har nu pågått fyra år och mitt arbete kommer att 

fortsätta. Jag vill synliggöra det viktiga arbete som jag har haft en möjlighet att göra, 

och jag är tacksam mot min arbetsplats möjliggjort för att jag har kunnat göra denna 

resa. Jag hittade ett forskningsområde som har inspirerat mig mycket. Jag vill tacka 

människor, vars berättelser jag har kunnat berätta vidare. Ett speciellt tack till personer 

vid Åbo Akademi: båda mina handledare, Lisbet, som jag började mitt arbete med för 

ett år sedan, och sedan Jessica, som har utgjort ett stöd för mig och vars 

doktorsavhandling har inspirerat mig mycket! Jag vill tacka språkgranskaren Barbro 

Wiik: Min studie har också varit en språkresa och utan en sakkunnig hjälp hade min 

”språkresa” varit mycket besvärligare. 

 

Jag vill tacka min guddotter Sanna Luhtala, som alltid har hjälpt mig mycket gällande 

engelska och layout. Jag tackar också Heidi för hjälpen. Tack till min familj: Timo, 

Samuli och Aino-Maria, som alltid har stöttat mig och så att jag kunnat gå vidare! 

 

Vasa, oktober, 2015 

 

Maarit Malin  
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1 INLEDNING 

 

Min studie berör livet och hälsan för människan som lider av sömnbrist. Min studie är 

en fortsättning till mitt kandidatarbete och jag anser att den långa processen med studien 

kring sömnsvårigheter har gett mig mycket bred insikt om fenomenet. Fenomenet 

sömnbrist och sömnbesvär inspirerar mig mycket av många olika orsaker. Vad är 

sömnbrist och sömnbesvär? Vilken är relationen mellan sömnbesvär och hälsa? För det 

första lider ungefär var tredje finländare i yrkesaktiv ålder av sömnsvårigheter, och 

nästan var tionde har långvariga sömnbesvär. För det andra finns det mycket okunnighet 

och omedvetenhet bland vårdpersonal och människor, trots sömnbesvärets vanlighet 

och allmänhet. Problemet är speciellt typiskt inom västvärlden. Vad innebär fenomenet 

som styr och stör så mycket människans liv och är ändå ett livsviktigt behov? Har vi 

tappat kontakten med det innersta inre i det hektiska västerländska levnadsättet?  I min 

studie är jag intresserad av vad sömnbrist innebär i människans liv samt av upplevelser 

som människor har om kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod med 

sömnbesvär.  

  

Mitt personliga intresse för sömn och hälsa kommer från mina erfarenheter som jag fått 

tack vare mitt arbete inom hälsovården. Redan i början av min karriär var olika slags 

sömnsvårigheter bland patienter ett mycket allmänt diskussionsämne som orsakade 

bekymmer, eftersom sömnsvårigheter minskade människans välmående och 

funktionsförmåga. När jag arbetade inom barn- och mödravården, var brist på sömn 

många gånger den centrala svårigheten bland patienterna. I denna livssituation är det ju 

naturligt att föräldrar inte har möjligheter att sova som tidigare. Senare inom 

företagshälsovården har det också varit ett av de viktigaste samtalsämnena med 

patienterna. Patienterna behöver mångsidig hjälp med sina sömnbesvär, och jag anser 

att det är viktigt att lyfta fram förståelse gällande sömnsvårigheter. Sömnbesväret är ett 

vanligt problem som människor är drabbade av, och det påverkar människans hälsa och 

upplevelse av livskvalitet. Sömnbesvär kan därför betraktas som ett hälsoproblem. 

Sömn är ett av människans grundbehov. Det är paradoxalt att ett grundbehov som 

sömnstörningar är ett vanligt problem som många människor är drabbade av. Ett 

livsviktigt grundbehov betyder att man dör inom tid, om man inte kan tillfredsställa sina 

grundbehov. I västländerna har man oftast möjligheter att äta och sova tillräckligt och 
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riskerar därför inte att dö av brist på mat och sömn. Trots det har vi mycket svårigheter 

att tillfredsställa dessa grundbehov. Sömn, hälsa och lidande är som en spiral. Om man 

upplever hälsosvårigheter eller lidande, har man oftast också sömnsvårigheter. Eller om 

sömnsvårigheter förekommer som självständigt fenomen förorsakar det andra 

svårigheter med hälsan och naturligtvis lidande. 

 

På företagshälsovården, där jag har arbetat under senaste åren, började jag genomföra en 

ganska ny modell, som har utvecklats vid Arbetshälsoinstitutet i Finland
1
. Studier visar 

sig att ungefär en tredjedel i arbetsför ålder drabbas av sömnstörningar. Detta betyder att 

livskvaliteten sjunker och människan kan hamna i en ond cirkel, vilket betyder att 

sömnlöshet kan orsaka olika slags lidande och hälsosvårigheter. Hittills har man fått 

endast allmänmedicinska behandlingar och detta betyder oftast mediciner. Ovannämnda 

behandlingsmetoder har en reduktionistisk syn på människan och människan som helhet 

glöms bort. Det finns också ett annat alternativ − beteendeterapin, som borde vara 

primär behandlingsmetod vid sömnbesvär. Pohjalainen (12.5.2015) har en artikel om 

professor Markku Partinens projekt, som uppdaterar Käypä hoito-rekommendationen
2
 

om behandlingsmetoder gällande sömnbesvär. Enligt Partinen förhåller man sig ännu 

kritisk till sömnpiller därför att de bland annat förorsakar minnesstörningar. I stället 

borde man fokusera på kognitiva terapimetoder såsom sömnskolor, som försöker att 

bryta en ond cirkel när det gäller sömnbesvär. Enligt Partinen har sömnterapi gett goda 

resultat, och t.ex. avslappning och orsaker till sömnbesvär behandlas med en 

sjukskötare eller en psykolog. Inom företagshälsovården är det företagshälsovårdaren 

eller en psykolog som håller grupper.   

 

Inom företagshälsovården började jag hålla sömngrupper enligt Arbetshälsoinstitutens 

beteendeterapimodell och resultaten har varit väldigt bra. Utan sakkunnig och 

mångdimensionell hjälp kan människan bli kvar i ett outhärdligt lidande. 

Sömnsvårigheter behöver inte alltid ha medicinska eller fysiologiska orsaker, och därför 

är det viktigt att öka kunskapen om bakomliggande faktorer som psykosociala orsaker. 

Finns det stress, mentala störningar, svårigheter att slappna av eller bara okunnighet 

gällande sömn? Finns det bara dåliga sömnvanor, som orsakar sömnsvårigheter? Eller 

                                                           
1
 Järnefelt, Akila, Hirvonen, m.fl. 2011; Järnefelt & Hublin, 2012. 

2
 God medicinsk praxis-rekommendationer 
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har man inte tid att sova tillräckligt i dagens hektiska samhälle? Urrila och Pesonen
3
 

anser att sömnen är en känslig indikator för människans totala välbefinnande.  

 

En ökad kunskap om det lidande som patienter med sömnsvårigheter upplever, gör det 

möjligt att stödja patienter med relevanta vårdåtgärder. Sömnbesvär är ett komplext 

problem och människan borde bemötas och vårdas som en enhet. Sömnbesvär beskrivs 

på olika sätt, och det används ofta begrepp som sömnstörningar, sömnsvårigheter, 

sömnlöshet, sömnbrist och insomni. I teoridelen i min pro gradu- avhandling har jag 

valt att använda mera begreppet sömnbesvär, därför att det ofta kommer fram i 

vetenskapliga artiklar och det är en etablerad term inom vården. Jag använder också 

ordet sömnbrist därför att ordet är mera öppet, ordet är också mera neutralt och leder 

inte nödvändigtvis till negativa förhandstuppfattningar. I vissa situationer kan sömnbrist 

vara en följd av positiva händelser i livet. I kapitel 2.2.1 analyserar jag de olika 

begreppen närmare. Min pro gradu-avhandling baserar på min kandidatavhandling och 

teoridelen är delvis den samma i avhandlingarna.  

 

Fokus i min studie är människor i arbetsför ålder. Jag anser att det är viktigt att lyfta 

fram läkemedelsfria behandlingsmetoder ännu mera. Kunnandet borde öka bland 

vårdpersonal och patienter och utbildning borde öka i vårdutbildningen. Genom 

fenomenologisk forskning vill jag beskriva patientens upplevelser vid sömnbrist och 

sömnbesvär. Forskningsfrågorna i min studie är: Vilken betydelse har sömnbrist för 

människans liv i arbetsför ålder och vilka upplevelser har människor i arbetsför ålder av 

att ha genomgått kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod av sömnbesvär och hur 

har detta främjat deras hälsa?  

  

                                                           
3
 Urrila & Pesonen, 2012. 
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2 Bakgrund 

 

I detta kapitel betraktas fenomenet sömnbesvär och de vårdvetenskapliga begreppen 

hälsa, livskvalitet, livskraft, livsvärldsperspektiv och lidande. Jag redogör för begreppet 

hälsa separat därför att hälsa är ett mycket mångdimensionellt begrepp och är svårt att 

definiera. Jag är intresserad av livskvalitetens och livskraftens förhållande till hälsa och 

därför finns de under olika rubriker. Bakgrunden till denna avhandling utgår från de 

ontologiska grundantagandena och fjärde axiomet
4
:Hälsa innebär en rörelse i varande, 

vardande och görande mot enhet och helighet, vilket är förenligt med lidande. Den 

humanistiska människobilden innebär en mångfacetterad bild av hälsan. Människans liv 

och hälsa kännetecknas av rörelse som syftar till integration. Rörelsen innebär att 

människan strävar mot att förverkliga sin potential.
5
 Människans potential kan förstås 

som inre kraft. Inre kraft eller styrka är att vara kreativ och flexibel, vilket innebär tro på 

egna möjligheter och förmåga att göra val. Inre styrka innebär också att ta ansvar för sig 

själv samt att kunna handskas med svårigheter.
6
  

  

Sömnbesvär kan ses som hälsohinder som hindrar patientens upplevelse av enhet. Det är 

möjligt att hjälpa patienter att hitta deras inre kraft och styrka för att kunna handskas 

med sömnsvårigheter. En kvalitativ god sömn främjar hälsan, och en bristfällig sömn 

antas ha ett samband med andra svårigheter, lidande, i människans liv. Det är väsentligt 

att patienterna tror på sina egna möjligheter och vårdaren kan fungera som vägledare 

och handledare, som hjälper patienter att tro på sig själva och att hitta sina egna 

lösningar.  

 

2.1 Hälsa 

  

Människobilden är avgörande för hur hälsa och ohälsa uppfattas. En vårdvetenskaplig 

hälsomodell har utvecklats av Eriksson
7
 under 1980-talet och hälsa beskrivs som 

”sundhet, friskhet och välbefinnande”. Modellen fördjupades under 1990-talet till det 
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Eriksson kallar den ontologiska hälsomodellen. Hon anser att hälsa är något som 

människan är snarare än något som människan har. Hälsan är en del av livet.
8
 Hälsa och 

lidande är en naturlig del i människans liv, och det är möjligt att uppleva båda samtidigt. 

Hälsan ses som ett helhetsbegrepp med både en objektiv och en subjektiv dimension. 

Hälsan ses också som en resurs, som människan kan använda för att kontrollera och 

hantera sin livssituation. Hälsobegreppet utgör aspekter av livet, t.ex. livskontroll, 

livsgestaltning, hälsoval och koherens. Hälsa uttrycks genom känslor, attityder, 

handlande och prestationer.
9
  

 

Hälsa i sig innehåller olika dimensioner och kan relateras till flera andra begrepp, till 

exempel livskvalitet. Hälsa som fenomen är svårfångat men gestaltas 

mångdimensionellt. I ett vårdvetenskapligt perspektiv förstås hälsa i relation till livet 

och till den livssituation människan befinner sig i.
10

 Ett holistiskt synsätt på hälsan tar 

fasta på människans välbefinnande, handlingsförmåga, mål och möjligheter. Hälsa kan 

främjas genom att människans egen inre hälsopotential och hennes egna möjligheter 

utvidgas. Människan måste vara medveten om olika möjligheter då det gäller hennes 

egna inre resurser. Hälsa är i djupaste mening ett ontologiskt begrepp; det handlar om 

den enskilda människans vardande och verklighet. Hälsa ses som en rörelse mellan två 

olika nivåer: hälsa som ”görande”, som ”varande” och som ”vardande”. Människan 

befinner sig inte på någon av nivåerna utan rör sig mellan dem. De tre olika 

dimensionerna utesluter inte varandra utan kompletterar varandra.  

 

Hälsa som görande kännetecknas av ett tänkande i termer av att ”ha hälsa”. Hälsan 

bedöms utgående ifrån yttre och objektiva kriterier; då kopplas hälsa samman med vissa 

beteenden till exempel att leva hälsosamt och undvika det som riskerar hälsan. Det 

handlar om att leva på ett hälsofrämjande sätt. Hälsa som görande kännetecknas av att 

människan är driven av yttre omständigheter, normer och regler.
11

 

 

Nästa nivå, hälsa som varande, innebär ett tillstånd av hälsa när människan strävar efter 

att få uppleva välbefinnande, balans och harmoni. Varandenivån innebär ett sökande. 
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Hon strävar också efter en balans i relationer och olika livssituationer. Hälsa som 

varande kännetecknas av att behovstillfredsställelsen syftar till en upplevelse av 

välbefinnande. Människan är inte längre driven av yttre omständigheter och normer, och 

människan söker balans och harmoni i sina relationer och i sin livssituation.
12

  

 

På vardandenivån blir livsfrågorna centrala och människan är inte främmande för 

lidande, men hon har sin strävan inriktad på att försona sig med livets omständigheter. 

På vardandenivån upplever människan frihet och livskraft, vilket är en viktig kraftkälla 

hos människan.
13

 Hälsa som vardande betyder inte att man slipper lidande, utan det 

innebär att kunna försona sig med sig själv och det man möter i livet. Det vill säga att 

människan konfronteras med sig själv och sin livssituation. Människan är i en ständig 

tillblivelseprocess och hon lär sig av både de ljusa och de mörka stunderna i livet.
14

 

 

Hälsa har ofta relaterats till livskvalitet som gäller särskilt i betydelsen subjektivt 

upplevt välbefinnande. ”Ett gott liv är en abstraktion varifrån värden i människans 

vardagsliv härstammar”
15

. Livskvalitet och hälsa är båda mångdimensionella begrepp 

som är svåra att definiera. I forskning om hälsa lyfts ofta livskvaliteten fram. Ofta 

förstås livskvaliteten som funktionsförmågan, dvs. att människan kan fungera 

tillfredsställande som en hel människa och förverkliga sig själv på olika sätt. 

Synonymer till livskvalitet
16

 är orden hälsa, välbefinnande och välmående.  

 

2.1.1 Hälsa, liv och livskvalitet 

 

Nyström
17

 skriver: 

Det mänskliga livet är ett mysterium liksom den mänskliga hälsan. Genom att låta 

livets mysterium och därtill hörande hälsa och lidande vara i oförståelse, vara 

heliga, kan livskraft få rum inom människan. Det mänskliga livet eller den 

mänskliga tillvaron utgör det yttersta sammanhang mot vilket vardande i hälsa 

och lidande kan speglas och förstås. Ur ett ontologiskt perspektiv blir det 

mänskliga livet den plats där dramat uppförs och där människans vardande i hälsa 
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och lidande främjas eller hämmas i gemenskap med andra och med sig själv kan 

ny mening tillskrivas såväl livet som hälsan. 

 

Människans förmåga att leva sitt liv utgörs av livslust. Livet betyder rörelse, strävan, 

riktning och oro men också energi. Liv i livet ger kraft och grunden till hälsa utgörs av 

motivet till livet.
18

  

 

I artiklarna förekom det många uppgifter om sömnbesvärens skadeverkan på 

människans funktionsförmåga. I samband med detta finns det ofta ordet livskvalitet, på 

engelska the quality of life, och på finska elämänlaatu. Det finns inte definitioner av vad 

ordet livskvalitet innehåller, men i texterna förekom en latent betydelse att om 

livskvaliteten är bra, kan människan fungera tillfredsställande som en hel människa och 

förverkliga sig själv på olika sätt.  

 

Wärnå-Furu
19

 skriver att människans förmåga att möta världen betyder att vara aktiv. 

Om människan inte orkar vara aktiv, sjunker hennes livskvalitet och välbefinnande. 

Nordenfelt
20

 definierar ordet livskvalitet som en människans välbefinnande, harmoni, 

tillfredsställelse och lycka. Hon använder uttrycket välbefinnandeskalan. Livskvalitet 

kan betyda objektiva och subjektiva förhållanden i en människans liv. Till de objektiva 

förhållandena räknas hennes somatiska hälsostatus och hennes yrkes-, bostads- och 

familjesituation. Till de subjektiva förhållandena räknas dels hennes upplevelser av den 

yttre situationen, dels hennes sinnesstämning i allmänhet.
21

 Nordenfelt
22

 beskriver yttre 

välfärd och inre välbefinnande, reaktioner på yttervärld och upplevelser i allmänhet. 

Livskvalitet innebär mänsklig välfärd.  

 

2.1.2 Hälsa och livskraft 

 

Livskraft ses som en hälsoresurs och en inneboende hälsopotential. Livskraft är hälsans 

essens och den inre dimensionen av hälsa. Livskraft innefattar människans livsenergi, 
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glädje och längtan, samt kraft till lust och begär. Lindström
23

 skriver: ”I livskraften 

finns en inneboende dynamik med öppenhet för förändring eller förvandling, inre styrka 

och viljekraft. Hon känner vilja att leva och att växa som människa.” Hälsa förutsätter 

förnyelse och människan måste ha tillgång till olika kraftkällor. Människan strävar efter 

en upplevelse av välbefinnande och inre balans. Livskraften ger livet innehåll och 

meningen i livet.
24

  

 

Livskraft utgör en balans mellan en självbild av eget värde, återhämtningsförmåga och 

livslust, och en bild av eget värde bygger upp självtillit. Livslust förser människan med 

motivation att förbättra sin hälsa, dvs. att människan kan ha en identitet av livskraft eller 

maktlöshet, som skapas av hennes självbild som värdefull eller värdelös. Likgiltighet 

gällande människans egen hälsa kan framträda som oförmåga och lidande. Livslust och 

upplevelse av värde av betydelse för livskraften, men det måste finnas en medvetenhet 

om lustens andra sida eller lidande för att livskraften ska frigöras.
25

 

 

Livskraften kan både hämmas och främjas. Kraften främjas om människan vågar göra 

sitt eget val till hälsa. Hon blir en aktiv deltagare i sitt eget liv om hon inte låter yttre 

former styra hennes val. I grunden kan människan öka sin livskraft, som också kallas 

den vitala kraften. Livsviljan kan minska eller öka, och glädje ökar livskraften. Men om 

människan av någon anledning drabbas av hopplöshet och kaos, krävs det livskraft för 

att gå i land med lidandet som medvandrare. Om en annan människa delar kaoset och 

lidandet kan människan hitta kontakt med sin verkliga hälsa och livskraft.
26

 Genom att 

genomleva ett lidande kan en positiv förnyad uppskattning och hyllning av livet 

uppkomma, där en omdefinition av tron på den egna styrkan utgör den mest 

framträdande strategin för att hantera den utsatta situationen.
27
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2.2 Lidande  

 

Detta kapitel baseras på min kandidatavhandling.
28

 Lidande är en naturlig del av 

människan och också lidandet är en del av hälsan. Om människan inte kan ändra 

omständigheterna, måste hon ändra inställningen till omständigheterna. Förändringen 

kan ge en ny insikt om omständigheterna trots att de inte kan förändras. Man kan t.ex. 

se en ny nyans eller ett vidare perspektiv.
29

 

 

Det finns tre nivåer av lidande och hälsa. Att ha lidande innebär att vara främmande för 

sig själv, sina egna begär och också för sina egna möjligheter. Att vara i lidandet 

betyder att människan söker någonting mera helgjutet. Varande upplevs åtminstone 

tidvis vara ett tillstånd av lycka, harmoni och hälsa. Att varda i lidandet är en kamp, en 

kamp mellan hopp och hopplöshet, kanske mellan liv och död. Om människan finner en 

mening i sitt lidande kan det leda till en högre grad av integration.
30

 

  

Begreppet ´lidande´ har sedan 1940-talet börjat försvinna och i stället har man använda 

börjat andra termer, t.ex. smärta, ångest och sjukdom, som alla har ett annat 

tankeinnehåll. Lidandet är någonting ont som ansätter människan. Eriksson
31

 definierar 

lidandet på följande sätt: som någonting negativt eller ont, någonting som ansätter 

människan, som någonting som människan måste leva med, något som hon utsätts för, 

som en kamp, någonting konstruktivt eller meningsbärande, en försoning, lida som 

uttryck för ett begär eller en brist och lida som medlidande, d.v.s. att lida med och för 

någon annan.  

 

Då den lidande människan uttalar sig om sitt lidande önskar hon att hennes lidande ska 

bekräftas. I praktiken kan det betyda att man tar människans berättelse på allvar. Man 

undervärderar inte hennes lidande utan man bör försöka förstå vad det egentligen 

betyder i hennes liv. Människan bör förstå på vilken nivå hon upplever sitt lidande. 
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Lidande kan upplevas på tre nivåer: ”att ha ett lidande”, ”att vara i lidande” och ”att 

varda i lidande”. Eriksson
32

 innebär ”att ha ett lidande” följande:  

att vara främmande för sig själv, sina egna inre begär och sina egna möjligheter. 

Det är att vara driven och styrd av yttre omständigheter. ”Att vara i lidandet” 

innebär att söka någonting mera helgjutet. Människan försöker kanske lindra sitt 

lidande mera kortsiktigt genom behovsfredställelse. Behoven kan bli 

tillfredställda, men människan känner ändå en stegrad oro som finns och som förr 

eller senare driver henne vidare. ”Att varda i lidandet” är en kamp mellan hopp 

och hopplöshet, mellan liv och död. Ifall livet segrar i denna kamp leder det till en 

högre grad av integration, och människan kan finna en mening i sitt lidande.
33

 

 

Enligt Eriksson
34

 kan lidandet vara outhärdligt oberoende av i vilken dimension som det 

uppträder. Oftast uppträder lidande på dimensionerna ”att ha” eller ”att vara”. I ”ha-

dimensionen” försöker människan ofta bortförklara det, och i ”vara-dimensionen” 

försöker hon övervinna det för att tillfredsställa sina behov. Lidande och hälsa är 

integrerade i varandra och är ständigt närvarande i människans liv. En människa som 

upplever ett lidande kan samtidigt uppleva hälsa.  

 

Det är paradoxalt att vården idag många gånger skapar lidande för människan fastän 

vårdandet i ett historiskt perspektiv uppkommit i syfte att lindra det mänskliga lidandet. 

Enligt Eriksson finns det tre olika former av lidande i vården, nämligen 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det som upplevs i 

relation till sjukdom och behandling. Vårdlidande upplevs i relation till själva 

vårdsituationen, och livslidande upplevs i relation till det egna unika livet att leva och 

inte leva.
35

 

Om livslidande skriver Eriksson
36

 på följande sätt: 

Sjukdom, ohälsa och situationen att vara patient berör hela människans 

livssituation. Det självklara invanda livet rubbas och tas mer eller mindre plötsligt 

ifrån en. Människan står inför ett lidande som innefattar hela hennes livssituation. 

Livslidande kan innebära allt från ett hot mot ens totala existens till en förlust av 

möjligheten att fullfölja olika sociala uppdrag. Livslidande är det lidande som är 

relaterat till allt vad det kan innebära att leva, att vara människa bland andra 

människor.  
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33
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34
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Lidande kan lindras, och många gånger handlar det om enkla vardagsaktiviteter inom 

vården. Det innebär framför allt att inte kränka patientens värdighet, inte fördöma och 

missbruka makt utan i stället ge den vård som patienten behöver. Det viktigaste är att 

våga möta lidandet och gå rakt emot det. Utgångspunkten för vårdandet har sin grund i 

verklighetsbilden. Verklighetsbilden har i alltför hög grad formats av en reduktionistisk 

syn på människan och en övertro på teknologin. Den medicinsk-tekniska kontrollen 

över all vård har lett att lidandet berövats alla sina kulturella ramar och teknifierats och 

anonymiserats.
37

 

 

2.3 Begreppen sömnbrist och sömnbesvär 

 

Vad är ett begrepp? Charles Odgen, en engelsk språkforskare, var intresserad av 

sambanden mellan term (språkligt uttryck), begrepp (mental bild) och referent 

(företeelsen i verkligheten). Dessa tre delar kallar Ogdens triangel. Varje del har en 

koppling till de övriga två delarna. Asp och Fagerberg
38

 skriver:  

Termen har en koppling till en referent som är företeelser vilka vi upplever i vår 

vardagliga värld. Termen har också koppling till ett begrepp, det vill säga en 

mental bild av vad en term betyder, och vi kan relatera den bilden till det vi erfar. 

Vi kan känna igen företeelser, eftersom vi har termer och begrepp om vilka slags 

företeelser det är vi erfar. Det är centralt för att kunna förstå vad man upplever.
39

  

 

Ett språk kan skapa mentala bilder som gör att man kan känna igen olika saker och 

reflektera över dem. I språket finns många olika ord för sömnbrist som motsvarar 

sömnbristens olika kvaliteter. 

  

Jag valde att använda orden sömnbrist och sömnbesvär i min pro gradu-avhandling. Jag 

använder inte ordet sömn, därför att ordet är alltför brett och jag ville begränsa 

forskningsfrågan till fenomenet otillräcklig sömn. Sömnbrist är enligt min uppfattning 

ett neutralt ord. Ordböcker gav inga synonymer (eftersom det är fråga om en 

sammansättning). Sömnbrist definieras i Svenska Akademiens ordbok
40

 endast som 

brist på sömn. Ordet sömnbesvär definieras som svårighet att få tillräckligt med (god) 

sömn. Ordet sömnlös definieras: som under längre del av dygnet (till följd av sjukdom l. 
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oro l. bekymmer l. buller o.d.) inte kan få någon sömn. Sömnsvårigheter och 

sömnproblem förstås som synonymer och definieras ett problem l. svårighet att falla i 

rofylld sömn. Begreppen sömnbesvär är en etablerad term i svenska när sömnforskare 

diskuterar sömnsvårigheter eller sömnlöshet. Det är viktigt att använda samma 

terminologi när man diskuterar samma saker. Man måste använda samma sökord för att 

kunna hitta tidigare studier. Inom medicinen används också ordet insomni. I engelska 

och finska används också ordet insomnia. I finländska studier är ordet unettomuus en 

etablerad term som på svenska betyder sömnlöshet.
41

 I stället ordet sömnbesvär betyder 

unihäiriö, men detta används sällan i fyrspråkiga texter. Det är intressant att på svenska 

är den etablerade termen sömnbesvär och på finska unettomuus (sömnlöshet). Men i 

båda språken används också den medicinska termen insomni eller insomnia. 

 

Orden kan inte översättas direkt, utan det är viktigt att förstå deras djupare mening. Det 

är också viktigt att förstå ordets små nyanser. Det finskspråkiga ordet unettomuus 

(sömnlöshet) är lite lindrigare, mindre negativt än ordet sömnbesvär. Besvär (häiriö på 

finska) betyder enligt Svenska Akademiens ordbok
42

 konkretare: anfall (af sjukdom) 

krämpa och åkomma. När jag diskuterar med mina forskningspersoner och använder 

ordet unettomuus eller univaje är det enligt min tolkning närmare ordet sömnbrist. 

Därför är det väsentligt att hitta det rätta ordet, som inte är laddat med negativa nyanser. 

Det betyder att man har en viss kunskap om ämnesområdet som man forskar i.
43

 I min 

studie innebär detta att jag är medveten om olika termer som används också på engelska 

och finska. Ordet sömnbrist använder jag i första forskningsfrågan därför att ordet är 

neutralt. I fenomenologin är öppenhet särskilt viktigt; man bör inte dra förhastade 

slutsatser utan man bör vara öppen för olika fenomen.
44

I min studie är det speciellt 

viktigt att använda adekvata ord, därför att jag använder två språk hela tiden. Det är 

utmanande att intervjua på finska och analysera på svenska. Därför är det viktigt att 

välja adekvata orden redan i forskningsfrågorna.  
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Figur 1. Sömnbrist och sömnbesvär. 

 

Det är väsentligt att använda etablerade termer såsom sömnbesvär. För att kunna behålla 

objektiveten ville jag inte styra mina forskningspersoner, utan använda det mera 

neutrala ordet sömnbrist. Sömnbrist innebär inte nödvändigtvis lidande, ett besvär, men 

sömnbesvär kan tolkas innebära mera eller mindre lidande. Sömnbesvär innebär ofta att 

människan hamnar i en ond cirkel, men sömnbrist kan vara ett tillfälligt tillstånd som 

kanske är obehagligt, men människan tappar inte sin kontroll över situationen.  

 

2.4  Systematisk litteratursökning 

 

Detta kapitel baserar sig på mitt kandidatarbete
45

 därför att teoridelen om sömn och 

sömnbesvär är i stort sett identisk. Jag har sökt material via olika databaser. Det är 

intressant att närma mig fenomenet sömnbesvär och lidande ur en hermeneutisk 

synvinkel. Jag vill betrakta och belysa vad sömnlöshet betyder i människans liv. 
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Sökningen gav många artiklar om sömnsvårigheter men oftast är dessa inriktade på 

sömnstörningar vid specifika sjukdomstillstånd. Ganska ofta är studierna också 

kvantitativa och ur medicinsk och psykologisk synvinkel, och inte så mycket ur 

vårdvetenskaplig synvinkel. Därför valde jag att ta med material från det 

tvärvetenskapliga fältet. Å andra sidan måste vårdaren ha kunnighet att tillämpa 

forskningsmaterial i sitt eget vårdarbete. Bristen på tillämpning gällande 

sömnsvårigheter är stor i många länder. I Sverige finns det kandidatavhandlingar ur 

vårdvetenskaplig synvinkel men det finns brist på publicerade vårdvetenskapliga 

artiklar. Jag anser att det är ett stort utvecklingsmål att öka vårdarens förståelse och 

kunnande kring sömnsvårigheter.  

 

Jag använde följande sökningsorden sleeping and suffering som gav 169 086 artiklar, 

varav EBSCO gav 205 resultat. Under rubriken Ämne valde jag ordet insomnia. 

Sökning på ordparet insomnia och suffer från en vårdvetenskaplig databas gav 37 005 

resultat via Chinal. Sökning på alla fält med sökorden insomnia och lidande inom 

vårdvetenskap gav 26 384 resultat. Ordparet sleeping disorder och consequenses gav 69 

477 resultat, och en sökning på ordet primary insomnia genom att utesluta children gav 

62 784 resultat. Jag begränsade alla sökningar på det viset att från rubriken Ämne för att 

välja ett lämpligt ord, till exempel insomnia. Jag koncentrerade mig på att hitta artiklar 

gällande människor utan allvarliga sjukdomar och exkluderade barn och äldre. Jag 

försökte nu fokusera främst på människor i arbetsför ålder. Slutligen hittade jag 

lämpliga artiklar med ordet primary insomnia. Det betyder att sömnsvårigheter inte är 

någon konsekvens av någon sjukdom, utan kan yttra sig som ett självständigt symptom. 

Kriterier för valet var också att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext. Jag 

inkluderade över 50 artiklar till mina sidor och därifrån valde jag 20 artiklar, som jag 

läste. Av dem exkluderade jag bort tio som irrelevanta. Mest hittade jag artiklar från 

databasen Web of Scienses. Därtill hittade jag artiklar från Academic Search Premier, 

Chinal, Medline och Terveysportti. En finkspråkig vetenskaplig artikel är från 

Työsuojelurahastos webbplats. Se bilaga.1.
46

 

 

Efter att jag hade gjort en analys av litteraturen i mitt kandidatararbete och skrivit 

resultatet om sömnbesvär i förhållande till livskvalitet, började jag söka orden quality of 
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life i Cinahl. Resultat blev 63 775 träffar och inga valda artiklar. Sökorden quality of or 

life or sleeping från sidorna 1−10 (65 760 resultater) gav fyra relevanta träffar. Suffering 

and sleeping disorder gav ett resultat som inte beaktades. Sleeping and life gav 340 och 

relevanta träffar var tre stycken. Jag motiverar valet av artiklar som behandlar 

kommunikationsmedel och dess samband med sömnbesvär, stress och depression, 

därför att ifrågavarande studier var intresserade av tonåringar och yngre vuxna. Många 

av dem är redan i arbetslivet, eller börjar sitt arbetsliv om några år. När IT- generationen 

kommer till arbetslivet med sina dåliga sömnvanor, vad betyder det för deras hälsa? 

Vårdpersonalen borde vara medveten om att mängden patienter som har ett sömnbesvär 

troligtvis kommer att öka i framtiden. 

 

2.5 Forskningsöversikt över sömn och sömnbesvär  

 

Detta kapitel baserar sig mest på mitt kandidatarbete.
47

 Sömn är ett grundläggande 

behov hos människan. Det betyder att alla människor har ett behov av sömn, men hur 

stort behovet är ser olika ut hos olika människor. En bra sömn har en central betydelse 

för människans arbets- och funktionsförmåga. Vuxna behöver från fem till tio timmar 

sömn per dygn. Två tredjedelar av människorna sover sju till åtta timmar per natt och 

bara ett par procent klarar fyra till fem timmar sömn per natt, och det finns människor 

som behöver nio till tio timmar sömn för att kunna fungera på aktivt sätt. Man kan 

bedöma om sömnen är normal på det viset att efter vaknandet känner man sig pigg och 

att tröttheten inte begränsar funktionsförmågan under dagen. Det har visat sig att 

ungefär 40 procent av människorna är morgonpigga till sin natur och 30 procent är 

kvällsmänniskor och trötta på morgonen. Tolv procent är både morgontrötta och 

kvällssömniga, och 18 procent är både morgonpigga och kvällsmänniskor. Arbetslivet 

är synkroniserat med tanke på morgonpigga människor och därför lider kvällsmänniskor 

mera av sömnbrist i livet.
48

 Sömnbesvär är ett vanligt problem som många människor är 

drabbade av och det påverkar människors hälsa och upplevelse av livskvalitet. 

Långvariga sömnstörningar kan ha olika slag av skadliga effekter som t.ex. depression. 

Andra effekter är brist på energi, minnesstörningar och koncentrationssvårigheter, vilket 

kan leda till ökad risk för olyckor med fysiska skador som följd. Vid brist på sömn 

                                                           
47

 Malin, M.kandidatavhandling,2014. 
48

 Hjärnefelt & Hublin, 2012.  



16 
 

försämras även inlärningsförmågan därför att hjärnan återhämtar sin energi under 

sömnen. Andra konsekvenser som beskrivits är nedsatt sinnesstämning, samt nedsatt 

social förmåga eller arbetsförmåga och ökad frånvaro från arbetet eller skolan. 

Sömnlösheten förorsakar bekymmer och ångest i sig.
49

 

 

Individer kan drabbas av sömnstörningar i alla åldrar och den medicinska termen för 

detta är insomni. Det betyder att människan inte känner sig utvilad på morgonen, vilket 

beror på otillräcklig eller otillfredsställande sömn. Insomni är ingen sjukdom utan en 

diagnos på symptomen. Insomni som har fortgått över sex månader definieras som 

kronisk. Sömnbesvär är ett mycket allmänt fenomen hos många människor, och ungefär 

en tredjedel av människan i arbetsför ålder drabbas av sömnstörningar, och kronisk 

insomni drabbar fem till tio procent av människorna i västländerna. Om sömnlöshet 

förekommer tillsammans med en annan sjukdom, definieras det som sekundär insomni. 

Primär insomni betyder att det inte finns sjukdomar bakom sömnlösheten t.ex. 

sömnapné, värk eller depression.
50

 

 

Sömnbesvär definieras som ett tillstånd då människan har svårigheter att somna på 

kvällen eller efter hon har vaknat under natten. Generella tecken på dålig sömn kan vara 

lång insomningstid och många uppvaknanden. Människan kan vakna flera gånger under 

nätterna och hon vaknar för tidigt. Sömnen kan ha dålig kvalitet. Symptomen kan vara 

enskilda eller kan de förekomma i olika kombinationer. Sömnlöshet är ett vanligt 

symptom, som kan komma fram t.ex. i samband med livsförändringar. Det kan också 

vara associerat till något besvär, t.ex. smärta. Vad som är god respektive dålig sömn 

varierar individuellt. Generella tecken på god sömn är t.ex. kort insomningstid och att 

människan upplever att sömnen har varit sammanhängande från insomning till 

uppvakning. Hon upplever också pigghet efter att hon har vaknat och att tröttheten inte 

begränsar funktionsförmågan på dagen.
51

 

 

När sömnlösheten fortsätter är det typiskt att människan har en emotionell, kognitiv och 

fysiologisk överaktivitet i hela organismen. Kroppen och sinnet har inte förmågan att 

slappna av, och de mekanismer som förorsakar sömn kan inte starta i hjärnan. 
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Människan som lider av sömnlöshet är mycket trött men hon har inte förmågan att 

somna. När sömnlösheten blir kronisk finns det disponerande, utlösande och 

upprätthållande faktorer bakom svårigheten. Disponerande faktorer är t.ex. genotyp och 

personlighetstyp. Sömnlöshet är vanligare hos människor som är samvetsgranna och 

som stressar och lätt oroar sig. Personer som kräver mycket av sig själva har oftast 

sömnsvårigheter. Eftersom de lätt blir stressade, börjar de vara oroliga för sin 

funktionsförmåga. Om det finns sömnlöshet också hos släktingar, finns det en större 

risk att ha insomni. Olika externa händelser kan fungera som utlösare och det är normalt 

att uppleva sömnlöshet t.ex. efter att upplevt någonting traumatiskt eller sorgliga 

händelser. Långvarig stress kan också fungera på det sättet att det orsakar sömnlöshet, 

och det finns ett tydligt samband mellan arbetsbetingad stress och kvaliteten på sömnen. 

Ett stressigt tempo i livet innebär att människan tar med stressen till sängen. Människor 

som drabbats av sömnlöshet är benägna att få ångest och oroande tankar som är viktiga 

faktorer för sömnstörningar. Insomni upprätthåller sig själv därför att människan oroar sig 

över sin sömnlöshet. I detta fall blir sömnstörningen en ond cirkel. Livsstilen kan också 

förorsaka sömnlöshet, och det är vanligt att människan börjar självmedicinera när hon 

drabbas av sömnlöshet och kronisk trötthet. Självmediciner är t.ex. ökat intag av kaffe och 

kanske alkohol, och sömnlösheten fortsätter. Det finns många sätt som människan 

upprätthåller sin sömnlöshet på och den väsentliga saken är ångest gällande sömnlöshet. Ju 

mera hon oroar sig över sömnlösheten och försöker att somna, desto värre blir 

sömnsvårigheterna. I detta fall borde människan behandla sina omedvetna tankar, och den 

funktionella sömnlösheten borde lösas med icke-farmakologiska behandlingar, t.ex. med 

kognitiv terapi och avslappningsövningar.52 

 

Redan för tio år sedan rekommenderade till exempel psykologi licentiat Soili Kajaste
53

  

att kognitiv beteendeterapi ska finnas inom öppen vård t.ex. vid hälsocentraler. Metoden 

är lätt att lära och ta i bruk och det är också kostnadseffektivt. Trots det är kunnandet 

kring sömnsvårigheter ännu mycket bristfälligt. 

 

Farmakologiska behandlingar har en lång tid varit en dominerande behandlingsmetod 

gällande sömnsvårigheter och är det fortfarande, trots deras biverkningar och 

långtidseffekter. Internationellt har det inte heller forskats mycket om kognitiva och 
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behavioristiska behandlingsmetoder tillämpade på primärvård, och dessa 

behandlingsmetoder används sällan i Finland. Arbetshälsoinstitutet i Finland 

organiserade ett forskningsprojekt vars syfte var att utveckla en kognitiv och 

behavioristisk behandlingsmetod för att kunna hjälpa människor i arbetsför ålder. 

Vårdmodeller utvecklades och genomfördes i samband med Arbetshälsoinstitutet och 

Yleisradios företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet publicerade rapporten 

”Unettomuuden arviointi ja hoito työterveyshuollossa” år 2011. Resultatet visade att 

gruppbehandling främjade deltagarens hälsotillstånd och livskvalitet, enligt olika 

mätare. Företagshälsovårdare som utbildats att sköta patienter som drabbats av 

sömnsvårigheter har kunnighet att efter ganska kort utbildning i kognitiv och 

behavioristisk behandlingsmetod hjälpa människor på ett effektivt sätt. Forskningens 

slutobservationer genomfördes i slutet av år 2013.54 Studier visar sig att tonåringar 

också har fått utmärkt bra resultat efter att ha deltagit sex gånger i beteendeterapi och i 

ljusterapi.55  

 

Kajaste56 skriver att sömnlöshet blir en ond cirkel, som är svår att bryta. Hos en 

människa som lider av ångest och trötthet börjar sömnlösheten upprätthålla av sig själv. 

Ett hot och en rädsla för konsekvenser gällande sömnlöshet börjar bemäktiga sig henne. 

Hon har inte ännu förmågan att ta avstånd från situationen utan hon blir mera och mera 

hjärtängslig för sin funktionsförmåga. Hela livet börjar kretsa kring sömnlöshet och 

dess negativa påverkningar på livet. 

 

Enligt Calamaro57 och många andra forskare
58

 
59

 är sömnlöshet underdiagnostiserad och 

behandlingsmetoderna är bristfälliga. Hon anser att vårdpraxis automatiskt borde 

innehålla rutinmässiga frågor om sömnvanor och ge information om lämpliga 

behandlingsmetoder till patienter. Detta betyder naturligtvis att vårdaren har tillräckligt 

med kompetens och kunnighet att sköta sömnsvårigheter för att kunna lyfta fram olika 

behandlingsmetoder och ha ett vårdande samtal.  
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Det är intressant att i olika frågeställningar frågas om livsvanor, t.ex. hur man äter, 

motionerar eller om man använder alkohol eller röker. Men ganska ofta fattas det frågor 

gällande sömnen. Saken liksom ignoreras helt och hållet, och patienten börjar själv inte 

på aktivt sätt berätta om sina sömnsvårigheter. Oftast händer det på det viset att när 

sömnsvårigheterna är svåra går han eller hon till läkaren för att få sömnpiller. Det beror 

på läkarens kunnighet och intresse om patienten får mångsidig hjälp, eller om det bara 

är sjukledighet och sömnpiller, som är de vanligaste behandlingsmetoderna. Enligt lästa 

artiklar är sömnsvårigheter mycket vanliga i den västerländska världen och det finns 

mycket olika slags studier. Trots det är det konstigt att fenomenet är så svårt att 

diagnostisera och att det är så svårt att använda mera egenvård som metod. Medicin och 

egenvård kompletterar varandra, men medicin är det som dominerar, när man vårdar 

sömnbesvär. Ofrånkomligen tänker jag på hur mycket det är läkemedelsindustrin som 

påverkar behandlingsmetoderna. Det är en lätt och snabb metod att somna med 

sömnpiller, men orsaken till sömnlösheten förblir oftast oklar. Beteendeterapi förutsätter 

ju att patienten har förmågan att reflektera över sina egna tankar och sitt handlingssätt. 

Patienten måste också vara tålmodig, för egenvård hjälper inte över en natt, men efter 

några veckor har man i varje fall betydelsefull nytta av egenvård, och beteendeterapi 

hjälper ganska snabbt. Man kan tänka att några veckor är en kort tid, om 

sömnsvårigheterna har bestått många år.60 

 

I artiklarna framkom det ofta att sömnbesvären påverkade människans 

funktionsförmåga och arbetsförmåga. Brist på sömn har en förbindelse med försämrad 

inlärningsförmåga och koncentration, vilket kan öka riskerna för olika skador och 

olyckor, till exempel i trafiken eller arbetet. Människan är en risk för sig själv eller 

andra människor. Yngre och äldre personer som lider av sömnbesvär löper en större risk 

att tvingas till sjukpension.
61

 Sömnbrist har en uppenbar förbindelse med senare 

hälsotillstånd och arbetsförmåga. Speciellt finns det ett samband mellan psykiska 

problem och sömnbrist och samtidigt finns det ett samband med hjärtsjukdomar t.ex. 

högt blodtryck och förhöjda kolesterolvärden. Sömnbesvär har också ett samband med 

förtidspensionering och speciellt med pensioner som har beviljats på grund av psykiska 
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problem och sjukdomar i rörelseorganen.
62

 Som sammanfattning av artiklarna kan 

konstateras att sömnbesvär innebär en ond cirkel betyder nedstämdhet, sänkt 

funktionsförmåga, samt att fysiska sjukdomar ökar och livskvaliteten minskar. 

 

 

Figur 2. Sömnbesvär som en ond cirkel. 

 

En sömnlös människa vaknar ofta under tysta nätter med ångestfulla tankar och ju mera 

hon oroar sig över sin sömnlöshet, desto värre blir sömnbesvären.  

 

Det finns många studier om sambandet mellan stressymptomen, depression och 

sömnbesvärens samband med elektroniska medier. De också visar sig att användning av 

elektroniska medier har ett samband med psykisk hälsa.
63

 En finsk studie visar också ett 

samband mellan sömnsvårigheter och elektroniska medier. Tonåriga pojkar använder 

mera datateknologi till spelande och tonåriga flickor till kommunikation. Användning 

av datateknologi har en negativ inverkan på sömnvanor och leder till trötthet under 
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dagen.
64

 Användningen av datateknologi är en viktig sak när man betraktar sina 

sömnvanor. De är mycket vanligt att jobba vid datorn på kvällar eller göra någonting 

annat med datorn. Enligt min upplevelse iakttar inte många patienter sambandet mellan 

sömnbesvär och datoranvändning. Det är en viktig sak att lyfta fram med patienterna, 

men förstås är det oftast bara en orsak i helheten när människan lider av sömnbesvär. 

När dagens tonåringar kommer ut i arbetslivet har de troligtvis ännu sämre sömnvanor 

än dagens vuxna arbetstagare. Ur denna synvinkel kan man ana att sömnbesvär kommer 

att öka i framtiden.  

 

2.6 Sammanfattning 

 

Vårdvetenskap är en humanvetenskap som arbetar med frågor som generellt är aktuella i 

samhället. Enligt Kjørup
65

 har humaniora en väsentlig samhällsroll genom att vara 

utåtriktad och samtidigt människovetenskaperna får forskningsämnen från samhället. I 

människovetenskaperna är det i hög grad en fråga om vad som generellt rör sig i 

samhället. Sömnbesvär är ett allmänt och allvarligt fenomen i det västerländska 

samhället och jag anser att det är viktigt att lyfta fram den vårdvetenskapliga 

synvinkeln. 

 

Varje människa har en unik livshistoria som ligger till grund för hennes tankar om vad 

som ger livet mening. Det kan också hindra henne från att leva sådant liv hon vill leva.
66

 

Sömnbesvär kan vara ett hinder hos människan för det liv hon vill leva om hon inte 

orkar göra saker som hon vill göra. Hon kan hamna i en ond cirkel och mista sitt arbete, 

som möjliggör ett aktivt liv. Hälsa har en relation till den aktuella livssituationen, vilket 

har ett samband med upplevelsen av livskvalitet. När upplevelsen av livskvalitet är 

mycket dålig, upplever människan livslidande. Det finns en utmaning för hälsoarbetet 

för att kunna hjälpa och stöda människor som har ökande stress på livet på grund av 

ökande anspråksnivå, konkurrens och osäkerhetsfaktor på arbetslivet. Det förutsätter en 

holistisk syn på vad som överhuvudtaget händer i samhället.  
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Sömnen är en känslig indikator som reagerar lätt på olika händelser i människans liv. 

Varje människa känner emellanåt trötthet som hör till livet. En helt annan sak är det när 

sömnbesvär blir ett kroniskt tillstånd och hela livet börjar rulla kring sömnbesvär. I så 

fall kan sömnbesväret innebära ett outhärdligt lidande i människans liv. Människans 

enhet rubbas och livskvaliteten försämras. Hon hamnar i en ond cirkel och hon tappar 

sin inre kraft och styrkan samt livsglädjen. Speciellt unga människor som inte orkar 

klara av att prestera i skolan, har sämre framtidsprognoser än unga som känner 

livsenergi. I arbetsför ålder har man ofta olika roller som arbetstagare, förälder, vän och 

så vidare. Konsekvenserna kan påverka människans olika sociala förhållanden på grund 

av brist på livsenergi. Då det kan betyda livslidande, som är det lidande som är relaterat 

till allt vad det kan innebära att leva att vara människa bland andra människor. 
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

 

Vetenskaplig kunskap består av teoretiska reflektioner och abstraktioner. En 

vetenskaplig teori är ett välgrundat, komplext, abstrakt och avancerat kunskapssystem 

för hur forskaren kan närma sig, förstå och analysera ett visst empiriskt fenomen.
67

 

Forskaren måste hela tiden vara på alerten och fråga sig själv vilka tänkbara egenskaper 

det fenomen som hen ska studera har. Det innebär att forskaren funderar på vilka 

metoder som ska komma till användning.
68

 I detta kapitel skriver jag om de teoretiska 

utgångspunkterna som styr min avhandling.  

 

Genom de metafysiska frågorna försöker man ge en bild av världen som helhet samt 

varandets beskaffenhet: ontologin, ethos, epistemologin och metodologin. I det 

teoretiska perspektivet utgår jag från de ontologiska grundantagandena, axiomen, enligt 

Katie Eriksson. Jag följer det fjärde axiomet därför att jag  i min studie är intresserad av 

den mångdimensionella hälsan och hur sömnbesvär kan påverka till människans 

upplevelser av hälsan och dess rörelser. Det fjärde axiomet
69

 är: ”Hälsa innebär en 

rörelse i varande, vardande och görande mot enhet och helighet, vilket är förenlig med 

lidande.” Hälsa innebär en rörelse i vardande, varande och görande mot enhet och 

helighet, vilket är förenligt med lidande.  

 

3.1 Ontologiska utgångspunkter 

 

Ordet ontologi kommer från grekiskan och betyder ”läran om varandet”, det vill säga 

läran om verkligheten. Vad-frågorna är ontologiska frågor och forskaren siktar på att 

skriva verkligheten (varandet) på ett korrekt sätt. Det innebär att forskaren har gjort ett 

ontologiskt ställningstagande. Det är väsentligt att välja rätt metod så att forskaren inte 

feltolkar sitt material.
70

 

 

                                                           
67

 Priebe & Landström, 2013. 
68

 Augustinsson, 2012.  
69

 Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm & Matilainen, 1995. 
70

 Priebe & Landström, 2013. 



24 
 

De ontologiska utgångspunkterna handlar om bilden av och synen på världen och på 

den vårdande verklighetens beskaffenhet. Grundantaganden är vägledande för hur vi ser 

på den vårdande verkligheten.
71

 De ontologiska grundantagandena är grunden i en 

ontologisk hälsomodell. Det betyder att grundläggande olikheter i hälsobilden hos 

människor inte kan förklaras genom olika former av hälsobeteenden eller mänskliga 

behov, utan olikheter står även att söka i mer djupgående motiv eller i en personlig 

bevekelsegrund för hälsa. Utifrån den ontologiska hälsomodellen ses hälsa som en 

integrerad del av människans liv och vardande, en upplevelse av helhet. Med helhet 

menas människans varande som kropp, själ och ande som oskiljaktiga dimensioner. 

Hälsa som ontologiskt begrepp ses som en rörelse i tre olika dimensioner: hälsa som 

görande, som varande och som vardande. Det finns antaganden om hälsan som 

mångdimensionell och skiktad.
72

 

 

3.2 Ethos 

 

Eiksson
73

 beskriver: ”Vårdvetenskapens och vårdandets ethos vars kärna utgörs av 

caritas, dvs. kärleks- och barmhärtighetstanken samt aktningen och vörnaden för 

människans helighet och värdighet”. Kulturens kärna utgörs av ethos, som avspeglar 

den rådande värderangordningen. Ethos kan förstås som grundvärde och kulturens 

innersta kärna är dess ethos. Under olika tider framstår olika värden som 

eftersträvansvärda. Om den inre värderangordningen förändras, förändras också 

kulturen. Ethos kan jämföras med grundmotiv som ger den yttersta meningen åt ett 

sammanhang. Ethos och etik hör samman, men ethos kommer alltid före etiken. Etik är 

ett mer formellt begrepp utan djupare värdegrund. Ethos och etik innebär ett sätt att 

förhålla sig på, en hållning till andra människor och att ta ansvar. Det är det val med 

människan lever hela sitt liv. Vårdvetenskapens ethos, caritas, utgör vårdvetenskapens 

grundmotiv.
74

 

 

En vårdare som fungerar i kärlek utstrålar även kärlekens kraft och ljus. I dag vågar man 

införa både caritasbegreppet och claritasbegreppet, kärlekens och ljusets idé, som 
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symboler för det vårdande som vårdvetenskapen ska kämpa för. Caritas representerar 

skönheten. En människa med caritas drivs inifrån och handlar i frihet och inre harmoni. 

Vårdandet är till sin natur en skönhetsupplevelse och en estetisk och andlig relation. Att 

uppleva skönhet är hälsofrämjande och framkallar en känsla av välbefinnande. Om man 

studerar människan ur ett idéhistoriskt perspektiv, finner man att sökandet efter det 

vackra, sköna och goda alltid har varit en central drivkraft hos människan. I vårdandet 

som en estetisk akt finns harmoni. Harmonin uttrycks i kroppsrörelse och 

ansiktsuttryck. Redan Sokrates uttryckte att människans själ avbildas genom ansikts- 

och kroppsuttryck. Enligt Platon når individen delaktighet i det sköna genom att 

förädlas genom den kärlek, eros, som är själens strävan efter det sköna.
75

 

 

3.3 Epistemologi 

 

Epistemologi betyder läran om kunskap, läran om vetandet, dvs. teoretiska frågor om 

vad kunskapens begrepp är eller kvalitet. Epistemologin eller kunskapsteorin handlar 

om hur forskaren kan få kunskap om undersökningsobjektet. Epistemologin hänger 

samman med ontologin och den baserar sig på en realistisk uppfattning av verkligheten. 

Studieobjektet i sig är en källa till kunskap.
76

 Här finns frågor om hur vi människor vet 

och vad vi kan veta. När en omvårdnadsforskare studerar bemötande av patienter, är det 

utmanande att fullkomligt förstå och sedan beskriva bemötandets fullständiga ontologi. 

Är det möjligt över huvud taget? Den riktning inom vetenskapsteori som svarar ja, på 

den här frågan, kallas realism. Inom realismen hävdas att människans kunskap kan vara 

en exakt spegling av verkligheten.
77

 

 

Epistemologiska begrepp är de ord som används vid kunskapsutvecklingen och 

forskningsarbetet och de syns t.ex. i olika modeller vid utveckling av teorimodeller och 

teorier. Epistemologiska begrepp utgör ramar för den vårdvetenskapliga disciplinen. 

Eriksson
78

 skriver: ”Inom en vårdvetenskap med grund i en humanvetenskap är 

bildning, som utmynnar i konsten, kärnan i epistemologin. Bildning innebär att 
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kunskapen blir personligt vetande i syfte att tjäna patientens bästa”. 
79

 Vårdvetenskapen 

ses som en humanvetenskap och den har sin grund i ontologin. Människovetenskapens 

uppgift är att förbättra människans existentiella villkor och lindra lidande. I den 

hermeneutiska dimensionen finns en betoning på förståelse och tolkning. Erfarenheterna 

och de omedelbara upplevelserna är i vårdandets kärna. ”Vårdforskarna vidkänner en 

gemensam vårdandets kärna och bejakar strävan mot en helhetsvård av patienten”.
80

  

 

3.4 Klinisk vårdvetenskap 

 

Den kliniska vårdvetenskapen som en akademisk disciplin har sitt övergripande syfte att 

forma ideal för vårdande, att föra idealen mot verkligheten och verkligheten mot idealen 

och göra vårdvetenskapens egenvärde evident i klinisk kontext. Eriksson
81

 skriver: 

”Den kliniska vårdvetenskapen är inte praktisk disciplin, men den har relevans för 

klinisk praxis. Ethos, grundmotivet, handlar om den etik som påverkar inriktningen av 

den kliniska forskningen som helhet.”  

 

Den kliniska vårdvetenskapens bärande idé är att uppenbara ett djupare 

meningssammanhang som bidrar till att förverkliga praktiska syften. Grundforskningen 

inom klinisk vårdvetenskap syftar primärt till en kunskapsutveckling om själva saken 

samt att utveckla det vårdande momentet i den aktuella kliniska situationen. Den 

kliniska vårdvetenskapliga forskningen kan möjliggöra en djupare förståelse av 

verkligheten.
82

 

 

Den kliniska vårdvetenskapen kan t.ex. utveckla kontextspecifika vårdhandlingar och 

vårdaktiviteter. Den försöker också beskriva den kliniska verkligheten med hjälp av 

vårdvetenskapliga begrepp, i regel med utgångspunkt i ett patientperspektiv. Vårdandet 

måste vara evidensbaserat; det betyder att man förenar teori och praxis. Evidensbaserat 

vårdande utgår från vetenskapliga teorier och forskningsresultat, och när vårdaren 

arbetar evidensbaserat handlar hon eller han på ett medvetet sätt med utgångspunkt i 
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den konkreta situationen och i vetenskaplig kunskap. Forskning kan resultera i nya 

metoder, eller rekommendera nya metoder i vårdarbetet vid en speciell diagnos.
83

  

 

3.5 Fenomenologisk metodologi 

 

Som metodologi kan fenomenologin betraktas som en filosofisk inriktning, ett 

betraktelsesätt och en forskningsmetod. Som betraktelsesätt är det motsatsen till 

positivistisk vetenskapsfilosofi. Edmund Husserl var filosof och matematiker, som lade 

grunden till den fenomenologiska metodologin och riktlinjen.
84

 

 

Fenomenologin passar bra i fråga om ett fenomen som det inte tidigare har forskats 

mycket om eller fenomen som är svåra att definiera eller beskriva. Fenomenologin 

försöker att beskriva, redogöra för ett visst fenomen, inte analysera eller förklara.
85

 

Fokus i fenomenologin är människans medvetande och levda erfarenhet. Rosberg
86

 

skriver: ”Ordet fenomenologi kommer från det grekiska ordet phainomenon, som 

betyder det som visar sig, det som blir synligt för vårt medvetande. Ambitionen var att 

utveckla en filosofi och vetenskap för att förstå det subjektiva i den mänskliga världen − 

människans medvetande, tankar, värderingar, känslors, handlingar, meningsskapande 

och avsikter.”  

 

Det finns olika inriktningar i fenomenogin. Den transcendentala fenomenologin, som 

också kallas deskriptiv eller beskrivande fenomenologi, företräds av Husserl 1995. Den 

hermeneutiska fenomenologin, också kallad tolkande fenomenologi, företräds av 

Heidegger 1993, Gadamer 1997, och Ricœur 1976. Den existentiella hermeneutiska 

fenomenologin är framför allt företrädd av Heidegger, Sartre, de Beauvoir och Merleau-

Ponty. Ricour har främst utvecklat sina tankar med texttolkning i fokus, medan 

Heidegger och Merleau-Ponty har försökt förstå den mänskliga existensen. Flera 

grundläggande idéer och begrepp är dock gemensamma i de olika riktningarna, såsom 

livsvärldsperpektivet och begreppet intentionalitet eller riktadhet.
87 
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Med begreppet livsvärld avses den värld som vi är förtrogna med genom våra levda 

erfarenheter som finns där som ett sätt att förstå världen på. Livsvärlden är praktisk till 

sin natur i Heideggers förståelse. I detta livsvärldsperspektiv uttrycks den förståelse som 

våra levda relationer med världen skapat. Begreppet internationalitet eller riktadhet 

innebär i fenomenologisk mening att medvetandet alltid är riktat mot något. Genom 

handlande och erfarenhet i varande, i världen som människor, lär man öppna och rikta 

sig mot det som betyder något för människan.
88

 

 

Enligt Rosberg
89

 är forskarens förförståelse en förutsättning för att kunna få syn på och 

utveckla ny kunskap och förståelse i den hermeneutiska fenomenologin. Förförståelsen 

utgör subjektiva forskningsperspektiv och är en förutsättning för att kunna se och 

uppfatta och förstå någonting som något. Forskarens subjektivitet är ett redskap i 

forskningsprocessen. Men det kan också bli ett potentiellt hinder för att kunna se 

någonting nytt. Reflektion över den egna förförståelsen och subjektiviteten utgör därför 

ett viktigt element i den fenomenologiska forskningsprocessen. Kunskapsbildningen 

sker genom en växling mellan att försöka förstå helheten i forskningsmaterialet. 

 

Åstedt-Kurki
90

 understryker betydelser. Forskaren är intresserad av dessa betydelser, 

som forskningspersoner ger åt vissa företeelser. Olika människor ger olika betydelser åt 

samma företeelse. Forskaren kan lyfta fram olikheter och likheter.  

 

Rosberg
91

 skriver: ”det fenomenologiska kunskapsintresset är riktat mot 

meningsinnehållet i människors levda erfarenheter av den värld de lever i”. Det betyder 

att den fenomenologiska forskningsprocessen innefattar en omgestaltning av levd 

erfarenhet och kroppsligt förankrad förståelse av språk. Rosberg
92

 forsätter: 

”Omgestaltningen till språk är problematisk då den innefattar ett införande av personlig 

erfarenhet i den historiska och sociokulturella språkvärld som vi delar med andra”. 

 

I fenomenogin är öppenhet särskilt viktigt. Forskaren måste sätta sina tidigare 

uppfattningar ”inom parentes” medan hon eller han utarbetar den empiriska delen. 
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Hennes eller hans fördomar eller förhandsuppfattningar får inte styra forskningen. 

Forskaren måste hela tiden vara medveten om sin förförståelse och reflektera över sina 

tankar under forskningsprocessen så att hon eller han inte låter sina 

förhandsuppfattningar påverka det som forskningspersoner berättar om sina 

erfarenheter. Därför måste forskaren hela tiden skriva ner dessa tankar och reflektera 

över dem för att forskningen ska bli giltig. I fenomenologin finns inte någon 

förhandsteori, utan man försöker hitta nya betydelser och innebörder hos fenomen man 

är intresserad av. Forskaren ger inte betydelser, utan hon eller han samlar betydelser 

från forskningspersoner, hur forskningspersoner upplever olika fenomen och vad som är 

deras uppfattningar av meningen kring ett visst fenomen.
93

 Fenomenologin i praktiken 

innebär att forskaren försöker begripa den livsvärlden som vardagsmänniskan lever i.
94

 

 

Jag anser att fenomenologin passar bra i vårdforskningen. Kunskapen som forskaren 

nått med hjälp av fenomenologisk metod kan användas t.ex. för att utveckla och förnya 

vårdpraxis. Detta kan vara följande steg i forskningen. Metoden passar bra, om man vill 

bedöma och utveckla vedertaget bruk.  

 

3.5.1 Livsvärldsperspektiv 

 

Begreppet livsvärld är centralt inom den fenomenologiska filosofin och centralt för 

vårdvetenskapen är dess grund i livsvärlden. Bland annat Husserl, Merleau-Ponty, 

Heidegger och Gadamer skriver om livsvärld, och den kunskapsteoretiska grunden har 

beskrivas med begreppen livsvärld, intentionalitet och cirkularitet. Vårdvetenskapen 

siktar på att utveckla kunskapen om patientens värld för att nå en djupare förståelse av 

patientens situation och hur patientens hälsoprocesser kan stödjas. Livsvärld betyder att 

människan försöker att söka mening, livsinnehåll och sammanhang i sitt liv. 

Livsvärlden är en del av existensen och ingen människa kan gå ur livsvärlden, och 

människan har en inneboende förmåga att söka efter mening i sitt liv.
95

 Livsvärlden är 

den värld i vilken man lever sina vardagliga liv. Livsvärlden existerar trots att man inte 
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alltid reflekterar över den. Asp och Fagerberg
96

 skriver: ”Livsvärlden är både en värld 

inom oss och har samtidigt utsträckning utanför oss. Man gör alltså ingen åtskillnad 

mellan inre och en yttre värld”. Intentionalitet är en teori hur vi upplever världen, och 

enligt den är människans medvetande alltid riktat mot något. Det innebär att människan 

kan påverka inriktningen och hon kan göra aktiva val och välja hur hon vill rikta sin 

uppmärksamhet. I Meleau-Pontys filosofi är cirkularitet en återkommande företeelse. 

Mellan människan och livsvärlden finns en cirkularitet, som betyder att människan både 

påverkar och påverkas av sin omgivning. Det finns en cirkularitet mellan språk, mening 

och erfarenhet.
97

 Livsvärlden är grunden för all kunskapsutveckling och all mening och 

innebörd har sitt ursprung i livsvärlden.
98

 

 

Ekebergh
99

 skriver: 

Den naturliga hållningen karaktäriseras av att människan är helt riktad mot, 

försjunken i och uppslukad av den aktivitet som pågår eller det som hon är 

involverad i för tillfället. I de vardagliga aktiviteterna analyserar människor inte 

medvetet vad de erfar, utan tar för givet att det, som är upptagna av, existerar på 

det sätt som de erfar det. Följaktligen är en persons naturliga hållning i grunden 

oreflekterad. 

 

Bengtsson
100

 skriver: ”I Husserls filosofi är livsvärlden en förvetenskaplig och 

förreflexiv värld. Den föregår och förutsätts av vetenskap och reflektion”. Människan 

kan aldrig slippa undan livsvärlden så länge hon är i livet. Den vardagliga livsvärlden 

innebär ett förråd av erfarenheter. Detta betyder inte bara egna erfarenheter, utan även 

de erfarenheter som har övertagits från föräldrarna. Livsvärlden innebär att människan 

söker mening, livsinnehåll och sammanhang, och människan har en inneboende 

förmåga att söka mening i sitt liv. I konkreta och vardagliga situationer är människans 

livsvärld och institutionella förhållanden sammanflätade med varandra. I livsvärlden 

finns strängt taget inga enskilda ting eller händelser utan ting och människor bildar 

sammanhang.
101
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Bengtsson
102

 skriver:  

Livsvärlden är den värld som vi alltid redan lever i tillsammans med andra 

människor och som vi kan stå i ett kommunikativt förhållande till. Livsvärlden är 

således en social värld med mänskligt skapande föremål och mänsklig 

organisering av livet, traderat från människa till människa. 

 

Livsvärlden förstås som upplevelsevärld och varje erfarenhet av ett föremål har en kärna 

av egenskaper. 
103

 Bengtssons ansats har främst använts i pedagogisk och 

omvårdnadsforskning och därför har jag valt att hänvisa till honom.  

 

3.6 Sammanfattning 

 

Den kliniska vårdvetenskapen kan utveckla kontextspecifika vårdhandlingar och 

vårdaktiviteter. Den försöker också beskriva den kliniska verkligheten med 

utgångspunkt i ett patientperspektiv. Jag vill lyfta fram patientperspektivet och jag valde 

ett fenomenologiskt närmelsesätt därför att fokus i fenomenologin är människans 

medvetande och levda erfarenhet. Livsvärlden handlar om den värld som människan 

lever sin vardag i. Livsvärlden innebär att människan söker mening och livsinnehåll. 

Med hjälp av människans upplevelser och erfarenheter är det möjligt att rekommendera 

nya metoder i vårdarbetet vid en speciell diagnos. Människans upplevelser om olika 

metoder är viktiga; bra metoder är inte bara objektivt mätbara. Speciellt om man 

behandlar ett mångdimensionellt problem är det viktigt att nå en helhetsförståelse som 

innebär att också människan blir hörd. 

 

I min studie vill jag öka förståelsen av den verklighet som patienter med sömnbesvär 

lever i. Jag anser att det är viktigt att lyfta fram patientens upplevelser vid sömnbesvär. 

Jag hoppas att mitt arbete kommer att ge vårdpraxis nya verktyg och ny förståelse. En 

människa som lider av sömnbesvär måste leva med och möta sina vardagliga situationer 

i sin livsvärld. Hon söker mening i sin situation. Jag väljer ett fenomenologiskt 

närmelsesätt därför att jag vill beskriva människans upplevelser.  
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Beskrivande fenomenologi passar bra för ett ämne som man inte ännu har forskat så 

mycket om eller då fenomenet är svårt att definiera. När man når människans 

upplevelser med hjälp av forskning är det möjligt att vidareutveckla vårdverkligheten.
104

 

 

I hermeneutiska studier utgörs materialet oftast av texter, och texterna kan ha 

producerats på olika sätt. Forskningspersonen kan också skapa en text t.ex. genom att 

skriva en dagbok. Det är även möjligt att forskaren har en dialog tillsammans med 

forskningspersonen. Forskaren kan skapa texten genom att transkribera intervjuer. 

Hermeneutik handlar framför allt om texter och forskaren går in i den hermeneutiska 

cirkeln via tolkning.
105

 

 

Fenomenologisk karaktär är erfarenheter och hermeneutisk karaktär är texttolkningar. I 

fenomenologin ber forskaren forskningspersonerna om rika och detaljerade 

beskrivningar av levda erfarenheter relaterade till det fenomen som undersöks. 

Datainsamlingen kan ske på olika sätt, men det allra vanligaste är öppna intervjuer.
106

 

 

På grund av dessa små skillnader anser jag att den fenomenologiska metodologin är den 

mest lämpade metoden för min studie, eftersom jag vill belysa fenomenet genom 

forskningspersonens upplevelser. Jag tolkar inte deras berättelser utan jag beskriver 

deras levda verklighet, dvs. hur de upplever sin livsvärld. Det finns mycket studier om 

sömnbesvär, men största delen är kvantitativa studier och det har inte heller utförts 

många studier ur vårdvetenskaplig synvinkel. Fenomenet är ännu ett ganska nytt 

forskningsområde ur vårdvetenskaplig synvinkel, och det finns inte ännu så många 

studier. Min studie kan också betraktas som klinisk forskning, därför att det kan 

utveckla det vårdande momentet i den aktuella kliniska situationen. Min studie är inte 

en aktionsforskning, men med hjälp av resultatet kan man troligtvis tillämpa kunskapen 

i vårdandet av människor med sömnbesvär. 
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4 STUDIENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet i min studie är att nå en djupare förståelse av vilken betydelse sömnbrist har för 

människans liv, och vilka upplevelser har människor i arbetsför ålder har av att ha 

genomgått kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod för sömnbesvär? Jag 

fokuserar inte på statistik; man vet redan hur vanliga sömnsvårigheter är i den 

västerländska världen. Man känner också till de väsentliga orsakerna till att det är svårt 

att somna. Men det finns inte många vetenskapliga studier om vad det innebär i livet, 

om man inte sover. Statistiken visar t.ex. att det finns ett samband mellan sömnbesvär 

och t.ex. koncentrationssvårigheterna som kan förorsaka olyckor och så vidare, men 

människornas röster har inte blivit hörda.  

 

Sömn är ett av människans grundbehov, och sömnbrist eller sömnbesvär kan orsaka 

mycket lidande och minska livskvaliteten. Syftet är att betrakta sömnbrist som fenomen 

i människans liv. Sömnbesvär har negativ inverkan av olika slag på upplevelser av hälsa 

och även på arbetsförmåga. I forskningsfrågorna vill jag lyfta fram hurdant livet är vid 

sömnbrist. Jag vill ge röst till människan som lider av sömnbrist eller sömnbesvär. Jag 

fokuserar på människor som är i arbetsför ålder. Jag begränsar mig till denna 

åldersgrupp därför att studien annars skulle vara alltför bred, och t.ex. barnens och 

åldringens livssituation är mycket olika livssituationen för människor i arbetsför ålder. I 

tidigare studier kom mycket ofta fram hur t.ex. livskvaliteten sjunker vid sömnbesvär. 

Men det finns inte djupare beskrivningar av vad det egentligen betyder i människans liv, 

om livskvaliteten har sjunkit. Man kan hitta olika berättelser i tidningar men det är svårt 

att hitta studier inom området. Jag vill öka kunskapen och förståelsen med utgångspunkt 

i följande forskningsfrågor: 

 

 Vilken betydelse har sömnbrist på människans liv i arbetsför ålder? 

 Hurdana upplevelser har människor i arbetsför ålder, som deltagit i kognitiv 

beteendeterapi som behandlingsmetod av sömnbesvär? 

 

Jag har funderat mycket på mina forskningsfrågor och om ska jag fokusera på sömn, 

sömnbrist eller sömnbesvär i frågorna. Till slut kom jag fram till en lösning att i första 
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frågan belysa fenomenet sömnbrist därför att begreppet är neutralt och inte negativt 

laddat. Kanske är det möjligt att människan med sömnbrist kan uppleva det 

livsbejakande och positiva? I den fenomenologiska ansatsen är öppenhet speciellt 

viktigt och forskaren bör inte styra slutresultaten. Genom att använda ett neutralt 

begrepp vill jag lämna plats för oväntade forskningsresultat. Ordet sömn skulle ha varit 

mycket bredare fenomen och en begränsning skulle ha varit alltför utmanande. 

 

Den första empiriska delen gör anspråk på att försöka besvara den första 

forskningsfrågan, och den andra empiriska delen gör anspråk på att försöka besvara den 

andra forskningsfrågan, men det är möjligt att den andra empiriska delen kan besvara 

den första forskningsfrågan. Studiens övergripande syfte är att nå en djupare förståelse 

av vad det innebär att leva med sömnbesvär. Jag vill också lyfta fram medicinfria 

behandlingsmetoders betydelse i vårdandet och hälsovårdaren har den centrala rollen för 

att genomföra alternativa medicinfria behandlingsmetoder. Via svaren är det också 

möjligt att vidareutveckla arbetet som vårdarna redan gör hos patienter som lider av 

sömnbesvär. I ett sådant skede intar det hälsofrämjande arbetet en central roll. 
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5 MATERIAL OCH METOD  

 

I detta kapitel presenteras avhandlingens material och metod. Alla forskningspersoner 

har upplevelser om sömnbrist eller sömnbesvär. I fenomenologin är det viktigt att 

forskningspersonerna har upplevelser om fenomenet man forskar om. Två 

forskningspersoner har intervjuats och 21 forskningspersoner har besvarat en enkät som 

samlades in under sömnkursens gång. Båda delarna av materialet analyseras genom 

Ricœurs strukturanalys. Dessa metoder beskrivs kort nedan. Kvalitativa intervjuer 

skapar ett enastående och personligt tillfälle som handlar om två människors dialog. 

Därför lyfter jag fram den kvalitativa intervjuns specifika frågor. Jag belyser 

analysmetoden som jag kommer att använda efter intervjun. (Se kapitel 6.5.) 

 

5.1 Design och genomförande  

 

Min studies design beskriver forskningsprocessen och studiens anspråk som är att 

försöka öka kunskapen om sömnbrist och sömnbesvär och dess betydelse i människans 

liv. Jag vill ännu utvidga fenomenet sömnbesvär: finns det ännu någonting annat, som 

inte har diskuterats tidigare i fråga om sömnbesvär? Genom en fenomenologisk ansats 

är avsikten att hitta nya synvinklar, samt utvidga kunnandet kring sömnbesvär. Jag 

anser att människans heltäckande lidande vid sömnbesvär inte tidigare har beskrivits 

tillräckligt brett. Detta är möjligt att nå genom att intervjua människor som lider av 

sömnbesvär. Patientens röst har inte ännu blivit tillräckligt hörd med tanke på en bred 

vetenskaplig synvinkel. Genom att lyssna patientens upplevelser är det möjligt att hitta 

nya synvinklar på fenomenet. Om man bestämmer olika parametrar på förhand, kanske 

forskaren blir omedveten om de dolda parametrar som fenomenet kan innebära.  
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Figur 3. Beskrivning över studiens uppbyggnad. 

 

Detta är en fenomenologisk studie, som betraktar olika fenomen och företeelser. 

Fenomenologin upptäcker och beskriver mänskliga upplevelser, natur och innebörd. 

Fokus ligger på upplevd verklighet ‒ inte verkligheten så som den uppfattas.
107

 I 

studiens första del kommer jag att intervjua två personer, som berättar om sina 

upplevelser vid sömnbesvär. De två forskningspersoner som vill berätta om sina 

upplevelser är inte mina kunder, utan de är frivilliga personer som har varit mycket 

intresserade av mitt kandidatarbete. De båda har själva föreslagit att de ska berätta om 

sina liv vid sömnbesvär. Efter det fick jag en idé att göra en fenomenologisk studie för 

att visa meningen i upplevda fenomen. Det fenomenologiska närmelsesättet genomsyrar 

också på vilket sätt jag analyserar resultat. Ricœurs strukturanalys möjliggör en djup 

förståelse av fenomenet man forskar om.  
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Figur 4. Design
108

 över studiens process.  

 

Hälsa och sömnbrist i min studie innebär att siktet är att beskriva sömnbesvär i 

människans liv. Sökandet går framåt via en fenomenologisk studie för att upptäcka 

mänskliga upplevelser. Fenomenologin är inriktad på människans upplevelser och via 

intervjun och enkäter är det möjligt att människans upplevelser blir mera synliga. Det 

fenomenologiska närmelsesättet är inriktat på människans livsvärld, dvs. världen som 

människan lever sin vardag. I slutandet nås fördjupad förståelse av sömnbesvär i 

människans liv och en ny förståelse av människans livsvärld som kan tillämpas i 

vårdpraxis. Forskningen kan öka, fördjupa och utveckla ett kunnande som är tillämpbart 

i vårdpraxis. (Se figur 4.) 
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5.2 Material 

 

Materialet består av forskningspersoner som har haft något slags sömnsvårigheter. Min 

studie fokuserar på människor som lider av sömnbesvär och därför är det viktigt att 

forskningspersonerna själva vet vad det innebär om man inte sover. Persson och 

Sundin
109

 skriver: ”Sett i relation till syftet: att belysa innebörder av levd erfarenhet av 

ett fenomen, blir det viktigaste urvalskriteriet att personer med erfarenheter av det 

studerande fenomenet inkluderas i studien. Ett annat viktigt urvalskriterium utgörs av 

att personerna kan förmedla sina erfarenheter i form av berättelse i muntlig eller 

skriftlig form.” Kriterier för valet är personliga upplevelser om sömnbesvär. 

Forskningspersonerna föreslog att de kan berätta om sina sömnsvårigheter och de fyller 

kriterierna. Dessa forskningspersoners berättelser använder jag i min första empiriska 

del. Andra delen består av 21 enkäter, som har samlats in på sömnkurser under två år. 

Forskningspersonerna fick en enkät, och de hade en möjlighet att ge respons om kursens 

gång. Tolv frågor består av öppna frågor om deras upplevelser om kursens nytta för 

deras sömnbesvär. Alla har skrivit under ett samtycke att deras svar kan användas i min 

studie. I enkäterna finns inga personuppgifter och det finns inte heller någon 

information om deras yrke eller arbetsplatser eller andra uppgifter som kan känna igen. 

Studiens fokus är att dokumentera forskningspersoners upplevelser om sömnkursen och 

om deras sömnbesvär har blivit lindrigare.  

 

Det är etiskt viktigt att materialet består av andra människor än i andra delen. På det 

sättet kan jag skydda forskningspersonernas integritet då jag inte väljer samma personer 

som har varit på sömnkursen till första delen. Detta för att säkerställa att ingen av 

forskningspersonerna som har varit på sömnkursen behöver oroa sig för att någon ska 

tro att hen även svarat i den första delen. Orsaken till detta är att några av 

forskningspersonerna berättade på sina arbetsplatser att de deltar i sömnkursen. En 

annan forskningsperson kommer från huvudstadsregionen vilket också garanterar 

anonymitet. Forskningsintresset i denna studie fokuserar sömnbrist och sömnbesvär, 

och i analysskedet utesluter jag yrke, utbildning och andra personliga och privata 

uppgifter. Intervjuerna är djupintervjuer därför att forskaren i en fenomenologisk studie 

försöker fånga en ren beskrivning hur fenomenet upplevs. Forskaren tolkar inte 
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berättelser utan visar innebörden i de upplevda fenomenen. En temaintervju är alltför 

styrande för att nå autentisk information om de upplevda fenomenen.  

 

 I studiens andra del använder jag materialet som har samlats inom 

företagshälsovärdskontext, där man har använt beteendeterapin som behandlingsmetod. 

Frivilliga har fyllt i ett frågeformulär som innehåller tolv öppna frågor gällande 

sömnkursen. Forskningsfrågorna innehöll inte känsliga frågor som kunde skada 

forskningspersonerna, utan fokus låg på deras upplevelser om kursens nytta för deras 

sömnsvårigheter. Deltagarna blev informerade om att deras personuppgifter är 

skyddade, ingens identitet kommer att spåras på basis av vad de har svarat. Tanken var 

också utvärdera sömnkursen och få viktig information om kursens betydelse i 

vårdarbetet och synliggöra läkemedelsfria behandlingsmetoders betydelse. 

 

5.3 Kvalitativ intervju som metod 

 

I den fenomenologiska filosofin är objektivitet ett uttryck för trohet mot de undersökta 

fenomenen, och målet är att söka efter fenomenens väsen. Fenomenologisk metod 

omfattar beskrivning, väsenskådan och fenomenologisk reduktion. Syftet med denna 

kvalitativa forskningsintervju är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden. 

Forskningspersonen ger sitt eget perspektiv i sin vardagsvärld och strukturen är ungefär 

densamma som i ett vardagligt samtal.
110

  

 

En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker beskrivningar av forskningspersonens levda 

värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen. Det liknar ett 

vardagssamtal, men som en specifik teknik är det som professionell intervju som har ett 

visst syfte. Halvstrukturerad intervju är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär. Intervjun skrivs vanligen ut, och den utskrivna texten och 

bandinspelningen utgör det material som sedan analyseras.
111
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Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonens levda vardagsvärld, 

dvs. livsvärlden. Kvale och Brinkman
112

 skriver att ”strävan att erhålla fördomsfria 

beskrivningar leder till en rehabilitering av livsvärlden i förhållande till vetenskaplig 

värld. Livsvärlden är världen som den påträffas i vardagslivet och upplevs direkt och 

omedelbart oberoende av och före förklaringar. Den kvalitativa intervjun är en 

forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde till människors upplevelser av den 

levda världen.”  

 

Intervjun söker beskriva och förstå meningen hos centrala teman och forskaren måste ha 

kunskap om intervjuämnet. Intervjuaren uppmuntrar intervjupersonen att så exakt som 

möjligt beskriva vad hen upplever och känner. Beskrivningar är specifika situationer 

och handlingar, inte allmänna åsikter. Medveten naivitet innebär att intervjuaren visar 

öppenhet för nya och oväntade fenomen. Intervjuaren har inte färdiga kategorier och 

tolkningsscheman. Snarare än att ställa redan formulerade frågor utifrån bestämda 

analyskategorier bör intervjuaren vara nyfiken på vad som sägs och vad som inte sägs. 

Hen måste också vara kritisk mot sina egna antaganden under intervjun.
113

 Hen måste 

ha förmågan att lyssna och det kan vara ännu svårare än att ställa frågor. Intervjuaren 

måste för det första lyssna på vad respondenten faktiskt säger och hen måste 

koncentrera sig på innehållet i vad som sägs och försäkra sig om att man förstår det.
114

 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun är fokuserad på bestämda teman. Den kan vara 

strängt strukturerad med standardiserade frågor. Intervjuaren leder situationen till vissa 

teman via öppna frågor men inte till bestämda teman. Intervjupersonens uttalanden är 

ibland mångtydiga och ett påstående kan tolkas på olika sätt. Forskningsintervjuns mål 

är inte att komma fram till entydiga och kvantifiera innebörden hos teman som står i 

fokus. Det är också möjligt att intervjupersonen, dvs. forskningspersonen, hittar nya 

aspekter hos temat och ser sammanhang som hen inte tidigare har varit medveten om. 

Då kan intervjusituationen vara en ovanlig och berikande upplevelse för 

intervjupersonen och kanske hen hittar nya insikter om sin livssituation.
115

  

 

                                                           
112

 Kvale & Brinkman, 2014, 46. 
113

 Kvale & Brinkman, 2014. 
114

 Starrin & Renck, 1996 
115

 Kvale & Brinkman, 2014. 



41 
 

I intervjusituationen är det viktigt att intervjuaren strävar efter att anta ett 

fenomenologiskt förhållningssätt. Det betyder att intervjuaren ställer öppna frågor och 

uppföljande stödfrågor som tillåter att intervjupersonernas berättelser framträder och 

fördjupas.
116

 

 

5.4 Intervjuanalys 

 

Intervjupersonernas uttalanden samlas inte ihop utan de skapas tillsammans med 

intervjuaren. En intervju är ett levande samtal. En väsentlig fråga är hur forskaren 

analyserar vad forskningspersonen har berättat för att berika och fördjupa meningen i 

vad de har sagt. Att analysera innebär att separera något i delar eller element.
117

 

 

Ett första steg är när forskningspersonen beskriver sin livsvärld och under intervjun 

berättar om sina upplevelser i förhållande till ett ämne. Då görs ingen omfattande 

tolkning eller förklaring av vare sig forskaren eller forskningspersonen. Intervjuanalys 

med fokus på meningen görs via meningskoncentrering. Meningskoncentrering bygger 

vanligen på kodning och innebär att man drar samman intervjupersonens yttranden till 

kortare formuleringar.
118

  

  

Kvalitativ innehållsanalys som intervjuanalys är en av analys som har fokus på 

meningen. Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att 

identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. Sedan uttrycks skillnader och likheter i 

kategorier och teman. Det finns ett manifest innehåll och ett latent budskap i varje text. 

Det latenta budskapet betyder det uppenbara innehållet, och det latenta budskapet 

handlar om en texts underliggande budskap, det som sägs mellan raderna. 

Innehållsanalys sammanfattar kunskapen för att kunna beskriva fenomenet man forskar 

om.
119

 Också i intervjusituationen måste forskaren vara observant på och kunna tolka 

tonfall, ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck, liksom vad som sägs mellan 

raderna.
120

 Det är särskilt väsentligt om forskningsämnet är speciellt känslomässigt.  
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Analysprocessen innebär att meningsenheterna kondenseras och abstraheras. Med 

kondensering görs texten kortare och mera lätthanterlig. Abstrahering innebär att lyfta 

innehållet till en högre logisk nivå. Lundman och Hällgren Graneheim
121

 beskriver: ”En 

kod är en etikett på en meningsenhet som kort beskriver dess innehåll.” Koder hjälper 

forskaren att reflektera över sina data, de är redskapen som måste skapas med 

hänsynstagande till meningsenhetens kontext. Materialet skrivs under en tabell och 

samlas underrubriker meningsenhet, kondenserade meningsenheter, subtema och tema. 

 

5.5 Ricœurs strukturanalys 

 

Ett alternativ till Ricœrs strukturanalys kunde ha varit kvalitativ innehållsanalys, men 

motivet till att det inte valdes är att strukturanalysen bättre kunde avtäcka ännu djupare 

förståelse av sömnbesvär som fenomen. När jag satte mig in i Ricœurs strukturanalys 

märkte jag att den är ännu lämpligare därför att min studie är fenomenologisk. Genom 

Ricœurs strukturanalys är det möjligt att hitta djupare innebörd från levd erfarenhet. 

Metoderna är likadana, men enligt min åsikt är Ricœurs strukturanalys ännu djupare. I 

min studie vill jag lyfta fram forskningspersonernas erfarenheter som de är och ge ord 

till deras upplevelser. Ricœurs strukturanalys är användbar på att analysera både 

intervjuer och enkäter. Jag analyserar dem separat därför att forskningsfrågorna är olika.  

Meningen med intervjun är att belysa innebörder av forskningspersoners levda 

erfarenhet av fenomen. Andra delens forskningsfråga är fokuserad på konsekvenser av 

sömnkurser.  

 

Hermeneutiken utgör en tolkningskonst och förståelselära som syftar till att förmedla 

förståelse och innebörder. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv ser vi världen från våra 

olika utgångspunkter. Personer kan tolka och förstå samma företeelser på olika sätt.  

Person och Sundin
122

 skriver: ”För att innebörden i personers levda erfarenhet av ett 

fenomen ska bli tillgänglig för andra behöver upplevelsen av fenomenet berättas och 

omvandlas till text som sedan tolkas”. Detta möjliggörs genom att länka samman 

fenomenologins livsvärldsteori med hermeneutikens fokus på tolkning och förståelse. 

                                                           
121

 Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, 190. 
122

 Persson & Sundin, 2013, 374. 



43 
 

Ricœur anser att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan fenomenologin och 

hermeneutiken. Ricœur tycker att det är med hjälp av strukturalismen det går att frilägga 

och klargöra textens inre struktur och meningshorisonter genom att lyfta fram en 

djupsemantik och visa textens annorlunda innebörder än författarens ursprungliga och 

medvetna avsikter.
123

  

 

Persson och Sundin
124

 skriver: ”Utifrån Ricœurs teori om vad texten talar om och 

öppnar upp för, bearbetas delarnas relation till helheten i enlighet med den 

hermeneutiska spiralen”. Genom detta sker en dialektisk rörelse mellan förståelse och 

förklaring där det finns någon absolut och avslutad kunskap. Öppenheten bildar en 

spiral och det finns ingen början eller något slut. Den fenomenologiska hermeneutiska 

tolkningsmetodens tre faser som forskaren alternerar mellan är den naiva förståelsen, 

strukturanalysen och den sammanvägda förståelsen. Person och Sundin
125

 skriver att 

”genom att skifta mellan dessa tre faser tillägnar sig forskaren en växelvis förståelse 

(genom en hermeneutisk helhetstolkning av fenomenet) respektive förklaring (genom 

strukturell förklaring av textdelar) av möjliga innebörder i levd erfarenhet”. 

 

Vid den naiva läsningen är målet att komma fram till en första omedelbar naiv förståelse 

av fenomenet som helhet utifrån upprepad läsning av texten. Ricœur beskriver denna fas 

som en yttolkning av textens intention. För att det ska vara möjligt behöver tolkaren inta 

en fenomenologisk inställning och låta sig beröras av texten. Den naiva förståelsen 

guidar det andra steget, strukturanalysen, där avsikten är att förklara texten. I 

strukturanalysen distanserar man sig och förklarar texten. I den kritiska 

tolkningsprocessen finns en nödvändig och fruktbar etapp; mellan en yttolkning (den 

naiva förståelsen) och en djupgående kritisk tolkning (den sammanvägda förståelsen). 

Strukturanalysen kan genomföras på olika sätt. Ett tillvägagångssätt är att öppet utgå 

från hela texten som ett stycke för enda strukturanalys. Alternativt kan texten delas upp 

i domäner (områden) genom att forskaren utifrån idéer uppkomma från den naiva 

förståelsen formulerar olika frågor till texten och samlar dessa områden i särskilde 

textavsnitt. Varje textavsnitt bildar då utgångspunkt för en strukturanalys och på så sätt 

                                                           
123

 Persson & Sundin, 2013. 
124

 Persson & Sundin, 2013, 379. 
125

 Persson & Sundin, 2013, 380. 



44 
 

görs flera strukturanalyser. Person och Sundin
126

 skriver: ”Oavsett vilket av 

tillvägagångssätten som används så innebär förfaringssättet att delar av texten lytts ur 

sitt sammanhang (de- kontextualisering) i och med att texten splittras upp i 

meningsbärande delar (meningsenheter) utifrån den innebörd som de olika textdelarna 

förmedlar. En meningsenhet är en del av texten som kan omfatta allt från några få ord 

till många meningar beroende på att den omfattar sammanhängande text med samma 

innebörd. Indelningen av texten i segment som sedan integreras utgör en förutsättning 

för att kunna tillägna sig textens intention, som är skild för författarens intention, och 

möjliggör en förklaring av texten”. Efter det kondenseras meningsenheterna, vilket 

innebär att onödiga upprepningar och ord tas bort samt att varje meningsenhet 

sammanfattas. Efter det abstraheras meningsenheterna på ett sådant sätt att innebörden 

formuleras. I ett nästa steg sorteras, jämförs och sammanförs de kondenserade och 

abstraherade meningsenheterna med avseende på skillnader och likheter. De 

sammanförda enheterna abstraheras till subteman och vidare till teman och till 

huvudteman.
127

  

 

Persson och Sundin
128

 fortsätter: ” I den tredje fasen, den sammanvägda förståelsen, 

eftersträvar forskaren att komma fram till en djupare helhetsförståelse av fenomenet i 

relation till forskningsfrågan och studiens kontext genom att reflektera över den naiva 

förståelsen, strukturanalysen förklaring i förhållande till den egna förförståelsen, andra 

studiers resultat samt teorier och/eller modeller som är relevanta i förhållande till 

fenomenet.” Texten de-kontextualiseras (att lyfta ut fyndens kärna från den kontext i 

vilket studien är gjord) för att nå en helhetsförståelse. Efter det re-kontextualiseras 

texten, vilket betyder att sätta in fyndens kärna i läsarens aktuella kontext. I denna fas 

ligger textens fokus på ett möjligt sätt att vara i världen utifrån det texten visar på. 

Ricœur menar att trovärdighetsaspekter i tolkningen av texter omfattar att tolkaren 

använder sin förförståelse men på ett sätt som kännetecknas av en öppenhet för 

fenomenet i linje med vad texten öppnar upp. Det finns en rörelse mellan de olika 

faserna i tolkningen och därmed gynnar pendlingen mellan förståelse och förklaring 

öppenheten inför fenomenet.
129
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Person och Sundin
130

 skriver att en persons levda erfarenhet alltid är personlig och kan 

inte upplevs av andra. Å andra sidan kan innebörden synliggöras genom att tolka 

uttrycken för den levda erfarenheten, och det blir därigenom möjligt för andra att förstå 

mera av personens livsvärld. Det som ska förstås är inte den som talar bakom texten, 

t.ex. intervjupersoner, utan det som texten talar om. Detta förutsätter att forskaren följer 

textens rörelse för att förstå texten. Meningsenheter kondenserades, abstraherades och 

organiserades i subteman och teman med utgångspunkt i likheter och skillnader. 

 

Målet är att nå en fördjupad förståelse av vad fenomenet innebär genom att reflektera 

över fynd med hjälp av teorier eller relevant litteratur som omfattar innebörder av levd 

erfarenhet. Metoden lämpar sig för forskning som vill belysa innebörder i ett fenomen. 

Om forskaren är intresserad av vilket innehåll texten har är denna metod inte tillämplig. 

Då rekommenderas i stället kvalitativ innehållsanalys. Trovärdighet i urvalet av 

intervjupersoner innebär att intervjupersonerna har tillräckligt med erfarenhet av 

fenomenet. Det är också viktigt att antalet av intervjupersoner inte är för stort, vanligt är 

att åtta−tolv personer inkluderats, i annat fall tenderar materialet att bli för omfattande 

och möjligheten att komma fram till innebörder i fenomenet försvaras. Det är också 

viktigt att deltagarna har beskrivits utifrån relevanta karakteristika för att det ska vara 

möjligt att dra slutsatser kring överförbarhet av resultat till andra sammanhang. I 

intervjusituationen kan intervjuaren sträva efter att anta en fenomenologisk situation. 

Intervjuaren ställer öppna frågor och uppföljande stödfrågor som tillåter att 

intervjupersonernas berättelser framträder och fördjupas. Persson och Sundin
131

skriver; 

”Det betraktas som ett trovärdighetskriterium att tolkningen utförs en pendling mellan 

de tre faserna då denna pendling möjliggör en rörelse mellan förståelse – förklaring −  

fördjupad förståelse av texten”. Trovärdigheteten i tolkningen stärks ytterligare genom 

att tolkaren har nyttjat den hermeneutiska spiralen tills dess att det ömsesidiga 

förhållandet mellan delar och helheten framastår som klarlagt.
132
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Ricœur
133

 skriver om ordet förstå att tolkningen framstod som ett särskilt område i 

förståelsen. Det är denna motsättning mellan förklara och förstå man bör utgå ifrån. 

Tolkningen är ett särskilt område inom denna förståelse. Tolkningen är en 

förståelsekonst tillämpad på dylika manifestationer, vittnesbörd och monument, vars 

viktigaste kännetecken är att de är skrifter. Han fortsätter
134

: ”I begreppsparet förstå – 

tolka är förståelsen det fundamentala, nämligen kunskapen om ett främmande psyke 

genom tecken. Tolkningen medför en ökad grad av objektivering tack vare att skriften 

fixerar och bevarar tecknen.” Den väsentligaste saken är således objektivitet. Slutligen 

kan nämnas att det är forskarens objektivitet, moral och etik som styr tolkningen att 

denna inte får förvränga den ursprungliga texten.  
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6 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN  

  

Forskningsetik i relation till forskning får en speciell karaktär inom humanvetenskaper 

där människan utgör ett forskningsobjekt. Eriksson
135

 skriver: ”Etiska frågor inom 

vårdforskningen innebär en ytterligare precisering av den etiska kod som tillämpas inom 

allt vårdarbete”. De forskningsetiska frågorna ska behandlas ur forskningsobjektens och 

forskarens synvinkel. De forskningsetiska frågorna måste ses ur ett vidare perspektiv 

innefattande alla de skeden som hör till det vetenskapliga arbetet. 

 

Enligt Eriksson
136

 finns det principer och regler som är allmänt accepterade då det gäller 

etik i relationen forskare – forskningsperson. På grund av min fenomenologiska ansats 

är det ännu viktigare att vara medveten och följa etiska regler. Jag följer hennes 

principer och kommer inte att skada och inte åstadkomma lidande eller illabefinnande 

för patienten. I min studie är deltagandet frivilligt. Jag beaktar patientens bästa. Denna 

regel förutsätter att patienten alltid informeras om forskningen i den utsträckningen att 

man själv kan besluta om deltagandet i forskningen. Patientens bästa måste alltid vara 

det som kommer i första rummet. 

 

Jag bevarar patientens förtroende och garanterar anonymitet. För att bevara patientens 

förtroende är det viktigt att man informerar patienten och svarar så sanningsenligt som 

möjligt på patientens frågor. Jag söker kunskap och för den vidare genom undervisning 

och forskning. Forskningen får inte vara ett självändamål. Den kunskap som erhålls bör 

komma till användning och gagna så många människor som möjligt. 

 

Professionell etik betyder att den är formulerad i professionella grupper och ofta berör 

frågor och situationer där det etiska inslaget är direkt och svårt att se för utomstående. 

Det är en stor utmaning för forskaren att bevara sin spontana och naturliga 

medmänsklighet samtidigt forskaren som borde tillägna sig de krav på distansering och 

objektivitet som förutsätts av en god forskare. I vårdvetenskaplig forskning lyfts fram 

betydelsen av aldrig kränka eller orsaka lidande för de forskningspersoner som deltar. 
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En etisk hållning ska genomsyra varje del i forskningsprocessen.
137

 Den mest centrala 

etiska regeln är att forskningen inte får skada någon enskild person eller grupp. I denna 

studie kommer jag att följa de forskningsetiska anvisningar gällande god vetenskaplig 

praxis som utarbetats av forskningsetiska delegationer
138

, det vill säga ”Etiska principer 

för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag 

om ordnande av etikprövning.” och ”God vetenskaplig praxis och handläggning av 

misstankar om avvikelser från den i Finland”.  

 

Den mänskliga interaktionen under intervjun kan påverka forskningspersonen. Före 

intervjusituationen måste forskaren vara medveten om att interaktionen också kan vara 

ångestskapande och framkalla försvarsreaktioner hos såväl intervjupersonen som 

intervjuaren. Forskaren bör vara medveten om de potentiella etiska överträdelserna av 

intervjupersonens personliga gränser och forskaren måste kunna hantera den 

mellanmänskliga dynamiken i en intervju.
139

 

 

Genomförandet av ett forskningsprojekt väcker frågor om värdet av den kunskap som 

produceras via intervjun. Samhällsvetenskaplig forskning tjänar vetenskapliga och 

mänskliga intressen. Det kan vara en spänning mellan önskan att erhålla kunskap och 

etisk omsorg. Om intervjun är så djup och inträngande som möjligt finns det en risk att 

intervjupersonen kränks, och å andra sidan om forskaren ska vara som respektfull mot 

intervjupersonen som möjligt är risken att empiriskt material bara skrapar på ytan. Det 

är viktigt att beakta potentiella etiska frågor redan från början av undersökningen.
140

  

 

Kvale och Brinkman
141

 har beskrivit sju etiska frågor vid forskningsstadierna, som jag 

kommer att följa. När jag tematiserar bör jag överväga syftet med en 

intervjuundersökning inte bara med hänsyn till det vetenskapliga värdet av den 

eftersträvade kunskapen utan också efter i vad mån den förbättrar den undersökta 

mänskliga situationen. Redan när jag planerade min studie tänkte jag på det etiska 

problemet att erhålla undersökningspersonernas informerade samtycke till att delta i 
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studien, att säkra konfidentialiteten och överväga de konsekvenser som kan följa av 

studien för de undersökta personernas del.  

 

I intervjusituationen måste jag överväga vilka de personliga konsekvenserna blir för 

undersökningspersonerna, till exempel stress under intervjun och förändringar i 

självuppfattningen. Utskriften innebär att jag garanterar intervjupersonens 

konfidentialitet, och därtill kommer frågan om den utskrivna texten är lojal mot deras 

muntliga uttalanden. Jag skriver inte sådana citat som riskerar att blotta deras identitet.  

 

När jag analyserar de etiska problemen gäller frågan om hur djupt intervjuerna kan 

analyseras, och om intervjupersonerna ska ha inflytande över hur deras uttalanden 

tolkas. Verifiering innebär att forskarens etiska skyldighet att redovisa kunskap som är 

säkerställd och verifierad så långt det är möjligt. Det handlar bland annat om hur pass 

kritiska frågor man kan ställa till intervjupersonen. När jag rapporterar ska jag 

rapportera offentligt om privata intervjuer och då aktualiseras åter frågan om 

konfidentialitet, liksom frågan om vilka konsekvenser som den publicerade rapporten 

kan få både för intervjupersonerna och för de grupp som de tillhör.  

 

I min studie kommer jag att följa ovannämnda principer. Redan när man planerar sin 

studie bör man redan tänka om ämnet är sådant att man inte ens kan intervjua personer 

eller om man borde söka kunskap på ett annat sätt. Till exempel i studier som handlar 

om mycket känsliga frågor finns det risker att forskningspersonen kränks. Ett sådant 

ämne kan vara t.ex. traumatiska händelser och intervjun kan aktivera traumareaktionen 

på nytt. Enligt mina upplevelser var det många människor som gärna vill berätta om 

sina sömnbesvär speciellt när de hörde att jag forskade om ämnet. Mina 

forskningspersoner vill gärna berätta om sitt liv vid sömnbesvär och liksom ge ord till 

sina upplevelser och vad det egentligen handlar om. Det är viktigt att öka förståelsen 

kring sömnbesvär hos vårdare, och mina forskningspersoner upplever att deras 

berättelser är värda att skriva på ett vetenskapligt sätt. Mina forskningspersoner var 

medvetna om att jag själv som forskare redan var ett slags av specialist gällande 

sömnbesvär. En av de etiska forskningsfrågorna i min studie kan vara att mina 

forskningspersoner har förväntningar att få hjälp av mig via intervjun. Jag kommer att 

berätta noggrant om intervjun och efter det kan vi också diskutera om sömnbesvär om 
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de själva önskar göra det. Jag har redan diskuterat om sömnbesvär med olika människor 

och om de vill ställa frågor till mig svarar jag gärna om jag bara kan. Jag anser att 

forskaren som är en specialist i vissa ämnen, också är förpliktad att berätta om sin 

kunskap. Forskaren kan ge tips om bra material, böcker osv. som hon redan vet mycket 

om.  
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7 RESULTAT AV DEN FÖRSTA EMPIRISKA DELEN 

 

I följande kapitel beskrivs studiens empiriska delar och valet av patienter. Den 

empiriska studiens genomförande har skett i två delar. Första delen utgörs av intervjuer 

med två personer och i den andra delen analyseras enkäter som har samlats från 

patienter. Valet av alla intervjupersoner sker utifrån en frivillighetsprincip. I slutet av 

kapitlet beskrivs analysering av materialet. Det är motiverat att forska om människans 

upplevelser därför att diagnosen sömnbesvär grundar sig på patientens upplevelser. Man 

kan inte bedöma sömnbesvär utifrån, därför att behovet av sömn varierar så mycket 

mellan olika människor. Människans egen upplevelse av sömnbrist är därför den 

väsentligaste saken. Min studie fokuserar på människor som är i arbetsför ålder och 

studiens sikte och forskningsfrågan ska förklara människans liv vid sömnbrist. När jag 

formulerade forskningsfrågan, var jag inte medveten om patientens upplevelser. I detta 

kapitel använder jag ordet hon därför att kön hade en betydande roll gällande 

sömnbesvär. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Forskningspersonens upplevelser.  

 

Ett viktigt sikte i min forskning är att ge en röst åt människan, som lider av sömnbesvär. 

I första del kan forskningspersonerna klä i ord vad liv innebär vid sömnbesvär och i 

andra delen lyfts patientens upplevelser om läkemedelsfria behandlingsmetoder fram.  

 

Min 

upplevelse! 
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7.1 Första empiriska delen 

 

Många personer har varit medvetna om min studie och efter olika diskussioner har jag 

skaffat och valt mina forskningspersoner noggrant utgående från diskussioner. 

Forskningspersonerna har alltså frivilligt tackat ja till att delta i studien. 

Inkluderingskriterier var att forskningspersonerna hade upplevelser om något slags 

sömnbesvär. Jag valde två olika forskningspersoner; en har ett långvarig kroniskt 

sömnbesvär och en annan forskningsperson hade den lindrigare formen av sömnbesvär. 

 

Jag intervjuade dem med hjälp av färdigt formulerade öppna forskningsfrågor. I sådana 

situationer måste forskaren vara känslig och lyssna noggrant för att kunna ställa 

preciserande frågor. Därför kan intervjun inte orubbligt följa intervjufrågor som har 

planerats på förhand. Kvale och Brinkman
142

 skriver att ”Intervjuaren leder den 

intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman”. 

Vanligast är öppna intervjuer där deltagarna berättar om sina upplevelser av det aktuella 

fenomenet.
143

 Det är också möjligt att intervjupersonen förändrar sina uppfattningar om 

temat. När människan berättar om sina upplevelser kan hon hitta också lösningar, men 

förstås är intervjuns mål inte att vara en terapeutisk intervju men det borde vara en 

positiv upplevelse. Intervjusituationen kan vara en ovanlig och berikande upplevelse, 

som kan ge nya insikter om ens livssituation. Ibland kan det vara svårt att avsluta en 

kvalitativ intervju, eftersom intervjupersonen kanske vill fortsätta samtalet. 

Intervjusituationen är mellanmänsklig och ett utbyte av synpunkter där kunskapen 

konstrueras i interaktionen mellan två människor. Jag är inspirerad av fenomenologin 

och har försökt följa de empatiska livsvärldsintervjuernas principer.  

 

Jag bandade båda diskussionerna och lyssnade på materialet och skrev ner allt ord för 

ord. Efter det läste jag materialet många gånger. Vid den naiva läsningen är målet att 

komma fram till en första naiv förståelse av fenomenet som helhet. Ricœeur
144

 beskriver 

denna fas som en yttolkning av textens intention. Den naiva förståelsen guidar till det 
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andra steget, som är strukturanalysen där avsikten var att förklara texten. I den tredje 

fasen, den sammanvägda förståelsen, var avsikten att förklara fenomenet i relation till 

forskningsfrågan och studiens kontext genom att reflektera över den naiva förståelsen, 

strukturanalysens förklaring i förhållande till egen förståelse och andra studiers resultat 

samt teorier.
145

  

 

7.2 Den naiva förståelsen 

 

När jag läste texterna, hittade jag likheter och olikheter. En forskningsperson lider av 

kroniskt sömnbesvär och en annan har haft tillfälliga perioder i livet då det är svårt att 

somna. Först tänkte jag sammanfatta det tillsammans, men jag märkte att berättelserna 

var så olika att det krävdes att de analyserades separat. Gemensamt var speciellt 

upplevelsen av olika negativa känslor och nedsatt funktionsförmåga.  

  

Forskningspersonen som lider av kroniskt sömnbesvär berättade om sitt liv vid 

sömnbesvär. I denna mening använder jag ordet sömnbesvär därför att 

forskningspersonen hade fått ifrågavarande diagnos. 

 

On tämä tietynlainen invaliditeetti, joutuu ponnistelemaan jatkuvasti. Sitä kokee 

häpeää, huonommuuden tunnetta ja vaikuttaa itsetuntoon. 
 

Forskningspersonen som lider av kroniskt sömnbesvär upplever att man kan kalla det ett 

slags invaliditet, och det påverkar självkänslan mycket och det förorsakar känslor av 

skam och mindervärde samt minskar livskvaliteten. Hon berättade också att 

sömnbesvären har påverkat hennes parförhållande och moderskapet. Det är paradoxalt 

att hennes sömnbesvär började efter förlossningen. Barnen vaknade ofta och 

forskningspersonen sov dåligt en lång tid. Ofta kunde hon sova endast ett par timmar 

per natt och situationen fortsatte ungefär ett halvt år. När situationen var bättre i 

familjen och det inte mer fanns yttre faktorer som förorsakade sömnbrist, kunde hon 

inte mer sova.  
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Silloin ei ollut tietoa, että voi sairastua krooniseen unettomuuteen, eikä 

henkilökuntakaan osannut auttaa. Jos olisi aikaisemmin saanut sen katkaistua, 

olisiko tämä jäänyt kokematta, että se uni olisi sitten palautunut. 

 

Hon sökte hjälp, men personalen vid hälsocentralen kunde inte hjälpa henne. Även 

läkaren var omedveten om att människor kan insjukna i kroniskt sömnbesvär. Hon 

funderar också om det hade varit möjligt att få hjälp med sömnbesväret i ett tidigt 

skede, så kanske hon inte hade behövt uppleva detta sömnbesvär alls om sömnen hade 

återställts. Vad hon hoppas är att patienten blir hörd och hennes eller hans problem tas 

på allvar. Det värsta är att höra följande kommentar: ”sömnen kommer någon dag om 

man har vakat tillräckligt.” Människor som sover ganska normalt har ingen aning om 

vad det betyder i livet, när man nästan aldrig sover ordentligt. Hon hoppas på mer 

kunskap gällande sömnbesvär hos vårdarna och läkarna samt andra människor också på 

arbetsplatserna. Det är vanligt att en sömnlös människa inte vågar berätta om sin 

situation på grund av skam och rädsla. Hon hoppas att man inte stigmatiserar människor 

som lider av sömnbrist i samhället.  

 

Eihän näitä viitsi mennä kertomaan kenellekään, että käytän lääkkeitä 

nukkumiseen. Sittenhän tulee se leima, että olet jotenkin henkisesti sairas. 
 

Hon berättade att hon inte vågar berätta att hon använder mediciner för att kunna sova. 

Hon är rädd för stigmatisering att hon är mentalt sjuk på något vis. Tidigare hade on 

berättat om sina svårigheter på sin arbetsplats och konsekvenserna var inte bra. Hon 

blev retad för sina koncentrationssvårigheter och minnestörningar.  

 

Se näkyi muistiongelmana töissä, tuli virheitä ja kesti kauemman aikaa opetella. 

Kerroin avoimesti työpaikalla, mistä on kysymys. Sympatiaa en ole saanut, vaan 

päinvastoin. Jouduin ihan kiusatuksi ja halveksituksi ja koin väheksyntää ja 

syrjintää.  
 

Hon berättade öppet vad det handlar om att hon gick fel på arbetet och hade svårigheter 

att minnas olika saker och det var också svårt att lära sig nya saker på arbete. Hon fick 

ingen sympati, tvärtom upplevde hon förakt och diskriminering och blev retad och 

krängt. Hon berättar att sömnbesvären stör hennes vardagliga liv hela tiden på det viset 

att funktionsförmågan är kanske 70 % från normal funktionsförmåga. Hon orkar inte 

arbeta så hårt utan alla saker måste görs i lugn och ro. Långsamhet gör att hon behöver 
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mera tid för att kunna hinna göra olika saker. Man vänjer sig med onormal sömn och att 

hon inte minns ens hur det känns när man har sovit ordentligt. Överaktivitet har blivit 

något kroniskt och hon måste undvika att kroppen inte börjar fungera på högvarv. 

Därför måste hon vänja sig vid att fungera långsamt. Om hon fungerar för aktivt får hon 

hjärtklappning och kroppen reagerar starkt och hon känner sig stressad. Vardagslivet är 

emellanåt tungt, själsförmögenheterna går till arbetet och då blir det sociala livet också 

lätt negativt påverkat. 

 

När hon sökte hjälp fick hon inte det på grund av okunskapen om kroniskt sömnbesvär 

bland läkarna och vårdarna. Slutligen hittade hon en specialist som sade att i hennes 

situation hade det utvecklats en snöbollseffekt, som betyder att det fanns redan många 

orsaker till sömnbesvär. Vikten hade ökat och det hade lett till att motion blev tyngre. 

Övervikt kan också orsaka sömnapné. Hon hade hamnat i en ond cirkel:  

 

Noidankehä? On kyllä. Ehdottomasti! Jos yrittää päästä lääkkeistä eroon, 

toimintakyky laskee entisestään. 

 

En ond cirkel innebär att hon måste äta mediciner för att kunna sova. Igen hade hon 

försökt att minska på medicinerna, och konsekvenserna var ännu större trötthet därför 

att hon vaknade många gånger och sömnen var mycket ytlig. Med mediciner kan hon 

sova på något sätt. Många dagar orkar hon inte utan mediciner, därför att hon måste 

behålla sin funktionsförmåga i alla fall. Men hon upplever att mediciner, speciellt 

Triptyl, stör också funktionsförmågan därför att det försvagar minnet och 

koncentrationsförmågan. Utan mediciner är situationen ännu värre. De förbättrar 

situationen i jämförelse med situationen före medicinering. 

  

Silloin, kun nämä vaikeudet alkoivat, ei ollut oikein parempaa päivää ollenkaan. 

Silloin aluksi se oli kauhea shokki ja kauhea pelko, että apua! Onhan uni niin 

merkittävä elämänalue. 

 

När svårigheterna började hade hon nästan aldrig bättre dagar och situationen var en 

stor chock och hon kände rädsla. Sömnen är ju en av de viktigaste delarna i livet. Senare 

har hon funnit sig till rätta och tänker att många människor har många andra sjukdomar 

t.ex. sitter i rullstol. Saker i livet kunde alltid vara ännu värre. Trots allt känner hon 

livsglädje över andra saker och känner också hälsa på andra områden i livet. Hon vill 
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hänga med i livet med den förmåga hon har. Man vänjer sig vid rutiner; tar mediciner på 

kvällarna och går och sover. Hon har positiva tankar om framtiden och vill hålla sig 

kvar i arbetslivet. Hon tänker att man alltid borde tänka på sina levnadssätt och till följd 

av förändringar är det möjligt att nå positiva förändringar också i sömnen. Hon hade 

hört om positiva förändringar om mindfulness, när människan lär sig att slappna av och 

tränga bort störande tankar. Hon berättar att emellanåt är tankarna i huvudet förvirrande 

trots att hon har tagit sina mediciner. Enligt henne är det viktigt att vara medveten om 

störande tankar och koncentrera sig på att bara ligga i lugn och ro:  

 

Kun tiedostaa sen, että nyt minä lakkaa sen ajattelemisen, että mä vaan olen, niin 

kyllä se uni sitten tulee.  

Sekin, että asettaa jotakin tavoitteita elämäänsä, joita kohti pyrkiä. Kaikesta 

huolimatta. Ei se paremmaksi muutu, jos jää sängyn pohjalle makaamaan. 

 

Viktigt är att man inte ger upp i livet; att man sätter mål i livet och försöker att gå mot 

dem trots allt. Livet förbättras inte om man bara blir kvar i sängen. Hon har accepterat 

sin situation men hoppas att det borde vara möjligt att minska mediciner, åtminstone 

Triptyl, som har mycket negativa biverkningar. Hon funderar på det stressiga tempo i 

vårt samhälle som oroar mycket. Om man bara kunde lita på att det reder nog upp sig 

med de problemen. 

  

Den andra forskningspersonen hade inte insjuknat i ett kroniskt sömnbesvär utan 

situationen var nu bättre men sömnbesväret hade minskat hennes funktionsförmåga 

ganska mycket. Jag använder ordet sömnbesvär därför att påverkningarna var endast 

negativa och situationen hade varit krånglig så länge den varade. Hon kan inte nämna 

några utlösande faktorer utan sömnbesvären bara började, och stegvis blev situationen 

värre, och oron över att vara sömnlös förvärrade situationen. Hon berättar att det var en 

kamp nästa varje kväll och saken började oroa ännu mera. Hon hade också oroande 

tankar på när hon följande gång skulle ha en möjlighet att sova ordentligt. 

 

Se lähti vähitellen. Juu se kroonistumisen pelko, et sitä alkaa jo pelkäämään sitä 

nukkumaan menoa. Et alkoi jo pelkäämään sitä, että pitää mennä taas kärsimään 

tuonne sänkyyn. Juuri niin, nukkumisen suorituspaine, se on sellainen kamppailu. 
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Situationen började så småningom leda till att när hon oroade sig för någonting kunde 

hon inte somna. Senare började hon oroa sig över om hon inte skulle kunna somna och 

en ond cirkel började utvecklas. När sömnbesväret fortsatte, började hon vara rädd att 

gå och lägga sig för hon visste att det skulle innebära att ligga och lida i sängen. Hon 

säger att det var prestationsångest att försöka somna och det var en kamp. Hon berättade 

också att sömnbesväret kunde innebära rädsla för att sömnbesväret ska bli kroniskt. Hon 

funderade på lösningar om nätterna och också då hon inte var sängliggande. Och hon 

funderade att hon kanske borde ringa till arbetet och berätta att hon är sjuk:  

 

Se on kauheaa, kun tulee se ajatus, että mä en kestä, mä en jaksa, että soitan ja, 

sanon, että olen kipeä. Että saisin vaan nukkua! 

 

Hon menade även att sömnbesväret verkligen innebär en ond cirkel. Man börjar vara 

orolig och trött och orkar inte göra någonting på kvällarna. Man orkar inte vara ute eller 

motionera och ett passivt liv på kvällarna försämrar situationen ytterligare. Hennes 

situation var värst på hösten och hon menar att midvintermörkret inverkade negativt på 

hennes förmåga att somna. Hon funderar på om sömnsvårigheterna kanske återkommer 

på hösten.  

  

Hon berättar att hon lätt oroar sig för olika saker när det är tid att gå och sova och då är 

det omöjligt att somna. Hon brukar gå till sängs vid elvatiden på kvällarna, men om det 

blir fördröjningar har hon tappat sin bästa tid att somna. Hon tror att varje människa har 

sin ”rätta och lämpliga tid” att gå och att sova och alla därför borde lyssna till sitt inre.  

 

Hon funderade på olika lösningar och tänkte också på mediciner, men försökte klara 

sig utan sömnmediciner. Hon började tänka på sina bekymmer redan tidigare under 

dagen så att hon inte behövde oroa sig när det blev dags att gå och sova. Hon började 

också läsa eller titta på television för att kunna tänka på någonting annat än sina 

bekymmer. Det hjälpte henne att slappna av och vända uppmärksamheten från 

bekymmer och gav någonting annat att tänka på. 
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Siinä saattoi mennä parikin tuntia sitten. Kello saattoi olla puoli kaksikin yöllä, 

katselin kelloa… Mutta monesti pitäisi tehdä niin, et kääntää vain kellon pois, 

etten katsele sitä. Se on se pahin, kun katsoo kelloa ja se on puoli kaksi ja mun 

pitää herätä vähän yli kuusi. Mutta olen nyt tehnyt niin, etten katso tuota kelloa, 

siinä on jokin psykologinen juttu. 

  

Hon brukade vaka till sent efter midnatt och tittade på klockan som var halv två och hon 

visste att hon måste stiga upp vid sextiden. Hon märkte att det är någonting 

psykologiskt med klockan och hon började vända bort klockan så att hon inte såg tiden. 

Konkreta hjälpmetoder började hjälpa så småningom och hela situationen förbättrades 

steg för steg. Hon började också stiga upp och gick till soffan och började läsa och tänka 

på någonting annat än att sova. Sömnbesväret påverkade vardagslivet på olika sätt. 

Sinnesstämningen var nedsatt, hon orkade inte motionera eller nästan inte göra 

någonting alls. 

 

On sitten päiväväsymystä, ärtyneisyyttä. Se on jännä se olo, sellainen utuinen ja 

usvainen. Ei jaksa tehdä asioita.. Kuin olisi jossakin usvassa, vaikuttaa 

toimintakykyyn ja nopeuteen. Ei jaksa tehdä asioita, hyvä kun jaksan töissä käydä. 

 

Hon kände sig ”dimmig”; hon liksom var i ett dimmigt väder. Då man inte kan fungera 

på ett normalt sätt, sjunker funktionsförmågan och man blir långsammare. Man orkar 

inte göra olika saker, det är bra om man överhuvudtaget orkar gå till arbetet. Hon hade 

emellanåt bättre nätter och oftast kunde hon sova på veckoslutet, samt på soffan när hon 

inte försökte att somna. Svårigheterna inföll under vardagar, då det var mer stressigt 

eller hon vaknade tidigt och var stressad. Under våren förbättrades situationen och 

under intervjun led hon inte längre av sömnbesvär. Emellanåt hade hon dåliga och korta 

nätter men de upprepades inte så ofta som tidigare. Hon hittade också positiva saker och 

menar att människan själv kan välja att vända saken till det positiva. Sömnen kommer 

om man bara väntar i lugn och ro. 

 

Jos kääntää sen silleen myönteiseksi asiaksi, että kyllä se uni tulee, että 

odotellaan. 

 

Det var mycket ångest och oro när hon inte kunde sova, men sedan förbättrades 

situationen. Tidigare hade hon använt sömnmediciner när hon hade kris i livet men nu 
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ville hon inte anlita läkare även om hon tänkte på saken, men hon försökte klara sig utan 

mediciner och slutligen började olika metoder hjälpa.  

 

7.2.1 Sammanfattning av den naiva läsningen 

 

Det finns mycket likheter och olikheter i de två berättelserna. Jag markerade citaten som 

var väsentliga och som beskriver situationen. Det är viktigt att inte ta bort någonting och 

inte heller tillägga någonting som inte har berättas. Två olika berättelser gick framåt på 

ett logiskt sätt. Det är viktigt att ”glömma bort” sin egen förförståelse och ”lyssna” på 

materialet och vad det säger. Jag markerade olika satser från texter som har olika 

innehåll. Jag utelämnade inte något tema som forskningspersonerna berättade om. Via 

berättelserna fick jag en helhetsförståelse och efter det började jag koncentrera mig på 

strukturanalysen.  

 

7.3 Strukturanalysen 

 

Strukturanalysens avsikt är att förklara texten enligt strukturalismens idéer. Den är 

distanserande och förklarande och den är en nödvändig etapp i den kritiska 

tolkningsprocessen mellan en yttolkning och en djupgående kritisk tolkning.
146

 

Strukturanalysen kan genomföras på lite olika sätt och mitt tillvägagångssätt är att öppet 

utgå från hela texten som ett stycke för en enda strukturanalys.  

 

I bilaga 4 har citaten har avskilts från varandra så att citat av forskningsperson Två citat 

har understrukits och citat av forskningsperson Ett har skrivits som vanlig text. Jag ville 

skilja dem från varandra. I temana finns åtta rubriker som framkom i intervjuerna. 

Forskningsperson Ett har hamnat i ett kroniskt sömnbesvär och forskningsperson Två 

har haft krångliga perioder upprepade gånger i sitt liv, men hon har hittat en balans på 

olika sätt efter krångliga perioder. I berättelserna kom åtta olika teman fram och många 

teman lyftes fram av båda forskningspersonerna men två teman var sådana som kom 

fram enbart från forskningsperson Ett. Jag anser att det är väsentligt att skilja åt 

forskningspersonens svar, därför att sömnbesvärens allvarlighet påverkar vad man 
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betonar. I figur 5 har jag visualiserats åtta olika teman som framkom i analys. I följande 

kapitel kommer jag att närmare redogöra för resultatet.  

 

 

 

 

Figur 6. Åtta teman framkom i intervjuerna  

  

 I intervjuerna förekom åtta teman som forskningspersonerna lyfte fram som är 

väsentliga fenomen i fråga om sömnbesvär och sömnbrist. 

 

7.3.1 Den sammanvägda förståelsen 

 

I den första forskningsfrågan använder jag orden sömnbrist och sömnbesvär. Efter 

intervjun använder jag ofta ordet sömnbesvär därför att båda forskningspersonerna 

beskriver olika lidanden som hör till deras situation. Sömnbesvär betyder en situation i 
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människans liv som hon inte väljer själv, men sömnbrist kan också vara en positiv sak i 

människans liv, t.ex. hon har så mycket intressant att göra och hon hinner inte eller hon 

väljer att inte sova tillräckligt. Men trots sömnbrist känner hon lycka och livsglädje, så 

att sömnbristen inte gör hennes liv svårt. Man kan tänka att sömnbrist är människans 

eget val och hon har en förmåga att förändra sin situation. Vid sömnbrist upplever 

människan frihet och livskraft; människan är i hälsa på vardande nivån.
147

 Båda 

forskningspersonerna hade hamnat i en situation där de kände sig kraftlösa att förändra 

tillståndet, och därför använder jag ordet sömnbesvär. 

 

Jag hittade åtta olika teman, och en ond cirkel var en egen rubrik därför att 

forskningspersonens onda cirklar var olika. Under rubriken Skam, kränkning och 

stigmatisering kunde man beskriva en egen ond cirkel men jag beskrev hur 

sömnbesväret kan förorsaka till och med kränkning på arbetsplatsen.  

 

7.3.1.1 Orsaker och förklaring vid sömnbesvär 

 

Båda forskningspersonerna beskriver olika sätt som sömnbesvär hade utvecklats på och 

att det finns olika sätt att förklara den krångliga situationen. Det är intressant att 

sömnbesvär kan utvecklats småningom: man bara börjar sova dåligt och situationen blir 

hela tiden värre. För forskningsperson Ett började sömnbesvären efter en särskild 

situation (barn som sov dåligt) och när situationen blev bättre (barnen började sova 

igen) hade sömnbesväret blivit värre och ”sömnsystemet” hade hamnat i obalans. Det är 

intressant att veta det finns något slags om ”risktid” för hur snabbt man borde återfinna 

balans i livet igen. Eller finns det alls några regler att gå efter?  

  

Den mörka årstiden hade en negativ inverkan på forskningsperson Två. Det var mycket 

intressant därför att melatonin, som ofta kallas som ”mörkerhormon” ökar på nätter och 

vintrar. Å andra sidan känner de flesta människor ”mörkertrötthet” på vintrarna, vilket  

inte är samma sak som en midvintermörkerdepression. Forskningsperson Ett funderade 

att det stressiga tempot i vårt samhälle leder till bekymrande tankar som stör 

människans sömn. Det skulle vara intressant ett veta mera om människor lider mera av 

sina sömnbesvär under vintrarna. Eller är det så att människan inte lider så mycket av 
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sin sömnbrist under sommaren, därför man att under en kort sommartid i Norden känner 

mera energi trots sömnbrist? Oron över sömnbesvär var den väsentliga saken som 

upprätthöll sömnbesväret. Förstås är det naturligt att man under vintrar stressar mera på 

arbetet och lider av överbelastning på arbetet. På sommaren hinner många människor 

bryta sin överbelastning under semestern. Midvintermörkret kan påverka negativt på 

sinnesstämningen; är det så att under den mörka vintrar framhävs olika oroade tankar på 

samma sätt som oroande tankar många gånger känns dystrare än under dagen?  

 

7.3.1.2 Funktionsförmåga, sociala förhållanden och livskvalitet 

 

Sömnbesväret påverkar människans funktionsförmåga och livskvalitet på olika sätt. En 

bra livskvalité kan tolkas vara att människan kan fungera på olika fält i sitt liv. När 

människan lider av brist på energi är hennes funktionsförmåga sänkt. 

Koncentrationsförmågan sänker och det kognitiva tänkande i hög grad. Det är svårt att 

lära sig nya saker. Dagstidsfunktion sänks pga. trötthet och hälsorelaterad livskvalitet 

sänker.  

 

Båda forskningspersonerna ansåg att sömnbesväret inverkade negativt på 

funktionsförmågan och sociala förhållandena och livskvaliteten. Forskningsperson Ett 

kände att ett kroniskt sömnbesvär är ett slags invaliditet och det inverkar mycket på 

självkänslan. Det förorsakar känslor av skam och mindervärderkänslor och minskar 

livskvaliteten. Hon kände att funktionsförmågan är kanske 70 % av den normala 

funktionsförmågan. Sömnbesväret hade inverkat negativt på hennes parförhållande samt 

moderskapet. Vardagslivet är emellanåt tungt därför att hon inte orkar göra olika saker i 

vardagslivet. Det sociala livet blir lätt begränsad till följd av tröttheten. 

Själsförmögenheterna på arbetet minskar och prestationsförmågan är lägre. 

Långsamheten gör att hon behöver mer tid för att kunna hinna göra olika saker. Det 

finns svårigheter på arbetsplatsen: koncentrationssvårigheter och minnestörningar.  

 

Forskningsperson Två upplevde samma saker; hon kände sig ”dimmig” och då kan man 

inte fungera på ett normalt sätt. Hon orkade inte göra normala saker, det var bra om hon 

överhuvudtaget orkade gå på arbetet. Hennes sömnbesvär hade inte hunnit påverka så 

mycket på hennes sociala förhållanden. Man kan tolka att ju längre sömnbesväret 
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fortsätter desto allvarligare blir också konsekvenserna. Under några veckor eller 

månader hinner ens sociala liv troligtvis inte påverka så mycket men om svårigheterna 

fortsätter i åratal är det sannolikt att de sociala förhållandena blivit smalare.  

 

7.3.1.3 Underdiagnostisering och omedvetandet 

 

Forskningspersonen Ett upplevde okunskap hos vårdpersonalen och också bland 

”vanliga” människor. Hon försökte söka hjälp men även läkarna var omedvetna om att 

människan kan insjukna i ett kroniskt sömnbesvär. Situationen hann utvecklas till ett 

kroniskt tillstånd och påverkade många andra svårigheter. Hon fick höra osakliga 

kommentarer av människor, liksom ”man sover till slut, när man har vakat tillräckligt 

länge.” Det är kanske den vanligaste kommentaren som inte stämmer. Hon betonade hur 

viktigt det är att få hjälp i tid, vilket förutsätter att sömnbesväret konstateras och 

sakkunniga behandlingsmetoder är tillgängliga. Detta förutsätter tillräckligt med 

kunskap hos vårdpersonalen. Enigt tidigare studier
148

,
149

 är sömnbesvär 

underdiagnostiserat och otillräckligt skött. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt 

för slutsatser om vårdorganisationens betydelse för sömnbesvär. Vårdaren har en 

väsentlig betydelse för att kunna identifiera och hjälpa patienter och planera en 

ändamålsenlig behandlingsmetod. Patienter behöver mera information och rådgivning 

om sömnbesvär. Det är viktigt att främja sömnvanor också bland vuxna människor.  

 

7.3.1.4 Skam, kränkning och stigmatisering 

 

Skam, kränkning och stigmatisering var mycket arbetsrelaterade, och därför redogör jag 

för dem i ett kapitel. Forskningspersonernas skam kom fram speciellt när de berättade 

om besvärliga situationer på arbetet. Om patienten på grund av en sömnlös natt inte 

orkar gå till arbetet, vågar man inte säga rätt orsak, utan man säger hellre att man är 

förkyld. Samma situation gäller i fråga om att klara av arbetsuppgifter om man inte kan 

koncentrera sig på grund av trötthet. Båda forskningspersonerna kände skam och de 

vågade inte berätta om sömnbesväret på arbetsplatsen. Forskningsperson Två funderade 

på lösningar på nätterna: kanske hon måste ringa till arbetet och berätta att hon är sjuk? 
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Detta exempel visar hur svårt är det berätta att sömnbesväret är orsaken till 

sjukfrånvaro, utan det är lättare att säga att man är t.ex. förkyld i stället för att berätta 

om sömnbrist eller sömnbesvär. Följande dags funktionsförmåga försämras och det 

finns en större risk att göra fel på arbetet. Forskningsperson Ett var rädd för 

stigmatisering därför att hon hade blivit retad på sin föregående arbetsplats efter att hon 

hade berättat vad det handlade om, när hon hade koncentrationssvårigheter och 

minnesstörningar och hade svårigheter med det nya dataprogrammet. Hon fick ingen 

sympati, tvärtom upplevde hon förakt och diskriminering och blev retad och kränkt. 

Därför berättade hon aldrig någonting om sina sömnsvårigheter i nuvarande arbete. 

Detta exempel är en allvarlig konsekvens av sömnbesvär och kan i värsta fall förorsaka 

ökad sjukfrånvaro och arbetsoförmåga. Haaramo
150

 skriver:”Insomnia was found in this 

study to be associated with an increased risk of subsequent disability retirement, 

whether due to any cause, musculoskeletal diseases or mental disorders”. Ständig 

sömnlöshet hos individer har ett samband med depression
151

 och om människan 

dessutom blir kränkt kan man anta att risken för depression ytterligare ökar. En risk för 

att råka ut på trakasserier på arbetet var ett nytt fynd kring sömnbesvär. Jag anser det är 

viktigt att lyfta fram hur mångsidiga och skadliga konsekvenserna kan utvecklas till när 

sömnbesväret har förorsakat minskad prestationsförmåga på arbetet.  

 

7.3.1.5 En ond cirkel 

 

Forskningspersonerna beskrev sömnbesväret som en ond cirkel. De lyfte fram hur 

sömnbesväret har förorsakat många olika svårigheter i vardagslivet. Forskningsperson 

Ett hittade till slut en specialist som sade att situationen innebär en snöbollseffekt, som 

betyder att det redan finns många orsaker till sömnbesvär. Vikten hade ökat som i sin 

tur påverkade att motion var tyngre, och övervikt innebär också en risk för sömnapné. 

En ond cirkel innebär att hon måste äta mediciner för att kunna sova. Detta innebär 

samtidigt en ökad risk för olyckor. Mediciner har mycket negativa biverkningar, men 

när hon försöker minska på medicinerna, sänks hennes funktionsförmåga och gör henne 

ännu mera beroende av mediciner om det är svårt att sova utan mediciner. Med 
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mediciner kan hon i alla fall sova på något sätt. Hon funderar på om hennes nuvarande 

liv skulle vara annorlunda om hon hade fått hjälp i tid. 

 

Forskningsperson Två betonade mer de oroliga tankarna kring sömnlöshet, som 

förorsakar att sömnbesväret fortsätter. Hon var mycket medveten om sina skadliga 

oroliga tankar. Ju mera man stressar över sitt sömnbesvär, desto sämre blir situationen. 

Tröttheten förorsakar energibrist och då orkar man inte göra något om kvällarna, såsom 

motionera osv. som är viktiga saker för sinnesstämningen.  

 

Jag tolkar att en ond cirkel är lite olika beroende av om människan lider av tillfälligt 

eller ett kroniskt sömnbesvär. Vid ett kroniskt sömnbesvär har det hunnit komma andra 

olika skadliga konsekvenser, t.ex. beroende av mediciner och fysiska sjukdomar. 

Forskningsperson Två lider av funktionella sömnbesvär, och prestationsångest vad 

gäller förmågan att sova är en av de väsentligaste orsakerna. Båda forskningspersonerna 

hade hamnat i en ond cirkel, som innebär att sömnbesvär förorsakar olika negativa 

konsekvenser i vardagslivet. Det borde vara viktigt förhindra en ond cirkel i ett tidigt 

skede innan det hinner komma andra fysiska och psykiska biverkningar.  

 

7.3.1.6 Sinnesstämning 

 

Båda forskningspersonerna berättade mycket om oroliga och ångestfulla tankar gällande 

sömnen. Forskningsperson Ett som lider av kroniskt sömnbesvär sade att när 

svårigheterna började, hade hon nästan aldrig bättre dagar och situationen var en stor 

chock och hon upplevde rädsla. Då blir människan orolig på grund av sin sömnlöshet 

och dess konsekvenser. Forskningsperson Två hade också oroliga tankar om när hon 

följande gång hade en möjlighet att sova ordentligt. Hon kände mycket ångest och oro 

när hon inte kunde sova och hon var rädd för att sömnbesväret blir kroniskt. 

Forskningsperson Två betonade mer sina ångestfulla tankar. Hon började vara rädd för 

att gå till sängs därför att det betydde lidande i sängen med ångestfulla tankar och 

rädsla. Hon beskrev att det var en kamp i sängen, när hon försökte att somna. Det var 

också en kamp på kvällen, när hon började tänka att sovtiden närmar sig. 

Sinnesstämningen var nedsatt och trötthet var det dominerande tillståndet.  
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Sömnbesvär medför ökad risk för att insjukna i depression
152

 och sömnbesvär i sig 

innebär mycket ångest. Människan börjar associera sin säng med ångest, oro och 

lidande, och människan lider av trötthet och utmattning. Hon har svårigheter dagtid, 

ångest och depression, som är en del av sömnlösheten.  

 

7.3.1.7 Hopp i livet och anpassning 

 

Forskningsperson Ett med kroniskt sömnbesvär berättade om positiva tankar trots sin 

invaliditet, som hon beskrev sin situation. Hon betonar att det är viktigt att hitta positiva 

saker i livet i stället för att koncentrera sig på sina sjukdomar. Viktigt är att man inte ger 

upp i livet, att man sätter mål i livet och försöker gå mot dem trots allt. Hon säger att 

inom tid vänjer man sig med onormal sömn så att man inte ens minns hur det känns när 

man har sovit ordentligt. Hon hade funnit sig till rätta och hon tänker att många 

människor har många andra sjukdomar t.ex. man kan sitta i rullstol. Saker i livet kan 

alltid vara ännu värre. Hon känner mycket livsglädje för andra saker och känner hälsa 

på ett annat område i livet och hon vill hänga med i livet med de möjligheter hon har. 

Hon har anpassat sig till sin situation och accepterat sin sjukdom.  

 

Hemberg
153

 skriver: ”...Människan har en inre kraft till hälsa och att denna kraft kan 

främjas eller hämmas. Kraften inom människan kan främjas och lockas fram bara under 

vissa förutsättningar, när vissa kriterier är uppfyllda. Dessa förutsättningar handlar t.ex. 

om hur människan själv väljer att förhålla sig till situationen, hennes tro och vilja, hur 

hon tänker, huruvida hon förhåller sig positiv och väljer aktiva strategier.” Människans 

inre kraft innebär att människan har en tilltro till sig själv och till sin egen styrka. De är 

aktiva att söka information, och positiv livsorientering är en inre hälsoresurs.
154

  

 

Trots lidandet och sjukdom känner hon hälsa och hon upplever frihet och livskraft. Man 

kan tolka att då människan har sin inre styrka, tron på sig själv, upplever hon mer hälsa 

trots en kronisk sjukdom.  
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7.3.1.8 Egenvård  

  

Båda forskningspersonerna funderade på konkreta hjälpmetoder och försökte klara ut 

problemet och inte hamna i hopplöshet. De tänkte på om det finns någonting att göra 

själv. Forskningsperson Ett funderade på sina levnadssätt och att genom förändringar är 

möjligt att nå positiva förändringar också i fråga om sömnen. Hon hade hört om positiva 

förändringar genom mindfulness, (= medveten närvaro och på finska tietoinen läsnäolo. 

Acceptance and commitment therapy, ACT, är en ny inriktning i kognitiv psykoterapi 

och dess väsentliga mål är en medveten närvaro i nuet och accepterande förhållningssätt 

till egna erfarenheter=mindfulness. Enligt den är människans strävan att undvika 

negativa känslor och erfarenheter den centrala orsaken bakom psykologiska svårigheter, 

när människan lär sig att slappna av och tränga undan störande tankar)
155

. Den 

engelskspråkiga termen mindfulness är en etablerad term i Finland. Hon berättade att 

emellanåt finns det bara förvirrande tankar i huvudet trots att hon har tagit sina 

mediciner. Enligt henne är det viktigt att vara medveten om störande tankar och 

koncentrera sig på att bara ligga i sängen i lugn och ro. 

 

Forskningsperson Två koncentrerade sig mycket på sömnrutiner och försökte hitta hjälp 

från olika konkreta metoder som kunde hjälpa henne. Hon märkte att om den rätta tiden 

att gå till sängen blir fördröjd, har hon tappat bästa tiden att somna. Hon menade att 

varje människa borde lyssna till sitt inre och känna sin egen och lämpliga tid att gå och 

sova. Hon sökte olika lösningar och funderade också på mediciner men valde att försöka 

klara sig utan sömnmediciner, fastän hon hade fått hjälp av dem tidigare. Hon använde 

olika konkreta hjälpmetoder och t.ex. började behandla sina bekymmer tidigare på 

dagarna så att hon inte behövde oroa sig när det är tid att gå och sova. Hon 

koncentrerade sig på att slappna av och tränga undan störande tankar t.ex. genom 

läsning eller genom att titta på television. De hjälpte henne att vända bort 

uppmärksamheten från bekymmer och gav någonting annat att tänka på. Hon märkte 

också att det är någonting psykologiskt med klockan, för när man tittar klockan på 

nätterna blir man hela tiden ännu mer nervös och orolig. Hon hittade också positiva 

saker och menar att människan själv kan välja att vända saken till någonting positivt.  
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Enligt Bengtsson
156

 innebär livsvärldsperspektiv att människan kan påverka 

inriktningen och hon kan göra aktiva val och välja hur hon vill rikta sin uppmärksamhet. 

Genom reflektion har man möjlighet att vidga sina horisonter. Bengtsson
157

 skriver: ”I 

livsvärlden finns strängt taget inga enskilda ting eller händelser. Ting och människor 

bildar hänvisningssammanhang. I varje enskild erfarenhet av något både presenteras och 

appresenteras (medpresenteras) en mängd egenskaper och andra saker som tillsammans 

bildar det aktuella erfarenhets- eller handlingssammanhanget”. I forskningspersonernas 

vardagsliv, dvs. i livsvärlden, söker de mening, livsinnehåll och sammanhang. 

Människan har en inneboende förmåga att söka mening i sitt liv.
158

 De upplever också 

livskraft, som innebär att människan känner vilja att leva och att växa som människa.
159

 

Båda reflekterade över hälsovanor och sina tankar, målmedvetet och de sökte aktivt 

efter lösningar i sina svårigheter. De hade sin inre kraft samt tro och hopp i livet. Det är 

också beaktansvärt att de inte externaliserade sina svårigheter utan de trodde på sina 

inre resurser.  

 

Turku
160

 skriver att en människa som genom dialog och kontinuerlig självvärdering kan 

reflektera över sin egen verksamhet lyckas anpassa sig till föränderliga förhållanden. 

Det är människans egen inlärningsprocess, och människan kan hitta lösningar själv eller 

med hjälp av en specialist. Speciellt egenvård är ett område där vårdaren inte kan visa 

lösningar utifrån. Om vårdaren säger vad patienten måste göra, fungerar det sällan i 

praktiken, utan vårdaren bör fungera som medmänniska och coach. Då hittar 

hälsovårdaren och patienten lösningar tillsammans. Det betyder inte att patienter med 

sömnbesvär borde hitta lösningar själva, utan patienter med sömnbesvär behöver 

kunskap om sömnbesvärets väsens och dess behandlingsmetoder. Båda 

forskningspersoner hade ju hört av specialister om konkreta hjälpmetoder, och de 

började själva tillämpa sina kunskaper i praktiken.  
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7.4 Sammanfattande diskussion om resultaten 

 

I min studie löd första forskningsfrågan är: vilken betydelse har sömnbrist i människans 

liv? Jag ville vara öppen inför fenomenet och inte använda ordet sömnbesvär för att 

kunna undvika förhandstankar. Svaren visar att sömnbrist kan identifieras som 

sömnbesvär. Båda forskningspersonerna led mycket av sömnbesvärets konsekvenser 

och de behärskade inte sin situation hela tiden. I en sådan situation diskuterar man inte 

bara sömnbrist, som i vissa situationer också kan vara positivt och ett eget val. Därför 

använder jag ordet sömnbesvär i resultatet, även om forskningsfrågan frågar efter 

sömnbrist.  

 

 Forskningspersonernas berättelser var liknande som i tidigare studier, men de gav 

också någonting nytt. En ond cirkel kan leda till mycket olika skadliga händelser och 

den ena forskningspersonen hade stora svårigheter på sitt arbete i början av 

sömnbesväret. För första gången fick jag höra om en förbindelse mellan kränkning på 

arbetsplatsen och sömnbesväret. Å andra sidan är sådana konsekvenser möjliga och det 

är ganska naturligt att människan kan hamna i stora svårigheter i sin arbetsgemenskap 

om hon inte klarar sitt arbete. Kanske man fortfarande lättare accepterar fysiska hinder 

gällande arbetsförmågan än psykiska hinder? Men under de senaste åren har man ännu 

mer diskuterat om psykiska svårigheter, utmattning samt sömnbesvär och att dessa är 

som andra fysiska sjukdomar. Forskningspersonens svårigheter började för över tio år 

sedan, och troligtvis fanns det då ännu mera fördomar mot psykiska svårigheter än i 

nuet. Å andra sidan är dagens arbetsliv mycket hårt och det krävs mycket effektivitet 

från arbetstagaren. Det har också skett förbättringar i sjukfrånvarosystemet och fler 

alternativ om arbetsförmågan inte är den bästa. Det finns andra alternativ t.ex. 

deltidssjukfrånvaro, som var inte möjligt för bara några år tillbaka. Det kan vara en bra 

lösning om patienten vill t.ex. lämna bort sömnmediciner och inte har tillräckligt med 

själsförmögenheter att arbeta heltid. Forskningspersonens exempel, upplevelser om 

kränkning, är enligt min åsikt en allvarlig konsekvens, som kan försnabba 

förtidspensionering om ingen lösning kan finnas. Det finns studier
161

 
162

 som visar att 

det finns ett samband mellan sömnbesvär och förtidspension.  
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Forskningspersonen var naturligtvis rädd för att berätta om sina svårigheter och ville 

lyfta upp hur viktigt det är att öka kunskapen bland vårdpersonalen och ”vanliga” 

människor. Enligt min åsikt har diskussionen om sömnbesvär ökat under de senaste åren 

efter nya studier. Ämnet har fått rum i medierna och det är ju en av de studiernas 

viktigaste uppgifter att öka kunnandet hos allmänheten. Speciellt finns det mycket 

skrivet om datorers skadliga inverkan på sovandet. Vårt samhälle producerar mycket 

tekniska apparater som stör människans naturliga rytm och takten i samhället är mycket 

hektisk. Människans egenvård blir ännu viktigare och man behöver kunna reflektera 

över sina livsvanor. Har man tillräckligt inre kraft på att försöka förklara sina 

svårigheter? Emellanåt externaliserar människan sina svårigheter eller orkar inte 

engagera sig för att förändra sin livsstil.  

 

Det är uppmuntrande att forskningspersonerna hade hittat sitt sätt att leva med besväret 

trots att funktionsförmågan hade sjunkit. Då måste man hitta sina egna lösningar i 

vardagslivet. Forskningspersonerna berättade att de måste lämna bort någonting i livet 

och leva i lugnare takt och reservera mer tid på olika saker. Livet kan inte vara hektiskt 

utan man måste utföra olika saker i lugnare takt och undvika att kroppen börjar fungera 

överaktivt. Trots sin invaliditet, som en forskningsperson beskrev sin situation som, 

tycker hon att hennes liv är bekvämt och intressant och att det finns mycket glädje i 

livet. Efter sin långvariga kamp hade hon hittat en balans och ett sätt att leva med sitt 

besvär. En annan forskningsperson var orolig för att sömnbesväret kommer tillbaka på 

hösten. I början av besväret kände båda forskningspersoner mycket oro och rädsla för 

att tappa sin förmåga att sova.  

 

Båda mina forskningspersoner hade koncentrerat sig mycket på egenvård och försökte 

aktivt hitta lösningar. Trots det var sömnbesvärets konsekvenser mycket breda. Ganska 

litet diskussion finns det också om hur mycket sömnbesvär kan påverka de sociala 

förhållandena: på arbetet men också i privatlivet. Sömnbesvär påverkade gemenskapen 

på arbetsplatsen negativt och också parförhållandet samt moderskapet. I tidigare studier 

har man fokuserat ganska mycket på sömnbesvärets fysiska konsekvenser, kanske 

därför att största delen av studierna har gjorts inom medicin. Den samhällsvetenskapliga 

diskussionen har varit knapphändig. Mina forskningspersoner var inte så oroliga för 



71 
 

fysiska konsekvenser (fastän det finns också mycket obehagliga fysiska konsekvenser 

t.ex. hjärtklappning), utan den minskade livskvaliteten och tröttheten var de största 

svårigheterna och hur de skulle leva sitt normala vardagsliv och samtidigt behålla 

livskraft och livsglädje och klara sitt arbete. Min studie visar att man behöver mer 

helhetssyn när man betraktar sömnbesvär. Jag fick också nya synvinklar; skadliga 

konsekvenser kan vara mycket mer omfattande hos den enskilda människan än man ens 

kunnat ana. Det kan inverka negativt på människans alla livsområden. Jag upplever 

liksom forskningspersonen att kunskapen bör öka och att patientens nöd och situation 

borde tas på allvar och att man aldrig ska underskatta eller bortförklara patientens 

sömnsvårigheter med klichén: ”sömnen kommer när du är tillräckligt trött”. Patienten 

har kanske varit ”tillräckligt trött” i åratal och ännu väntar hen på att sömnen ska 

komma.  

 

 Resultatet visar hur mångsidiga och komplicerade sömnbesvärets konsekvenser kan 

vara. Det var viktigt att skilja de två forskningspersonens svar från varandra, därför att 

processen var rätt likadan men forskningspersonerna var i olika skeden i sin 

anpassningsprocess. Båda forskningspersonerna upplevde kraftig ångest, speciellt i 

början av besväret. Enligt min tolkning visar resultatet hur viktigt det är att få en 

sakkunnig hjälp i ett tidigt skede. Forskningspersonen med kroniskt besvär funderade på 

en och samma sak: skulle hennes livssituation vara olika om hon hade fått hjälp i tid? 

Enligt Järnefelt och Hublin
163

 är det viktigt att patienten med sömnbesvär får hjälp i ett 

tidigt skede innan svårigheterna har blivit kroniska. Järnefelts
164

 studie visade att 

människor vars sömnbesvär är lindrigare får mera nytta av sömnterapin jämfört med 

deltagare vars sömnbesvär är allvarligt.  

 

En annan forskningsperson fick konkreta tips gällande sin situation och hon började 

använda dem framgångsrikt. Dock hade hon inte externa faktorer som hindrade henne 

från att sova, utan det var mera inre faktorer, hennes oroliga och stressiga tankar och 

prestationsångest gällande sovandet. Enligt min långa arbetserfarenhet har kroniska 

sömnsvårigheter bland många patienter utvecklats efter att de har fått barn. Min studie 

visar hur viktigt det är att småbarnsmammor får hjälp för att kunna sova. Hur kan man 
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hjälpa mammor på barnrådgivningen så att deras barn lär sig sova? I princip kan 

småbarns svårigheter att sova påminna om en vuxens svårigheter: alarmsystemet i 

hjärnan blir aktivt och den inre klockan väcker barnet och föräldrarna kan omedvetet 

främja barnens sömnsvårigheter. I början av min karriär fanns det sömnskolor för barn. 

Barnen skickades till sömnskolan, som ofta var vid förlossningsavdelning, och en 

ovanlig dygnsrytm återställdes till normal rytm. Det var viktigt att föräldrarna följde 

samma principer så att sömnbesvären inte kom tillbaka. Fastän min studie fokuserar på 

den arbetsföra åldern, kanske det väcker nya tankegångar lite vidare, så att 

småbarnsmammornas sömnbesvär också tas på allvar. Mammornas sömnbesvär botas 

inte nödvändigtvis av sig själv efter att barnen har blivit större. Jag anser att detta är en 

aspekt som hälsopersonalen borde vara mera medveten om. Efter att jag hade analyserat 

min forskning diskuterade jag mera med den andra forskningspersonen, och hon 

berättade mera sina tankar, om hur man som småbarnsmamma lätt tänker, att trötthet 

och sömnbesvär ”hör till saken”. Senare är de här mammorna kanske patienter med 

sömnbesvär på något annat ställe. 

 

Finns de utlösande faktorerna för sömnbesvär i småbarnlivssituationen, i studielivet, i 

form av arbetsrelaterad stress eller vad som helst i livet, är det viktigt att 

hälsopersonalen har kunskap att identifiera det, därför att en vanlig sömnbrist kan 

utvecklas till sömnbesvär. För personer i arbetsför ålder stör besväret inte bara 

arbetsförmågan, utan hela patientens vardagsliv och sociala förhållanden är färgade av 

trötthet. Genom intervjuer förstår jag sömnbesvärets fenomen ännu djupare. Patienter 

som lider av kroniskt sömnbesvär är specialister på sin sjukdom, och många känner till 

olika metoder. Intervjuerna gav mig mera ödmjukhet; vårdpersonalen borde inte erbjuda 

någon patentlösning, utan varje människans berättelse är unik, fastän det finns mycket 

allmängiltiga lagbundenheter kring sömnbesvär. Utlösande faktorer är olika, 

livssituationerna är olika och människans förmåga att hantera situationer är olika. Det är 

viktigt att skapa en helhetsbild och lyssna patientens beskrivningar om deras 

sömnbesvär. Koskinen
165

 skriver: ”Den vårdande gemenskap skapar och upprätthåller 

den enhet och inre ordning som bär på vårdandets innersta mening och skapar en rörelse 

som bär på den vårdande gemenskapens livsbringande kraft.”  
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8 RESULTAT AV DEN ANDRA EMPIRISKA DELEN 

 

I detta kapitel presenterar jag resultaten från den naiva läsningen och strukturanalyserna. 

Men före det är det viktigt för läsaren att veta hur grupper fungerar för att kunna förstå 

resultaten. Därför finns det en beskrivning av hur sömnkurserna hade organiserats. Efter 

det beskriver jag hur jag använde materialet, och vilka svårigheter jag hade och vad som 

fungerade bra. Jag analyserar svagheter och styrkor och hur kan man gå vidare med 

materialet. Jag beskriver hur jag skapar slutsatser genom Ricœurs strukturanalys. 

Strukturanalysen börjar från kapitel 8.3. 

 

I den andra empiriska delen svarar jag på forskningsfrågan: hurdana upplevelser har 

människor i arbetsför ålder, som deltagit i kognitiv beteendeterapi som 

behandlingsmetod av sömnbesvär? Frågorna hade karaktären av öppna frågor. I en 

fenomenologisk studie försöker man fördjupa förståelsen av fenomenet som man är 

intresserad av. Meningen är inte att göra generaliseringar, utan förstå fenomenet ännu 

bättre och möjligtvis hitta någonting nytt. En alternativ möjlighet till enkäter skulle ha 

varit att intervjua några deltagare, men i så fall hade jag fått ännu färre svar.  

 

I den andra delen användes enkäter som hade samlats in från frivilliga patienter, som 

deltog i sömnterapi. Det är olika forskningspersoner i första och andra delen. 

Patienterna fick i samband med deltagandet i kognitiv beteendeterapi som 

behandlingsmetod en möjlighet att ge respons om metodens nytta vid sömnsvårigheter. 

Meningen är att ge röst till deras upplevelser, såsom i första delen i min studie. Svaren 

kan användas för att utveckla sömnterapin i fortsättningen. Denna studie är ändå inte en 

aktionsforskning och ingen projekt, utan meningen är att lyssna på patientens 

upplevelser för att förstå mer om fenomenet. Men det är möjligt att svaren berättar 

någonting som man bör ta hänsyn till när man ger sömnterapi i fortsättningen. 

 

Alla forskningspersoner svarade på finska och citaten återges i originalform, men jag 

har förklarat innehållet före eller efter citaten. När jag förklarar citaten använder jag 

ordet hen, därför att jag inte vet om svararen är en man eller en kvinna, om det inte syns 

i svaret på något sätt. I den första empiriska delen kom könet fram och där använde jag i 

stället ordet hon. 
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8.1 Beskrivning av kognitiv sömnterapi som gruppmodell  

 

Antalet patienter är 21 och materialet har samlat under två år, 2012−2014 från sju 

kurser. Kursen följer den modell som har utvecklats vid Arbetshälsoinstitutet.
166

 Vi 

modifierade sömnkurserna lite enligt vårt behov, men gällande grundprinciperna följde 

vi modellen. I den enskilda kursen finns det plats för från fem till sju personer och alla 

går via hälsogranskning, och där går företagshälsovårdaren igenom fenomenet 

sömnbesvär hos patienten och kartlägger svårigheterna och hurdant patientens 

sömnbesvär överhuvudtaget är. Om sömnbesväret är sekundärt (t.ex. att patienter inte 

sover på grund av olika smärtor i kroppen) är kognitiva behandlingsmetoder inte den 

lämpligaste metoden, utan den primära orsaken t.ex. smärtorna borde skötas bort. Det är 

viktigt att kartlägga om deltagarnas sömnbesvär gäller det primära sömnbesväret. 

Bakomliggande orsaker kan vara av många olika slag, och enligt Hublin
167

 är det viktigt 

att utreda orsaken till symtomet så att man kan göra en individuell bedömning av vilka 

metoder som effektivast kan lindra symtomet. Vi träffades fem gånger med en veckans 

mellanrum och sjätte gången var ett uppföljningsmöte. Behandlingen består av sex 

strukturerande gruppmöten med fastställt innehåll. Vanligtvis fyllde deltagarna i 

blanketterna sista gången och det påverkade också mängden enkäter. Varje patient var 

inte heller på plats varje gång och alla skickade inte enkäter i efterhand. De ställer också 

upp sina individuella mål på förhand och detta främjar reflektion i deras tänkande samt 

att komma till rätta med sömnbesvären.  

 

De första kurserna var multiprofessionella, med två företagshälsovårdare och en 

företagsläkare, som alla hade varit på Arbetshälsoinstitutet och studerat kognitiva 

behandlingsmetoder, speciellt tillämpade på patienter med sömnbesvär. Studier
168

 
169

 

visar att företagshälsovårdare efter en kort utbildning kan hålla sömnkurser 

framgångsrikt med goda resultat. Det innebär att sömngrupper inte behöver vara 

multiprofessionella, men på det sätt kunde vi dela på ansvaret. Det finns svagheter och 

styrkor om man delar ansvaret. Läkarens ansvar var att berätta om sömnmediciner, och 

                                                           
166

 Järnefelt & Hublin, 2012.  
167

 Hublin, 2011. 
168

 Järnefelt & Hublin, 2011.  
169

 Järbefelt, 2015. 



75 
 

psykologen ansvarade mest för kognitiva metoder, fastän kognitivt tänkande hela tiden 

är närvarande under kursens gång. Men psykologen kunde gå ännu djupare i kognitivt 

tänkande och specialistens föreläsning har varit mycket populär. Företagshälsovårdaren 

var varje gång på plats för att kunna hålla kontakten med gruppen. 

Företagshälsovårdaren organiserade kurser och valde patienter till kurserna. De sista 

kurserna var lite olika och läkaren höll inte mera sin föreläsning, men psykologen har 

hållit sin specialföreläsning.  

 

Vid behov besöker patienterna också läkarens mottagning om man måste utesluta andra 

sjukdomar. I hälsogranskningen fyller patienterna i ett frågeformulär och gör en 

bedömning av sömnbesvärets invaliditetsgrad.
170

 Se bilaga nummer 10 och 11. 

Frågeformulären är de ursprungliga, alltså Järnefelt och Hublin
171

. I enlighet med 

modellen
172

 fyllde patienter i samma blankett till slut och vi följde resultaten för att se 

om deras poängsättning hade minskat. Frågeformulären tolkas på följande sätt: 0‒7 

poäng betyder att patienten inte har kliniskt betydande sömnbesvär. 8‒14 poäng innebär 

att patienten har ett lindrigt sömnbesvär, 15‒21 poäng betyder att patienten har ett 

måttligt sömnbesvär och 22‒28 i poäng innebär att patienten har ett allvarligt 

sömnbesvär.
173

 Se tabell 1 nedan. 

 

 

Tabell 1. Tolkning av frågeformulären 

 

Poäng Tolkning 

 

 0−7 

 

Inte kliniskt betydande sömnbesvär 

 

 8−14 

 

Ett lindrigt/subkliniskt sömnbesvär 

 

15−21 

 

Måttligt sömnbesvär 

 

22−26 

 

Allvarligt sömnbesvär 
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Det är inte möjligt att göra en kvantitativ analys av enkäterna, och dessutom finns det 

mycket påverkande faktorer om man jämför två olika grupper, och resultatet kan inte 

generaliseras till hela befolkningen.
174

 Randomiserade undersökningar kan inte alltid 

genomföras i vården och i min studie har jag inte kunnat nå kunskap om patientens 

upplevelser genom kvantitativa metoder. Det finns redan mycket kvantitativa studier om 

sömnbesvär, men det finns brist på djupare kvalitativa analyser.  

 

Det är möjligt att patienten inte hinner få nytta av olika verktyg under kursens gång, 

utan de positiva konsekvenserna kommer senare. Jag minns en patient vars 

sömnsituation i slutet av kursen var lite sämre än i början av kursen, men ändå upplevde 

hon att kursen hade varit nyttig. På grund av en stressig livssituation hann hon inte få 

bättre sömn under kursens gång. Detta exempel förstärker tanken på att om man gör en 

kvantitativ analys måste man också ta hänsyn till människans egen upplevelse om 

saken. Därför understryker jag inte de numeriska värdena, fastän jag kommer att berätta 

också om dem därför att ISI-frågeformulären är ett bra verktyg för att kunna bedöma 

sömnbesvärets allvarlighet. Antalet kurser är inte heller så många att man kunde 

analysera resultaten på ett kvantitativt sätt. År 2014 höll jag två kurser och enligt några 

patienter hade de nästan inte alls sömnbesvär kvar efteråt. Men om sömnbesväret är 

specifikt arbetsrelaterat, är det möjligt att semestertiden går mycket bra och människan 

inte lider av sömnbesväret. Men när arbetet börjar igen efter semestern, kan hon lida av 

svåra sömnsvårigheter. Således kan årsskiftet påverka hurdana poäng patienter får i ISI-

frågeformulären. Detta är igen ett exempel på varför den kvantitativa analysen inte 

räcker, utan studien bör vara mycket bredare och ta hänsyn båda effekterna, och 

forskningspersonens antal borde vara många hundra
175

 
176

. Sådana patienter ville få nya 

verktyg att kunna tillämpa dem i sitt vardagsliv, när situationen ännu är aktuell. Min 

studie fokuserar på deltagarnas svar och deras olika upplevelser om kurser. Öppna 

frågor kan möjliggöra nya synvinklar, så att forskaren får svar som hen har inte tänkt på. 

Ett fenomenologiskt närmelsesätt försöker nå nya synvinklar och det är viktigt att hålla 

balansen mellan förförståelse och öppenhet för nya fenomen.  
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8.2 Den naiva förståelsen 

 

Inom företagshälsovården innehar det psykiska välmåendet på arbetet en central roll. 

Under år 2009 upplevde 32 % av finska arbetstagare sitt arbete som psykiskt 

ansträngande.
177

 Arbetssäkerhetslagen
178

 förpliktar arbetsgivaren att dra försorg om 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. T.ex. genom att köpa effektiva 

behandlingsmetoder från företagshälsovården kan arbetsgivaren inverka positivt på 

arbetstagarens hälsa och möjligtvis minska sjukfrånvaro på arbetet. Största delen av 

deltagarna upplevde mer eller mindre arbetsrelaterad stress, och ofta hade de svårigheter 

att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter på grund av trötthet, eller att tröttheten störde 

deras liv på något annat sätt.  

 

Deltagarnas sömnbesvär hade pågått ungefär mellan ett år och till och med tiotals år. 

Största delen av deltagarna svarade att deras sömnbesvär hade hållit på ungefär tio år, 

tre deltagare svarade att sömnbesvären redan hade pågått många årtionden. Två svarade 

att de hade lidit av sömnbesvären under ett år och fem hade haft besvären fem till tio år. 

Enligt Järnefelt och Hublin
179

 borde man vid kortvarig sömnlöshet koncentrera sig på 

att bearbeta och lindra de faktorer som utlöst sömnlösheten, och vid långvarig 

sömnlöshet ligger fokus på faktorer som upprätthåller det överaktiva tillståndet. Ofta är 

det prestationsångest vid fortsatt sömnlöshet och oro över de konsekvenser som 

sömnlösheten kan medföra. Utgående från detta började jag fundera mera på 

fokuserande rådgivning på grund av sömnbesvärets varaktighet. Enligt min förståelse är 

det inte ändamålsenligt att dela in deltagarna enligt hur länge har de har lidit av 

sömnbesvär. Det viktigaste är att företagshälsovårdaren kan hjälpa dem med deras 

reflekteringsprocess.  

 

Innan jag började läsa enkäterna räknade jag poäng om deras ISI-svar (The Insomnia 

Severity Index)
180

, som är en giltig testmetod för att identifiera patienter med 

sömnbesvär. Det är ett viktigt verktyg som man använder inom företagshälsovårdaren 
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för att kunna planera en sakkunnig vård åt patienter. Mätaren visade att kurserna hade 

varit resultatrika. Arbetsgivaren betalar arbetstagarens sömnkurser och därför är 

arbetsgivaren kanske villig att veta att behandlingsmetoden främjar arbetstagarens hälsa. 

Emellanåt vill arbetsgivaren få numerisk dokumentation också, och därför är det viktigt 

berätta om ISI-frågeformulärs existens. Man kan inte varje gång göra en stor kvalitativ 

analys för att kunna visa behandlingens effektivitet, utan ISI-frågeformulärens resultat 

kan räknas ut på några minuter. Därför berättar jag också om det, fastän min studie inte 

är en kvantitativ studie, men det numeriska resultatet förstärker min kvalitativa analys. I 

min studie är antalet av ISI-enkäter 21. Alla hade inte fyllt i enkäter två gånger. Kanske 

de var borta just denna gång som enkäten fylldes i andra gången. Av de 21 enkäterna 

framgick att 18 patienters poäng hade minskat, två hade lite högre resultat och en 

svarade att poängen var oförändrad. Som jag tidigare skrev, berättade en patient mycket 

om hur nyttigt det hade varit att delta i kursen, fastän hennes sömnbesvär inte var bättre, 

utan poängen var två poäng högre. När jag läste hennes svar, blev jag mycket 

överraskad av hur positivt hon skrev, fastän hennes sömnbesvär inte hade förbättrats. 

Ändå hade hon fått mycket hopp och livsglädje samt olika verktyg för att kunna 

tillämpa metoder i hennes vardagsliv i framtiden. Kamratgruppen var också viktig 

eftersom den gjorde att hon inte upplevde sig ensam med sina sömnsvårigheter.  

 

När jag läste enkäterna, märkte jag också att största delen av patienterna hade ett 

måttligt sömnbesvär. Endast två hade ett allvarligt sömnbesvär. Enligt de numeriska 

värdena är det inte möjligt att dela in patienter i olika grupper. Men det är viktigt att 

känna igen deltagarna som har ett allvarligt sömnbesvär därför att de möjligtvis behöver 

eftervård efter en kort terapiperiod.
181

 Människans egen reflektionsprocess har en 

central roll och också förhållandet mellan företagshälsovårdaren och patienten. 

Bedömningen av besvärets svårighetsgrad görs utgående från patientens egna tankar, 

inte utifrån. Man kan säga att patienten nästan själv ställer sin ”diagnos”. Detta är ett av 

de intressanta fenomenen vid sömnbesvär, alltså att patientens upplevelser är det 

viktigaste när man bedömer besvärets svårighet. Därför passar fenomenologisk ansats 

bra när man forskar om sömnbesväret. Därför är patientens upplevelser mycket viktiga 

också för kvantitativa analyser.  
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Efter att jag hade läst alla frågeformulär och fått en uppfattning om deras sömnbesvärs 

svårighetsgrad, började jag läsa deras öppna svar. Min studie är en induktiv studie, 

vilket innebär att forskaren börjar från empirin.
182

 Jag hade materialet och började en 

naiv läsning. Jag koncentrerade mig på vad patienterna säger i svaren. Jag betraktade 

inte enskilda frågor utan läste hela innehållet och markerade meningsbärande enheter på 

blanketten. T.ex. berättade olika patienter sannolika saker i olika svar. Därför var det 

viktigt att läsa texten som helhet och inte fokusera på enskilda frågor, och inte markera 

svaren från fråga till fråga.  

 

Det var intressant att se hur många likheter det finns, men jag markerade också olikheter 

noggrant så att alla detaljer skulle blivit noterade. Jag använde olika färgpennor och 

markerade likheter med samma färg, och olikheter markerade jag separat. 

 

8.3 Strukturanalysen 

 

I strukturanalysen förklarar jag deltagarnas svar och visualiserar några kapitel genom 

figurer. Vidare använder jag samma modell som jag gjorde i första empiriska delen. 

Den naiva läsningen är lite kortare på grund av material av olika omfattning. I första 

delen finns det två intervjuer och i andra delen finns det 21 öppna frågeformulär. 

Forskaren måste ha flexibilitet och fundera på hur man kan belysa materialet så att allt 

blir sagt. 

 

8.3.1 Upplevelsen att man inte är ensam med sömnbesväret 

 

Reflekteringsprocessen kan ses utgående från patientens svar, och trots att man i 

nuvarande kommunikationskanaler ofta diskuterar sömnsvårigheter, var det en 

överraskning för många att sömnsvårigheter är så vanliga. Det finns ännu mycket skam 

kring sömnbesvär och många lider i ensamhet med sina svårigheter. Det var intressant 

att till fråga 5. Vad har speciellt hjälpt dig framåt under kursens gång? svarade många 

att medvetandet om att det också finns andra människor som lider av sömnbesvär. 
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Asia on yllättävän yleinen.  

Se, että en ole yksin asian kanssa.  

Muillakin on uniongelmia, en ole ainut. 

En ole yksin, muillakin on samat ongelmat, mutta eri syistä. 

Se, että se on niin yleistä ‒unettomuus. 

On muitakin samassa veneessä.  

 

Ovanstående satser var från olika forskningspersoner och de undrade hur allmänt det var 

och märkte att de inte var ensamma med sina svårigheter. Jag tog bara med några 

exempel på hur de svarade, men nästan alla svarade samma sak, nämligen hur viktigt 

var det att veta och höra om andras tankar. ”Det finns också andra människor som har 

samma svårigheter‒ jag är inte den enda personen.” De förstod hur allmän 

sömnlösheten är och att det också finns andra människor i samma livssituation.  

 

För mig var det en överraskning att endast medvetandet om andras svårigheter har så 

stor betydelse. Jag tolkar detta att människor inte vågar dela sina svårigheter, utan de 

lider för sig själva. När de andra lyssnade fick de höra hur allmänt det är, och de 

upplevde känslor av stor lättnad.  

 

8.3.2 Upplevelser om kamratgrupperna 

 

Frågan om kamratgrupper många svarade att det var mycket meningsfullt. Fråga 9 vad 

hade gruppen för betydelse för dina sömnbesvär? Samma svar kom fram på olika 

frågor.  

 

Kaikkien tarinat auttavat mielestäni, vaikka syyt ovat erilaisia.  

  

Muiden ajatuksien kuuleminen. 

Uusia konsteja parempaan nukkumiseen. 

En ole ongelmani kanssa yksin. 

Vertaistuen saaminen oli tärkeää. 

Paljon pohdittavaa omiin toimintatapoihin. 

Tärkeää olla yhdessä yhteisen ongelman äärellä. 

 

Kamratgrupper hjälper patienter på många olika sätt. Andra människors berättelser 

hjälper, fastän orsakerna är olika. Kamratstöd var viktigt och det var nyttigt att höra 

andras berättelser och tankar. Deltagarna fick också nya tips av varandra och 

diskussionen i gruppen utlöste en reflekteringsprocess gällande egna sömnvanor. Det 
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var en viktig upplevelse att vara tillsammans med en gemensam svårighet. Hemberg
183

 

säger att när man möts i svaghet och sårbarhet innebär det ett äkta möte och närvaro och 

då upplever man styrka och kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Kamratgruppens betydelse 

 

Det var inte en överraskning att gruppen har en speciell betydelse. I figuren har 

gruppens betydelse beskrivits på ett konkret sätt. I figuren syns hur gruppen påverkar 

deltagarna på ett positivt sätt. Men det kom även fram alternativa tankar kring gruppen 

som är bra att ta hänsyn till. Se figur 8 nedan.  
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En kamratgrupp 

Ger varandra stöd 

Hör de andra deltagarnas tankar 

Nya tips från varandra 

 Andra berättelser hjälper fastän 
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Känslan att man inte är ensam 

med sömnbesvär 

Hjälper reflekteringsprocessen; 

betraktar sin tillvägagångssätt 
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Figur 8. Kamratgruppens utmaningar 

 

Det finns också utmaningar när man planerar grupphandledning, vilket är bra för 

företagshälsovårdaren att vara medveten om. För det första har deltagarna ett 

sömnbesvär, som påverkar deras livskvalitet på många olika sätt. Det innebär att deras 

livssituation redan har blivit begränsad på grund av trötthet. Fastän gruppen har en stor 

betydelse, är det ofta tungt att komma till gruppen efter arbetsdagen. En deltagare sade 

att det var svårt att hålla sig vaken, så trött var hon. Som jag tidigare skrev hade den 

forskningspersonen som jag intervjuade fått mycket stöd från en förening på sömnlösa, 

men föreningen slutade sin verksamhet på grund av medlemmarnas trötthet. Det är 

speciellt viktigt att ta hänsyn till att några medlemmar troligtvis inte ens orkar komma 

till träffen. Några deltagare hade också svårigheter att lösgöra sig från arbetet lite 

tidigare.
184
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En deltagare nämnde också att saken är så personlig, att det var svårt att känna 

förtroende. Detta är också bra att ta hänsyn och alltid diskutera i början när gruppen 

börjar, dvs. hur man vill att gruppen kan fungera så att alla känner sig trygga. Jag anser 

att företagshälsovården kan bjuda deltagarna att nämna sådant som de upplever vara 

viktigt för att kunna skapa förtroendet i gruppen. Om deltagarna själva reflekterar över 

hur gruppen fungerar på ett tryggt sätt bidrar det till att tilliten ökar så att alla kan känna 

sig trygga, vilket är bättre än att någon skapar regler utifrån.  

 

En nämnde sin egen spänning i gruppsituationen. Det kan vara ett personligt drag, men 

också gruppens trygghet kan hjälpa i spännande situationer. Några upplevde att det 

skulle ha varit bra dessutom att träffa någon specialist (företagshälsovårdare, psykolog 

eller en läkare) på en privatmottagning. Några hade gjort det och upplevde att det var 

riktigt bra att de också hade besökt på en individuell mottagning hos psykolog eller 

företagshälsovårdare. Tidsbrist påverkade alltid så att det inte var möjligt att träffa alla 

också på privatmottagningen. Men kurserna har oftast börjat via 

”sömnhälsogranskning”, men under sommaren 2014 höll jag två kurser i snabb takt, och 

då diskuterade jag med patienter via telefon innan kursen började. Detta kan inverka på 

svaren och jag tolkar att personlig mottagning är riktigt nyttig men inte nödvändig innan 

kurserna börjar. Då får man en insikt om kursen är just den rätta behandlingsmetoden 

som patienten behöver, eller om det finns någonting annat man kan erbjuda patienten. 

Om deltagarna kommer genom läkarens eller företagshälsovårdarens remiss, har en 

sådan bedömning redan gjorts och de har gjort samma reflexion att sömngruppen är den 

rätta metoden. Det är en annorlunda situation, när arbetsgivaren beställer en kurs från 

företagshälsovården och det inte är möjligt att träffa alla deltagare på 

privatmottagningen förrän kursen börjar. Då är det viktigt att beskriva kursens innehåll 

noggrant så att deltagarna är medvetna om innehållet och vad deltagarna kan vänta sig 

av kursen. I alla fall är det viktigt att öka människors medvetande om sömnbesvär och 

alltid kan man också ge information genom föreläsningar och artiklar. Det finns inga 

felaktiga sätt att öka människors medvetande om sömnbesvär.  
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8.3.4 Nya insikter 

 

Många berättade om nya tankegångar som hjälper mycket, och oftast var det 

prestationsångesten som var mindre än tidigare och många deltagare svarare att kursen 

uppfyllde deras förväntningar. 

  

Ajattelun tasolla on tapahtunut suuri ahaa-elämys ja olen oppinut suhteuttamaan 

ongelmaa. Jos uni ei tule, ei sitä väkisin yritetä odottaa. Olen lopettanut 

stressaamisen siitä asiasta.  

Yksi keskeisimmistä on se, kuinka omalla ajattelulla ja suhtautumisella voi joko 

parantaa tai huonontaa unta.  

Haitallisista ajatusmalleista poisoppiminen, hyväksyvän ajattelun oppiminen 

tilalle.  

Nukkuminen ei olekaan niin vakavaa. 

Pelkäsin, että sairastun kun en saa unta, mutta ryhmässä todettiin, ettei se niin 

vakavaa ole, ei siitä sairastu. En murehdi nukkumistani, se rauhoittaa ja nukun 

paremmin nyt.  

Ei asioille voi mitään yöllä, turha miettiä. 

Uniongelmien yleisyys.  

Uni ei ole koko maailma, jos en nuku niin hyvin. Kyllä minä jaksan! 

 

Ovanstående citat belyser hur mycket nya tankegångar hjälper deltagarna. De första 

meningarna visar hur det har gjort en stor upptäckt på tankenivån, så om sömnen inte 

kommer, lönar det inte sig att vänta på den med tvång. En annan deltagare märkte hur 

egna tankar kan antingen försämra eller förbättra sömnen, och en annan märkte hur 

viktigt det är att lära sig tränga bort skadliga tankar och samtidigt lära sig accepterande 

tankegångar. En deltagare var mycket rädd för konsekvenserna, dvs. allvarliga fysiska 

sjukdomar. När hen slutade oroa sig för möjliga sjukdomar, började hen sova. Det är 

paradoxalt att människan inte sover ordentligt därför att hon är rädd för fysiska 

sjukdomar. En forskningsperson tänkte att på nätterna kan man inte göra någonting åt 

sådant man oroar sig för, så det är onödigt att använda nätterna till att bekymra sig. Att 

sömnsvårigheter är vanliga var också en stor upptäckt för några. Figuren nedan 

visualiserar deltagarnas tankar. Enligt den kognitiva tankemodellen
185

 är det såhär: ju 

mera människan undviker att hantera sina svårigheter, desto mera skadliga tankar 

uppstår det hos henne.  

  

                                                           
185

 Pietikäinen, 2011. 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Nya insikter 

 

Mest nya insikter var nya tankemodeller, d.v.s. ett nytt ställningsantagande till 

sömnbesvär. De fem första rutorna visar kognitiva tankemodeller. Ju mera man oroar 

sig för sin sömnlöshet, desto värre blir det. Kognitiva behandlingsmetoder hjälper 

patienten i deras reflektionsprocess. Det främjar patientens tro på att de själva har en 

möjlighet att påverka sin hälsa. Enligt Eriksson
186

 kan människans tro, hopp, önskan 

och välbefinnande samtidigt utgöra en resurs och ett hälsohinder. Det är situationen som 

helhet i stor utsträckning som avgör huruvida människan kan fungera som resurs för sig 

själv. Tro, hopp och kärlek ses som en kraft till hälsa.
187

 Då hittar människan sina egna 

                                                           
186

 Eriksson, 1987. 
187

 Hemberg, 2015. 

Nya insikter  

Sömnen kommer inte med tvång, 

det lönar inte sig vänta på den. 

Genom egna tankemodellen kan 

sömnen försämras eller 

förbättras 

Lära sig att få bort från skadliga 

tankar och lära sig nya 

accepterande tankemodeller 

Efter att man slutar vara rädd för 

sömnbesvärets konsekvenser, 

börjar man sova 

Vanligt med sömnbesvär i 

samhället 

Onödigt att oroa sig för olika 

saker på nätterna 

En ökad själv tro  
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möjligheter att bevara och främja sin sömn och samtidigt sin hälsa. På vardande 

nivån
188

 
189

 har människan ett aktivt förhållningssätt till sin egen hälsa. Å andra sidan 

har alla deltagarna redan detta på något sätt därför att de deltog i gruppen, men ändå 

förutsätter ett gott resultat att patienterna själva hittar sina egna resurser på ett konkret 

sätt, och kan identifiera sina egna skadliga tankemodeller. Sömnbesvärets allmänhet har 

också varit en riktig ny upptäckt och också några konkreta metoder. ”Sömntåget” 

betyder att det finns en tid att gå till sängs och att människan borde lyssna på sitt inre.  

 

Det är paradoxalt att oroande tankar om sömnbesvär ytterligare försämrar situationen. 

Det finns massor av studier inom medicin gällande hur farligt det är om människan inte 

sover. Det finns nu ett samband mellan olika sjukdomar och sömnbesvär, men å andra 

sidan är en dålig sömn inte farligare än dåliga levnadssätt. Vissa studier har fått mycket 

publicitet och när människan har sömnbesvär drabbas hon av ännu mer ångest. Därför är 

det viktigt att lyfta fram också positiva saker och försöka ge patienterna hopp.  

 

En ökad självtillit och tro på sig själv är en viktig konsekvens, alltså att människan tror 

på sina egna resurser. Hon orkar och klarar livet fastän sovandet inte alltid är det bästa. 

Människan accepterar sin svårighet och hittar sin inre kraft trots svårigheter.  

 

8.3.5 Nya tillvägagångssätt  

  

I frågeformulärets på tredje fråga
190

 frågas om vilka nya tillvägagångssätt deltagarna har 

hittat. I svaren syns konkreta verktyg samt nya sätt att  sig till problemet. Nedan finns 

några citat men naturligtvis skriver jag inte alla citat som betyder samma sak.  

  

                                                           
188

 Wärnå-Furu, 2012.  
189

 Eriksson et al. 1995. 
190

 Forskningsfrågan tre: vilka nya tillvägagångssätt har du hittat? 
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Olen lopettanut esim. kahvi juomisen. 

Yritän olla välinpitämätön ja pidän huolta sosiaalisesta elämästä väsyneenäkin. 

Yritän hidastaa tahtia päivän aikana. 

Opetellut rauhoittumaan ja rentoutumaan, vähentämään valoa ja ärsykkeitä. 

En murehdi asioita nukkumaan mennessä. 

En kiinnitä huomiota uniongelmaan, 

Uusi ajattelutapoja.  

En katso kelloa, kun herään öisin. Unijuna. 

Keinoja vähentää työstressiä: parempi uni.  

Huolipäiväkira, ajatusten hyväksyminen, rentoutuminen, tunteiden tunnistaminen. 

Nousen ylös, ellen nuku. Vaikka vietän sängyssä vähemmän aikaa, nukahdan 

paremmin, joten nukun silti enemmän. 

Huolien siirtäminen.  

 
 

 

     

 

 

 

     

 

 

    

     

 

 

 

 

Figur 10. Nya tillvägagångssätt 

 

Ganska många deltagare hade förändrat sina sömnvanor, t.ex. slutat eller minskat 

kaffedrickandet och börjat lyssna på sin rätta tajmning då det var dags att gå till sängs. 

Det är viktigt att inte titta klockan på nätterna och stiga upp om man inte sover. Det 

förstnämnda kallas stimuluskontroll, som innebär att det ofta finns en negativ koppling 

till sängen. Om människan lider mycket i sängen utan att sova, associeras sängen och 

Nya 

tillvägagångsätt 

Förbättrade sömnvanor 

Avslappnande både i kroppen 
och minnen 

Ökad arbetsrelaterad 

stresshantering 

Ökad förmåga att hantera 

oroande tankar 

Stimuluskontroll 
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vaknandet med varandra. Människan kanske börjar oroa sig inför nästa natts sömn redan 

tidigt på dagen och sänggåendet blir något otrevligt istället för en efterlängtad vila.
191

 

Konkreta metoder är viktiga tillsammans med inlärningsprocessen. Några dämpade 

belysningen på kvällar och började överhuvudtaget ta det lite lugnare. En deltagare 

nämnde att hen hade börjat minska takten redan på dagen och undvek på det sättet 

överaktivitet i hjärnan. Många nämnde kognitiva metoder; förbättrad förmåga att 

hantera oroande tankar samt förbättrad förmåga att hantera arbetsrelaterad stress, och 

efter det hade man bättre sömn som en positiv konsekvens. Om man hanterar oroande 

tankar, kanske man lär sig att tänka och hantera dem dagtid och i så fall kan man skjuta 

upp dem på nätterna. Om man hanterar arbetsrelaterad stress, innebär det enligt i min 

tolkning att arbetsrelaterad stress minskas på grund av olika nya synvinklar, och därför 

sover man bättre: man behöver inte tänka på det under nätterna. Men om det inte lyckas 

att minska på stressen, är det viktigt att lära sig hantera stressande tankar på dagarna, 

inte under nätterna. Om oroande tankar kommer på nätterna, hjälper det inte om 

människan tänker: ”Jag MÅSTE kunna sova och sluta tänka.” En konkret metod är en 

”orosdagbok”: man skriver upp sina tankar under dagen kanske 30 minuter och 

analyserar sina bekymrar. Efter att det ”arbetet är gjort” kan man lära sig att tankarna 

kommer och går. En deltagare nämnde: acceptera sina tankar, identifiera sina känslor 

och avslappning. Väldigt många nämnde hur viktigt det är att lära sig att slappna av.  

 

Pietikäinen
192

 skriver att kontrollen är ett problem, inte en lösning. Det innebär att när 

man kontrollerar sin verksamhet, t.ex. bestämmer att undvika belysning på kvällar för 

att kunna somna bättre, fungerar det bra. Människan kan själv bestämma att hantera 

saker på olika sätt. Samma princip fungerar inte med känslor. När man på olika sätt 

försöker undvika någon obehagligt tankegång, känsla eller något obehagligt, är det 

svårt. Om människan försöker undvika att tänka på stressande tankar gällande arbete 

mitt i natten, är det riktigt svårt. När man försöker förneka negativa tankar, uppstår det 

ännu mera negativa tankar i minnet. Jernelöv
193

 skriver: ”inom kognitiv beteendeterapi 

(KBT) är det centralt hur man ser på sambandet mellan situationer, tankar, beteenden 

och känslor.”  

 

                                                           
191

 Jernelöv, 208. 
192

 Pietikäinen, 2011. 
193

 Jernelöv, 2008. 
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8.3.6 Hälsokonsekvenser 

 

Hälsofrågan omfattar deltagarnas svar på frågorna ett, elva och tolv. Deltagarna sätter 

personliga mål i början av kursen. Reflektionsprocessen startar när deltagarna börjar 

fundera över sin nuvarande situation och vad de längtar efter. Detta svar var 

överensstämmande med svaren i ISI-frågeformuläret. Största delen av deltagarna 

upplevde att de hade nått sina mål ganska bra, men en deltagare svarade att det gått 

dåligt. Några deltagare svarade måttligt och största del av deltagarna svarade bra. Två 

svarade att nu börjar de lära sig nya metoder. I alla fall hade de fått nya verktyg, som 

ger känslan att det finns hopp i livet, och ångesten hade minskat efter förståelsen att 

sömnbesväret är ett vanligt hälsoproblem. 

  

Fråga
194

 elva handlade om deltagarnas upplevelser om hur sömnbesvär har påverkat 

deras hälsotillstånd innan terapin. Svaren överensstämmer med tidigare studier att 

livskvaliteten minskar och det finns också fysiska och psykiska konsekvenser.  

  

Alentanut huomattavasti elämänlaatua. 

Todella paljon, sillä ei palaudu fyysisestä ja henkisestä rasituksesta, jollei nuku. 

Verenpaine on ollut koholla, ehkä johtuu unettomuudesta, unettomuus on 

vaikuttanut lähinnä kognitiivisiin toimintoihin (muisti, tarkkaavaisuus). 

Immuniteetti on laskenut, nivelspsori ja ruusu. 

Stressiä, masennusta, uupumusta. 

Tehnyt elämän paljon raskaammaksi. 

Jatkuva väsymys, vaikuttaa myös mielialaan. 

Ahdistuneisuutta, pelkoja huolia sairastumisesta vakavasti. 

Jaksamattomuus töissä ja elämässä kaikin puolin. 

 

Deltagarna upplevde sömnbesvärets konsekvenser vara mycket tunga. Man återhämtar 

sig inte efter psykisk och fysisk ansträngning och några upplevde att fysiska sjukdomar 

(högt blodtryck, psoriasis, ros) hade utlösts på grund av sömnbrist och nedsatt 

motståndskraft. De förenade sömnbesväret med depression, ångest och nedstämdhet. 

Livet var tungt, på grund av sömnbesväret oroade man sig och några kände rädsla för 

farliga sjukdomar som en följd av sömnbesväret. Fortgående trötthet har ett samband 

med dåligt minne och sämre koncentrationsförmåga. Det kan tolkas att 

funktionsförmågan i så fall är nedsatt. 

                                                           
194

 Forskningsfrågan elva: Hur sömnbesvär har enligt din åsikt påverkat till ditt hälsotillstånd innan 

deltagandet till sömngruppen? 
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Figur 11. Sömnbesvärets inverkan på hälsa 

 

Deltagarnas upplevelser har ett samband med tidigare studier. Inverkan på hälsan kom 

fram mycket starkt, och allmän trötthet påverkade negativt på många olika sätt och 

sänkte funktionsförmågan. Bristfälliga kognitiva förmågor upplevs som ett stort 

hälsohinder. 

 

I sista frågan ville jag ta reda på om det finns förändringar i hälsotillståndet när gruppen 

var i slutskedet. Några deltagare svarade på frågorna under sommaren och de upplevde 

att under sommaren var situationen mycket bra. Det är i överensstämmelse med 

resultaten i den empiriska delen. En annan forskningsperson som jag intervjuade 

upplevde mycket stora förändringar under årsskiftet. I svaren kom fram att under 

sommaren klarade de sig bättre, fastän de inte nödvändigtvis hade pågående semester. 

Oftast har man i alla fall semesterveckor under sommaren, då situationen inte upplevdes 

så besvärlig. Jag anser att man inte inom företagsvården borde fokusera direkt på ISI-

värdena, därför att de mäter situationen under de två senaste veckorna. Jag poängterar 

att man inte bör lämna bort människor av gruppen på grund av lägre poäng i ISI-

frågeformulären, om de är rädda att situationen kommer att bli värre igen på hösten. En 

deltagare funderade att under hösten kommer hen att se hur det går med sömnen, men 

hen upplevde att hen hade fått bra verktyg på hur hen ska försöka att klara besväret. 

Man kan tolka att arbetsrelaterad stresshantering har en stor inverkan på sömnen och att 

Sömnbesvärets 

påverkan på hälsa 

En minskad livskvalitet 

Svårt att återhämta sig efter 

belastning 

Depression, ångest, rädsla, 

nedstämdhet 
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Minnes- och 

koncentrationsstörningar 



91 
 

man kan lära sig sova trots att man upplever arbetsrelaterad stress. Många deltagare 

hade lärt sig att skjuta upp stressiga och oroande tankar under nätterna, eller de började 

hantera dem tidigare under dagen. Det finns stressiga situationer i livet, och man kan 

inte undvika dem, men man kan lära sig nya tankemodeller för hur man hanterar sina 

tankar.  

 

Olen nukkunut viime aikoina kohtuullisen hyvin. On mukava mennä nukkumaan.  

Parempi mieli. Vaikka toivookin nukkuvansa vielä paremmin, niin tietää, että 

kehittyminen on mahdollista. 

Yleinen jaksaminen parempaa, asioiden näkeminen positiivisena, elämänilo 

kasvanut. 

Ahdistuneisuus, stressi ovat vähentyneet. Keskittymiskyky on parempi. 

Ei eroa edelliseen, yritän hyväksyä ongelmani, jonka kanssa luultavasti aina tulen 

taistelemaan. Uniongelma ei poistunut.  

 

I svaren kom det fram att ångest och stress hade minskat samt att 

koncentrationsförmågan var bättre. Sinnesstämningen var mycket bättre och livslusten 

hade förhöjts. Man sågs positivt på framtiden och det fanns hopp i livet. Den allmänna 

funktionsförmågan hade ökat och sovandet var bättre. Fastän någon ville sova ännu 

bättre fanns det medvetenhet om att det var möjligt att utvecklas. En svarade att det är 

roligt att gå och sova. När man stressar över sovandet finns det mycket ansträngande 

tankar kring själva processen att gå och lägga sig. En svarade att hen försöker att 

acceptera processen. Deltagaren svarade att troligtvis kommer hen alltid att kämpa med 

problemet. Enligt min tolkning finns det ännu mycket prestation och kamp i de sista 

svaren. Hen hade inte kunnat acceptera det men försökte i alla fall ta livet och 

situationen lugnare. När jag läste hens svar som helhet hade hen ändå upplevt det som 

positivt att kunna diskutera i gruppen. Trots att hens situation inte hade förbättrats, hade 

kamratgruppen en stor betydelse för att kunna uppleva att man inte är ensam med 

besväret. Å ena sidan försvann hens sömnbesvär inte, men å andra sidan kan några 

veckor vara för kort period, innan man får nytta av nya metoder, om det samtidigt 

händer mycket i livet och det finns olösta svårigheter. Hen frågade vad hen skulle göra, 

när problemet inte blir mindre. Jag fäster uppmärksamhet på ordet när och jag tolkar att 

satsen med ordet när innebär mera hopplöshet än ordet skulle ha varit om. Men om 

människan accepterar sitt problem och inte mera kämpar mot sina sömnbesvär, kan 

svårigheten börja förbättra sig själv. Ju mera man försöker att somna, desto värre blir 

situationen. 
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Figur 12. Nuvarande situation i förhållande till hälsan 

 

I svaren syns starkt patientens uppfattning om hälsobegreppet som ett helhetsbetonat 

begrepp. Den allmänna funktionsförmågan sammankopplas med hälsotillstånd. I svaren 

syns att fokus är på tankar och sinnesstämning. Ingen deltagare nämnde att t.ex. 

blodtrycket är lägre när de sover bättre eller att någon krämpa hade försvunnit. Det är 

möjligt att sådant också har hänt, men å andra sidan fokuserar man inte heller på fysiska 

sjukdomar under kursens gång, därför att sömngruppen baserar sig på kognitiva 

behandlingsmetoder, inte fysiska på mätmetoder. En deltagare sammankopplade bättre 

sömn med bättre hälsa i allmänhet och bättre sinnesstämning. Det är viktigt att acceptera 

situationen och försöka gå vidare. Ångest och tankar av rädsla hade minskat och största 

delen av patienterna kunde också sova bättre vid slutet av kursen. Detta överensstämmer 

med tidigare studier, dvs. att ungefär 70−80 % av deltagarna blir hjälpta av 

läkemedelsfria behandlingsmetoder. 
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8.4 Den sammanvägda förståelsen 

 

Det var intressant att läsa de öppna svaren och hur de upplevde att kursen hade hjälpt 

dem. För mig var det en överraskning att ökat medvetande om andra människors 

svårigheter har så stor betydelse. Trots att det numera finns en mera allmän diskussion 

om sömnbesvär, innebär det ändå mycket känslor av skam och man börjar inte så lätt 

berätta på arbetsplatsen att man nästan aldrig sover ordentligt. Kamratgruppens 

betydelse var således ännu större än jag hade föreställt mig på förhand. Inom 

företagshälsovården köper arbetsgivaren tjänster från företagshälsovården och man 

motiverar detta med att gruppbehandling blir mera förmånlig, men enligt min tolkning 

får patienterna också mera nytta av en gruppbehandling. Några behöver ändå 

individuellt stöd för att kunna reflektera över sina svårigheter. Kanske några deltagare 

behöver hantera sina svårigheter vid individuella besök och med hjälp av t.ex. 

företagshälsovårdaren, företagspsykologen eller företagsläkaren.  

 

Genom arbetshandledning kan arbetstagaren hantera sin arbetssituation och hitta nya 

synvinklar. Psykosociala faktorer på arbetet är betydande på att kunna sova ordentligt 

och enligt Hublin och Järnefelt
195

 är balans mellan egna resurser och anspråksnivå på 

arbetet, möjlighet att påverka på arbetet, och chefens och arbetskamraternas sociala stöd 

det tre betydande faktorerna för att må bra. Om människan själv upplever att något 

gällande dessa inte är i ordning, finns det dubbelt så stor risk att få sömnbesvär. Utifrån 

svaren kom det inte fram om hurdana saker de ville diskutera mera med psykologen 

eller läkaren eller företagshälsovårdaren. Det är möjligt att människan då även behöver 

individuell hjälp på att hantera de situationer på arbetet som har utlöst eller upprätthåller 

sömnbesväret. Det är viktigt att vara lyssnande och försöka hitta mångsidig hjälp till 

patienterna. Koskinen
196

 skriver: ”lyssnande renar och när, uppbygger och frigör, 

glädjer och ger livslust, ger kraft, frihet och nytt liv.” Att blivit lyssnad till på en 

mottagning kan skapa ett nytt liv till patienten.  

 

Det är också viktigt att veta att för trötta människor kan olika tidtabeller vara speciellt 

krävande. Det hade varit tungt att komma till gruppen efter arbetsdagarna och det var 

                                                           
195

 Hublin & Järnefelt, 2012. 
196

 Koskinen, 2011. 
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svårt att hålla sig vaken på grund av trötthet. Det kan förklara att några deltagare slutade 

vara med i gruppen. Förpliktelsen mot gruppen är viktigt, så deltagarna borde vara 

motiverade och de bestående resultaten beror antagligen på att behandlingen kräver att 

man aktivt bearbetar sin situation. Olika människor har nytta av olika metoder och detta 

syns också i svaren hur de hade fått hjälp. De lär sig nya vanor och nya förhållningssätt 

till sömn och sömnbesvär: behandlingen är således en inlärningsprocess. Deltagarna är 

aktiva i sitt eget liv och försöker själva lösa problemet. I svaren steg starkt fram ett ökat 

hopp och ökad livslust och livskraft. Det är viktigt att deltagarna trots svårigheter kan 

hitta deras tron på sig själva. Det är också viktigt att berätta att det kan kräva mera tid än 

några veckor.  

 

Många upplevde att när de lärde sig att slappna av förbättrades också sömnen. En 

deltagare tyckte att man borde prova mera olika avslappningsmetoder under kursen. Å 

andra sidan var programmet mycket intensivt under kursen, och tidsbristen gjorde att 

man inte fokuserade mycket på en sak. Troligtvis identifierade denna deltagare sin 

bristfälliga kunskap att kunna slappna av, och ville lära mera om olika 

avslappningsmetoder. Om oroande tankar stör sömnen, är det bra att utveckla sin 

tankegång t.ex. via mindfulness. Sömngrupper innebär en inlärningsprocess och 

processen borde fortsätta efter kursens slut. Jag anser att det är viktigt att betona 

inlärningsprocessen och reflektion och att deltagarna fortsätter att främja sina förmågor. 

Ekebergh
197

 skriver att ordet reflektion kommer från den latinska termen refléctere, 

vilket betyder böja eller vända bakåt, tillbaka eller åter. Ordet reflexion används för 

mänskligt tänkande och då med innebörden att människans medvetande vänds tillbaka 

mot sig själv och man upptäcker sig själv, dvs. ens egna tankar, synsätt och värderingar, 

eller med andra ord medvetandet återkastas mot sig själv. 

 

Jag upplevde att jag kunde nå patientens upplevelser ganska djupt under kursens gång. I 

svaren kunde jag tolka djupa tankar hos deltagarna. Jag kunde tolka livslust, hopp och 

energi men jag kunde också tolka lite osäkerhet och oroande tankar. I ett 

fenomenologiskt livsvärldsperspektiv söker människan mening, livsinnehåll och 

sammanhang. Människan har en inneboende förmåga att söka efter mening i sitt liv. I 

svaren syns att deltagarna hade gått framåt genom att söka mening och livsinnehåll samt 

                                                           
197

 Ekebergh, 2015, 26. 
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att de hittat sin inre styrka. Enligt Hemberg
198

 innebär den inre styrkan upplevelse av att 

vara tillfredsställd och ha tilltro till sig själv. Enligt min tolkning hade den inre styrkan i 

slutet av kursen stärkts jämfört med i början av kursen. Fastän det finns några oroliga 

tankar om framtiden kunde jag ändå uppfatta den inre kraft som deltagarna hade i form 

av tron på sig själva att de skulle klara av sitt besvär. Vårdvetenskapen siktar på att 

utveckla kunskapen om patientens värld och via en djupare förståelse stödja patientens 

hälsoprocesser.  

 

Hälsobegreppet syns på många olika sätt i deltagarnas svar. Här kunde jag tolka 

patientens ökande inre kraft. I svaren hälsa ses som välmående, livslust, energi samt 

socialt aktivt liv. Denna förstärker humanvetenskaplig och holistisk syn på hälsan: ett 

mångdimensionellt begrepp. Gadamer
199

 ser hälsa som ett mysterium och det verkliga 

mysteriet ligger i hälsans dolda karaktär. Hälsa ses som en känsla av välbefinnande, 

vilket betyder att vi är öppna för nya saker och redo att inlåta oss i nya tankemodeller.  

 

  

                                                           
198

 Hemberg, 2015. 
199

 Gadamer, 1997. 
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9 SAMMANVÄVD KONKLUSION 

 

I detta kapitel sammanfattar jag de båda empiriska delarna och analyserar min studie, 

samt speglar resultaten teoretiska perspektivet. Första empiriska delen svarar på 

forskningsfrågan om vilken betydelse sömnbrist har på människans liv i arbetsför ålder. 

Jag använder oftast ordet sömnbesvär därför att det i svaren blev det synligt att 

sömnbrist inte enbart var brist, utan det var ett besvär. Ordet besvär har en negativ 

koppling, medan ordet brist är mera neutralt. Jag funderade att om människan har 

accepterat sitt besvär, kan man börja använda ordet brist igen, om hennes hållning har 

övergått från negativ till neutral? För klarhetens skull bestämde jag mig på att använda 

bara ett ord: sömnbesvär. Andra forskningsfrågan handlar om patientens upplevelser av 

kognitiv beteendeterapi. I slutet finns det en figur, som visar hur studiens kunskap kan 

användas i framtiden. 

 

9.1 Sammanvävd konklusion av första delen 

 

I min studie kom starkt fram att kunskapen måste öka bland vårdpersonal och hos 

allmänheten. Den första empiriska delen visade hur mycket sömnbesvär kan förorsaka 

lidande i människans liv. Inom medicin finns det många studier gällande kronisk 

sömnbrist och dess samband med olika sjukdomar. Den samhällsvetenskapliga 

diskussionen har däremot varit bristfällig och den humanvetenskapliga synvinkeln har 

lyst med sin frånvaro. Den humanistiska forskningen sysslar i hög grad med frågor om 

vad som generellt rör sig i samhället. Humaniora spelar en väsentlig samhällsroll genom 

att vara utåtriktad.
200

 Jag tolkar detta som att forskningen måste vara utåtriktad, man 

forskar inte bara för forskningens skull, utan den måste ha samhällsnytta. Under min 

studieprocess ville jag göra en studie som är användbar i den kliniska vårdrelationen. 

Innan min studie ens blivit färdig har jag kunnat presentera den i olika situationer och 

jag anser att min studie var mycket relevant och värd att göra. Kjørup
201

 skriver: ”Min 

dubbla poäng är att frågor som kan besvaras inom humaniora med nödvändighet hela 

tiden dyker upp i våra liv, och att de i vårt samhälle i stort sett bara kan besvaras 

tillfredställande med utgångspunkt i den form av saklighet som människovetenskaperna 

                                                           
200

 Kjørup, 2010. 
201

 Kjørup, 2010,72. 



97 
 

erbjuder.” Vårdvetenskapens intresse är att utöka kunskapen om människan som helhet, 

hennes hälsa, lidande och vårdande.
202

 Jag anser att jag kunde fördjupa förståelsen 

gällande människan vid sömnbesvär i arbetsför ålder.  

 

I första empiriska delen kom starkt fram hur mycket människan kan lida på grund av sitt 

sömnbesvär. I forskningsfrågan var ordet sömnbrist det neutrala ordet, men på grund av 

forskningspersonens svar använder jag ordet sömnbesvär i konklusionen. En 

forskningsperson beskrev sin situation som en viss invaliditet. Det är sorgligt att 

människan kan hamna i en ond cirkel varifrån det är svårt att befrias. Hon hade sökt 

hjälp, men under denna tid var kunskapen ännu mera bristfällig än i nuet, och det var 

svårt att få hjälp. Hon fick även överraskande kommentar av läkarna, som inte var 

medvetna om att människan kan insjukna i ett kroniskt sömnbesvär. Hon underskattades 

och nedvärderades även genom att man sade åt henne: ”Man sover ju om man är 

tillräckligt trött”. Som småbarnsmamma fick hon också höra att sömnbrist ”hör till 

saken”. Besväret komplicerade hennes liv i hög grad: det påverkade hennes moderskap, 

parförhållandet och arbetet. Till slut blev hon även kränkt på sitt arbete därför att hon 

hade minnesstörningar och svårt att koncentrera sig. Hon fick också sjukdomar på grund 

av kronisk sömnbrist, och sömnmediciner blev nödvändiga för att överhuvudtaget 

kunna sova. Under intervjun hade hon försökt att minska på medicinerna, men efter 

detta sjönk hennes funktionsförmåga och livskvalitet ännu mera. Hennes exempel låter 

riktigt skrämmande: så mycket sömnbesväret kan påverka människans liv! Enligt 

Järnefelt och Hublin
203

 kan läkemedelsbaserade behandlingar speciellt vid långvarig 

sömnlöshet leda till en försämring i stället för en förbättring av situationen.  

 

Jag blev starkt berörd, när jag lyssnade hennes berättelse om hur sömnbesväret hade 

påverkat hennes närmaste mänskliga relationer, dvs. hennes moderskap och hennes 

parförhållande. Hemberg
204

 skriver: ”Människan kan uppbygga sig själv (och sin hälsa) 

och hjälpa att uppbygga nästan genom kärlekens kraft”, ”Tro och hopp på kraftkällan, 

kärleken, innebär kraft som för människan framåt.” Hon
205

 fortsätter: ”Men människan 

som är förenad i sitt inre (hälsa som enhet) och lever av och för kärlek, kan trots lidande 
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i livet uppleva den kraft som evighetens oändlighet erbjuder.” Hennes tankar gav mig 

ännu mer fördjupad förståelse av att sömnbesväret har påverkan på människans 

kraftkälla, kärleken. Vi diskuterade inte detaljer, men jag tolkade det på det sättet att på 

grund av trötthet orkade hon inte vara sådan mamma eller maka hon ville vara. 

Tröttheten störde människans vardagsliv så mycket, att hon inte orkade handla på ett 

normalt sätt i vardagssituationer.  

 

Ändå hade hon hittat livsglädje, livskraft och kraftkällor trots sina svårigheter och 

upplevde mera hälsa än ohälsa. I en ontologisk hälsomodell
206

 hälsa i vardande innebär 

en rörelse kraft som gör liv till liv. Vardandet förutsätter en strävan efter att försona sig 

med livets olika omständigheter. En människa som är närvarande i sin egen värld och 

känner sig hemma i sig själv har funnit den inre harmonin. Det är en tröstande kunskap 

att forskningspersonen trots sitt lidande, sina svårigheter, kunde uppleva mera hälsa än 

sjukdom i sitt liv och upplevde sitt liv som meningsfullt och roligt. Enligt Wiklund
207

 

innebär hälsa som vardande inte att man slipper lidande, utan det innebär att man i de 

svåra stunderna kan uppleva frihet och livskraft, eftersom man lyckats integrera sina 

erfarenheter på ett sådant sätt att det goda överväger. 

 

Jag anser att min studie ökar kunnandet även inom kontexten för barnrådgivning. Det är 

viktigt att kunna diskutera om sömnen inte förbättras om barnet börjat sova. Enligt min 

arbetserfarenhet inom företagshälsovården är det en mycket vanlig utlösande faktor, att 

det kan börja en ond cirkel när kvinnan blir småbarnsmamma. Många kvinnor säger att 

sömnbesväret för dem började efter att de hade fått barn, och när de berättar det är 

barnen kanske redan fullvuxna, men sömnproblemet kvarstår. Försöken att hantera 

tröttheten blir till upprätthållande faktorer och sömnbesvären har blivit kroniska. Jag 

anser att kunskapen borde öka redan på mödrarådgivningen och föräldrar bör 

informeras om sömnbesvär som fenomen och i vissa fall bör de ta i itu med saken med 

någon specialist. Det är idealistiskt om hälsovårdaren vid barnrådgivningen kan vägleda 

sin patient till sömnspecialistens mottagning vid hälsocentralen. Enligt Järnefelt och 

Hublin
208

 lämpar sig kognitiv beteendeterapi som gruppmetod bra för användning också 
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inom andra hälsovårdscentral- och sjukvårdsenheter, och en liknande modell kan 

användas för enskild terapi.  

 

Den andra forskningspersonen i den empiriska delen hade ett typiskt sömnbesvär. Hon 

kopplade negativa tankar till sängen och att lägga sig. Hon började oroa sig inför nästa 

natts sömn redan tidigt på dagen och hon hade hamnat i en ond cirkel i sitt vardagsliv. 

Hon orkade göra nästan ingenting kvällarna, inte motionera eller träffa människor och 

så vidare. Tankarna kretsade kring sömnen och sömnbesväret började behärska hennes 

liv. Hon var mycket rädd och ansträngd och oroade sig för sin framtid. Hon började 

koncentrera sig på stimuluskontroll som verktyg och hon lärde sig slappna av och 

sömnbesväret försvann. Trots att situationen var mycket bra under situationen, var hon 

lite orolig för att sömnbesväret skulle komma tillbaka. Jag tolkar att hennes hälsa var i 

rörelse på varande nivån. I varandet söker människan aktivt efter välbefinnande och inre 

balans och detta hör nära samman med människans förmåga att vara i relationer.
209

  

 

Jag hade två olika exempel i min studie och det förstärker min tanke om att sakkunnig 

hjälp bör ges så tidigt som möjligt. Frågeformulär (se bilagan 10 och 11) är ett bra 

verktyg för att kunna identifiera sömnbesvär, och internationella forskningsresultat 

hjälper professionella inom hälsovårdssektorn att fokusera då det gäller hanteringen av 

sömnbesvär.
210

 

 

Sömnbesvär har ett samband med nedsatt sinnesstämning
211

 och enligt Haaramo
212

  har 

sömnbesväret ett stort samband med den psykiska hälsan och arbetsförmågan. I min 

studie kunde jag gå ännu djupare gällande ångestfulla känslor. Båda 

forskningspersonerna hade känslor av skam. Känslor som sömnbesvär orsakar har inte 

heller diskuteras så mycket, utan fokus har varit på fysiska konsekvenser. Enligt min 

tolkning var det andliga lidandet vid sömnbesvär betydligt större än det fysiska lidandet. 

Därför är det en brist att studier fokuserar så mycket på fysiska konsekvenser.  

Forskningspersonen berättade att ifall de inte är förmögna att gå till jobbet är det lättare 

att berätta att man har någon fysisk sjukdom t.ex. en förkylning. Det innebär en stor 
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tröskel att berätta om den verkliga anledningen till sjukfrånvaron. Jag anser att detta 

också är ganska ny förståelse, som inte har diskuterats så mycket i förhållande till 

sömnbesvär. När man som forskare liksom dyker ner i människans livsvärld, hittar man 

nya synvinklar på ett förbättrat nytänkande inom vårdarbete. Orsaken till patientens 

sjukfrånvaro är kanske inte en förkylning, utan hen har helt enkelt kunnat sova. För att 

kunna diskutera om känsliga saker, förutsätts vördnad, lyssnande och tillitsfull 

gemenskap mellan patienten och vårdaren. Bemötandet från vårdaren bör vara 

genomsyrat av kärlek där hen inbjuder patienten att dela sin livsvärld.  

 

9.2 Sammanvävd konklusion av andra delen 

 

I den andra empiriska delen kunde jag tolka att beteendeterapin hade positiva 

hälsokonsekvenser. I svaren kom det fram en ökad livslust, livskraft, bättre sömn och 

livskvalitet och funktionsförmågan hade ökat. Kamratgruppen minskade deras ångest 

när de hade en möjlighet att diskutera om sömnbesväret. En bättre stresshantering, 

förmågan att identifiera känslor och accepterande tankar stärkte deras inre kraft. Det gav 

hopp och tro till livet. Enligt Wärnö-Furu
213

 avgörs livskraften av det som formar och 

ger livet innehåll. Livskraft utgör en balans mellan självbilden av eget värde, 

återhämtningsförmåga och livslust, och en bild av ett eget värde bygger upp självtilliten. 

Människan kan ha en identitet av livskraft eller maktlöshet, som skapas av hennes 

självbild som värdefull eller värdelös och förmågan att ta sig över hinder. Samtidigt 

måste det finnas en medvetenhet om lustens andra sida eller lidande för att livskraften 

ska frigöras. Denna inre kraft kan hämmas eller främjas, och kraften främjas när 

människan vill och vågar välja sin egen väg till hälsa. I kognitiv behandlingsmetod är 

det viktigt att människan hittar sin egen väg. Utifrån kan man inte hitta lösningar på sitt 

problem. Företagshälsovårdaren fungerar som vägledare i inlärningsprocessen. Jag har 

under min karriär träffat många patienter som lider mycket av ångestfulla tankar och 

upplever maktlöshet på grund av sina sömnbesvär. Det har för mig personligen varit 

mycket givande att vittna om att deras maktlöshet har förändrats till livskraft under 

sömnkursens gång.  
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I samtycket (se bilagan nummer 8) nämnde jag att jag fäster uppmärksamhet vid hur 

länge deltagarna har lidit av sömnbesvär. I svaren kom fram att det är möjligt att 

förbättra sin situation fastän människan har lidit av det nästan största delen av sitt liv. 

För företagshälsovårdaren är det viktigt att veta på förhand om deltagarna är 

”nybörjare” eller om sömnbesväret har pågått länge. Enligt Järnefelt och Hublin
214

 kan 

man vid kortvariga sömnbesvär koncentrera sig på att bearbeta och lindra de faktorer 

som utlöst sömnbesväret, och vid långvarig sömnlöshet ligger fokus på faktorer som 

upprätthåller tillståndet. Enligt min tolkning är det inte motiverat att dela in människor i 

olika grupper enligt hur länge de har lidit av sömnbesväret eller hur svår deras situation 

är. Jag motiverar detta med att deltagaren själv måste göra sitt arbete. Patienten måste 

själv hitta orsakerna till sin sömnlöshet samt lösningar och hitta lämpliga metoder. 

Företagshälsovårdaren ger olika verktyg, och patientens uppgift är att välja vilken 

metod som passar hen bäst. Beteendeterapin liknar en handledningssituation, patienten 

är inget objekt utan hen är specialisten i sin egen livssituation. Vance Peavy
215

 skriver 

att patienten själv bestämmer sitt mål i livet. Men tillsammans med vårdaren kan 

patienten med hjälp av reflektering hitta nya synvinklar i sin situation. 

 

I båda empiriska delarna syns hälsan som en rörelse, som innebär att människan har 

mod att byta integrationsnivå trots ångest eller rädsla för det nya. Ångestnivån får inte 

vara för hög eftersom ångesten kan förlama människan och förhindra utveckling.
216

 

Wiklund
217

 skriver: då människan kan börja ta till sig det nya och vidga sina perspektiv 

finns möjlighet till växt och utveckling. Enligt min tolkning har ångesten i slutet av 

kurserna minskat så mycket, att patienter har hittat nya perspektiv på sitt besvär. Hälsa 

som varande innebär ett sökande, hon börjar söka hälsa i relation till sig själv och detta 

kännetecknas av att behovstillfredsställelsen syftar till en upplevelse av 

välbefinnande.
218

 Patienter som deltar i sömnkursen har hälsa som varande, men oftast 

hittar de sin innersta nivå, vardandet, som handlar om att människan konfronteras med 

sig själv och sin livssituation.  
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9.3 Sammanfattande teser 

 

Jag sammanfattar de väsentliga punkterna till sju teser, som sammanfattar resultatet i 

min studie. Studien gav djupare förståelse av människans situation och samtidigt visar 

det sig att i Finland finns det en bristfällig vårdprocess gällande sömnbesvär i olika 

åldersgrupper. Det finns mycket berättelser i medierna, men tillsvidare har det hänt 

alltför litet inom vårdbranschen. Såhär lyder teserna som sammanfattar och belyser 

studiens resultat i sin helhet. 

 

1. Människan kan vid sömnbrist hamna i en ond cirkel, och sömnbesvär 

kan i värsta fall styra hela hennes livsområde. 

2. Människan med sömnbesvär är i rörelse, och hon rör sig mellan olika 

nivåer i hälsan, men hon kan hitta sin egen styrka att hantera sitt 

lidande och sin utsatta situation.  

3. Det finns skam och rädsla för stigmatisering kring sömnbesvär. 

4. Vid sömnbesvär finns det bristfällig kunskap bland människor och 

vårdpersonal gällande sömnsvårigheter, och kunnandet bör ökas i det 

kliniska vårdarbetet. 

5. En vårdare har en väsentlig roll, när människan löper risk att hamna i 

en ond cirkel och genom användning av kognitiv beteendeterapi kan 

man främja hälsa. 

6. Ordet sömnbrist innebär att människan har sömnbrist men kontroll 

över sin egen livssituation, men ordet sömnbesvär innebär att hon har 

tappat kontrollen över sin situation. 

7. Reflektion i slutet av sömnkurser som baserar på kognitiv 

beteendeterapi hjälper patienter att fortsätta sin inlärningsprocess.  
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9.4 En ny förståelsehorisont och resultaten tillägnande i klinisk praxis 

 

Min studie ger en djupare förståelse av människans liv vid sömnbesvär. Jag betraktar 

människan som en enhet och hennes liv som en helhet. Min studie visade som tidigare 

studier, att det är svårt att få stöd och läkemedelsfria behandlingsmetoder är bristfälliga. 

Tidigare studier
219

 
220

 visar att det finns ett tydligt samband mellan sömnbesvär och 

mental hälsa. I min studie upplevde deltagarna också mycket olika ångestfulla känslor. I 

min studie kunde jag urskilja olika känslor, och t.ex. känslor av skam utgör ett nytt 

resultat. Haaramo
221

 skriver i sin doktorsavhandling att sömnbesvär inte är ett problem 

endast för den sömnlösa människan, utan också hennes familjemedlemmar och hennes 

arbetsgivare lider även av arbetstagarens sömnsvårigheter, som kan påverka ekonomin. 

Deltagarna upplevde att de hade minnesstörningar och svårigheter att koncentrera sig på 

arbetet. Detta är också i överensstämmelse med tidigare studier.
222

  

 

Som helhet kunde min studie fördjupa fenomenet sömnbrist och sömnbesvär i 

människans liv i arbetsför ålder. I första forskningsfrågan använder jag ordet liv, som 

innebär ett helhetstänkande. Det handlar om hela det livsområde som människan lever i. 

I min studie ses människans olika livssituationer, vändpunkter i livet, som kan vända 

människan liv i en viss riktning. Kanske den viktigaste händelsen i livet, att få barn, kan 

utlösa en negativ spiral i fråga om människans ”sömnhälsa”. Jag vill med min studie 

introducera detta beskrivande begrepp som beskriver människans förhållande till hälsa 

och sömn. Hos en människa som hamnar i sömnbesvär har den bakomliggande faktorn 

kunnat vara vad som helst, en händelse i livet som utgjort den utlösande faktorn. Men 

det är viktigt att vara medveten om att ha ett barn utgör en av de viktigaste händelserna i 

kvinnans liv, och inom vårdbranschen använder de gravida kvinnorna och 

småbarnsmammorna sig av de tjänster som erbjuds på hälsocentralen. Dagens 

ungdomar har i ännu hög grad tappat sin normala kontakt med sin sömn och hälsa på 

grund av användning av olika datateknologi. Det hektiska tempot i arbetslivet stressar 

arbetstagaren och förorsakar sömnsvårigheter. Således öppnade min studie en bred och 

en djup synvinkel på vad sömnbrist och sömnbesvär kan innebära i människans liv.  
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Begreppet sömnbrist torde betraktas mera som ett vårdvetenskapligt begrepp. Det kan 

innebära både innebära positiva, neutrala och negativa nyanser. I min studie innebär 

sömnbrist sömnens negativa nyanser: sömnbesvär. Sömnbesväret var inte 

forskningspersonens eget val och hens situation var ofta lidande och kamp. Man kan 

tänka att när människan finner sin innersta nivå, hälsa som vardande, kunde man igen 

tala om begreppet sömnbrist. Detta kan utgöra en ny vårdvetenskaplig begreppslig 

tolkning i mitt arbete. Hälsa och lidande är som en spiral: sömnbrist, sömnbesvär och 

sömnbrist. Sömnbesvär innebär lidande och kamp, men när människan uppnår en känsla 

av inre enhet och sitt i djupaste mening erfar hälsa. Enligt Eriksson
223

 är detta 

människans försoning med lidande. 

 

Genom min studie är det möjligt att synliggöra patientens upplevelser vid sömnbesvär. 

Tillsvidare har jag haft berättelser i damtidningar om patientens upplevelser om 

sömnbesvär, som jag har använt som exempel under kurser. Det vetenskapliga 

kunnandet om patientens upplevelser har saknats men nu har jag kunnat skapa 

någonting nytt ur en vårdvetenskaplig synvinkel.   
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Figur 13. Studiens framtida målsättningar. 

 

Studiens mål är att i framtiden synliggöra sömnbesvärens inverkan på människans liv 

samt öka kunnandet om kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod. Det är viktigt 

att öka kunskapen om sömnbrist och sömnbesvär som fenomen bland vårdpersonal och 

patienter. Jag anser att man inom vårdutbildning bör ge utbildning till blivande 

hälsovårdare om kognitiv beteendeterapi så att de också själva skulle kunna använda det 

i vårdarbetet. Det finns också brist på läroböcker som är speciellt är fokuserade för 

yrkeshögskolestuderande. Det finns redan speciell utbildning t.ex. för 

amningshandledare, och studerande har en möjlighet att få ett intyg även att de är 

behöriga för ifrågavarande behandlingsmetoder. Vid sömnbesvär bör det vara viktigt att 

känna fenomenet i sig och kunna använda effektiva metoder, som är evidensbaserade 

via tvärvetenskapliga studier. Hälsovårdaren träffar patienter med sömnbrist och 

sömnbesvär i alla åldersklasser, från spädbarnsålder till pensionär.   

Synliggöra 
människans 
upplevelse vid 
sömnbesvär och 
en ökad förståelse 
av hennes 
livsvärld vid 
sömnbesvär. 

Öka kunskapen 
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effekten. 
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10 KRITISK GRANSKNING 

 

I detta kapitel granskar jag min studies giltighet, och vad skulle det ha inneburit att ha 

använt ett annat sätt genomföra den empiriska delen. Det finns en åtskillnad mellan två 

ontologiska ställningstaganden: den ena är den objektiva världen och den andra ser en 

värld som inte är lika lätt att fånga. Det är en värld som ständig måste tolkas.
224

 Jag 

analyserar huruvida jag som forskare har lyckats fånga upplevelser hos människan vid 

sömnbesvär. I sin helhet analyserar jag om jag har forskat om det som det var meningen 

att jag skulle forska. De empiriska delarna betraktar jag som fenomenologisk 

forskningsprocess.  

 

10.1 Kvaliteter i helheten 

 

Min studie är en fortsättning på mitt kandidatarbete. En systematisk litteraturöversikt 

kan innehålla både kvantitativa och kvalitativa artiklar.
225

 När jag sökte material till mitt 

kandidatarbete, märkte jag att det fanns en brist på kvalitativa studier och ur en 

vårdvetenskaplig synvinkel gällande sömnbesvär. Jag kan inte säga att sådana inte finns, 

men när jag hittade olika artiklar i databaser Cinahl, var mest lämpliga gjorda inom 

medicin. Jag anser att detta vara en stor brist, men å andra sidan om forskningsområdet 

är bristfälligt utforskat från samhällsvetenskaplig synvinkel, var det relevant att göra 

detta arbete. Man ska inte tänka på att forskningsområdet utgör ett ”förbjudet område” 

bara på grund av att det inte tidigare skett forskning inom vårdvetenskap. Min studie är 

således delvis tvärvetenskaplig: sömnbesvär har det forskats mycket om inom medicin 

och psykologi, och därför är teorin om begreppet sömnbesvär mestadels från medicinen. 

Å andra sidan måste hälsovårdaren vara medveten om de senaste rekommendationer 

t.ex. om Käypähoitosuositus
226

. Kognitiv beteendeterapi innebär att människan hamnar i 

en inlärningsprocess. Det pedagogiska kunnandet hjälper hälsovårdaren att hjälpa sin 

patient att söka sin inre potential. Jag anser att min studie betraktar fenomenet på ett 

mångfacetterat sätt och att synvinkeln är bred.  
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I den fenomenologiska forskningsprocessen är reflektionen över den egna förförståelsen 

och subjektiviteten är ett viktigt element.
227

 Jag har försökt att reflektera över min 

förförståelse, men jag tror att jag kunde ha gjort detta ännu mera för att minimera risken 

för övertolkningar. Kan man reflektera för mycket kring sin förförståelse? I det stora 

hela upplever jag att jag har kunnat svara på forskningsfrågorna och att jag hittat den 

röda tråden. När jag formulerade mina forskningsfrågor, funderade jag mycket på vilket 

begrepp jag skulle använda. Jag anser att begreppet sömnbrist i första forskningsfrågan 

var fritt från min förförståelse. Begreppet är öppet och möjliggör bredare svar. 

Begreppet sömnbesvär innebär min förförståelse: jag visste redan på förhand att 

deltagarna i sömngrupper led av sömnbrist. Trovärdighet i urvalet av 

forskningspersoner innebär att forskningspersonerna har tillräckligt med erfarenhet av 

fenomenet och att de kan delge denna. Men i de skriftliga svaren bortsåg jag från min 

förförståelse och ville öppet ”lyssna” till vad de sade i texten. Inom en fenomenologisk 

tradition handlar det om att sätta parentes kring forskarens förförståelse.
228

 Jag följde 

fenomenologiska principer och försökte förstå helheten för att kunna se någonting nytt. 

 

10.2 Validitetskriterier och kvaliteten i resultaten 

 

I en fenomenologisk studie är det övergripande syftet att beskriva levda erfarenheter så 

detaljerat, konkret och mångfacetterat som möjligt. Fenomenologin handlar om hur det 

är att vara människa. I analysen försöker forskaren fånga alla delar av fenomenet, de 

levda erfarenheter som deltagarna beskrivit och berättat om. Ett fenomenologiskt 

livsvärldsperspektiv innebär att livsvärlden förstås som liv och värld. Människan 

befinner sig alltid i sociala sammanhang, i världen. I dataanalysen måste livssituationen 

och det sociala och kulturella sammanhanget beaktas. Livet och världen är beroende av 

varandra. Ett sätt är att ha situationen som utgångspunkt. Således är det situationellas 

eller kontextuellas betydelse viktig. Varje studies specifika antaganden om verkligheten 

preciseras för vilka livsvärldsaspekter som förväntas bli betydelsefulla i studien. 

Resultattexten innehåller således en detaljerad beskrivning av erfarenheter, handlingar 

och betydelser, d.v.s. fenomenet i sitt sammanhang.
229

 Tidigare hänvisade jag till 
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Bengtsson ansats, som främsta använts i pedagogisk forskning och också inom 

omvårdnadsforskning.  

 

Enligt Persson och Sundin
230

 är det viktigt att belysa innebörder av levda erfarenheter 

av ett fenomen, och det blir det viktigaste urvalskriteriet att personer med erfarenheter 

av det studerande inkluderas i studien. Ett annat urvalskriterium är att personerna kan 

förmedla sina erfarenheter i form av berättelser i muntlig eller skriftlig form. I båda de 

empiriska delarna uppfylldes urvalskriterierna. I den första delen berättade 

forskningspersonerna muntligt om sina erfarenheter och i andra delen var berättelserna i 

muntlig form. Enligt min tolkning kunde jag nå en fördjupad förståelse av fenomenet 

genom intervjun. Jag kunde ställa fokuserande frågor och tilläggsfrågor om jag inte 

förstod någon aspekt eller om jag ville veta mera om några upplevelser. I andra delen 

hade jag 21 enkäter och tolv öppna frågor. Jag sökte meningsenheter och läste inte 

frågeformulären fråga för fråga. Dessutom läste jag en människas berättelse som helhet. 

På det sättet försökte jag söka en helhetsförståelse av själva fenomenet och enskilda 

människans upplevelser. I båda delarna var analyserna mycket tidskrävande, men också 

givande. Urvalskriterierna uppfylldes således mycket bra, alla hade upplevelser av 

fenomenet jag var intresserad av. Enligt Larsson
231

 finns i den fenomenologiska 

traditionen troheten mot fenomenets sanna natur som ett centralt värde när man lägger 

upp en studie. Han skriver att ur ett fenomenologiskt perspektiv skulle man säga att 

mängd tal inte säger så mycket om undervisning, eftersom studien handlar om utbyte av 

innebörder.  

 

Rosberg
232

 skriver: ”Ordet fenomenologi kommer från det grekiska ordet phainomenon, 

som betyder det som visar sig, det som blir synlig för vårt vetande.” Med begreppet 

livsvärld avses den värld som vi är förtrogna med genom våra levda erfarenheter och i 

fenomenologin riktas kunskapsintresset mot meningen i människors levda erfarenhet. I 

intervjustudien kan det vara en utmaning att skapa förutsättningar för intervjupersonerna 

att vara i kontakt med sina erfarenheter och få dem att formulera dessa i ord.
233

 Jag 

tycker att båda mina forskningspersoner reflekterade över sin erfarenhetsvärld. I 
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intervjusituationen måste forskaren tygla sin kritiska reflektion över den egna 

subjektiviteten och förförståelsen. Därtill är en viktig fråga vad forskaren väljer att 

definiera som data, hur hen beskriver och analyserar och vad forskaren väljer att inte 

presentera i resultatet.
234

 Jag anser att jag som forskare av etiska skäl inte kan välja bort 

någonting från resultatet. Åtminstone försökte jag fånga berättelserna och beskriva det 

som jag hade hört och senare läst. Jag funderar på om jag tillräckligt har kunnat lyfta 

fram de väsentliga aspekter som är betydelsefulla för forskningspersonen? Finns det en 

risk när forskningspersoner läser avhandlingen, att hen inte hittar de mesta väsentliga 

saker som forskningspersoner upplever? Om hen sade någonting väldigt kort, men det 

ändå var det mest väsentliga i hens livsvärld och jag som forskade inte nådde hens 

mening? Jag försökte utesluta sådana risker på det sättet att jag bandade intervjuerna 

och genom att lyssna ljudbanden, överföra dem i textform, och läste dem många gånger. 

Emellanåt var min uppmärksamhet på datorn, som bandade intervjun, och om det 

fungerar hela tiden jag intervjuar. Detta kan leda till att forskaren inte ställer 

fördjupande frågor i vissa situationer. Men kan forskaren ge arbeten till 

forskningspersonerna för att läsa om det var så som jag skrev? Enligt min tolkning låter 

det mera som en reporters arbete, och att det därför inte hör till forskningsprocessen. 

Forskningspersonen är inte heller studiens granskare, utan forskaren gör analysen, men 

det är viktigt att resultatet inte låter främmande för forskningspersonerna. I sådant fall 

har forskningsprocessen misslyckats och forskaren har tappat sin objektivitet, anser jag. 

Och ifall forskningspersoner säger att forskaren vid behov senare kan ställa mera frågor, 

kan forskaren återkomma till saken. Persson och Sundin
235

 skriver: ”Ricœur tar sin 

utgångspunkt i att betrakta texten (skriften) som autonom, vilket innebär att texten är 

frigjord från författarens intention och fri för forskaren att tolka utan att beakta 

författarens avsikt.” 

 

Min första tanke var att använda enbart enkäter, som jag samlade in under kursen. Jag är 

nöjd över att jag också bestämde intervjua människor, som har upplevelser av 

sömnbrist. Jag funderade också på en annan möjlighet, att jag enbart skulle intervjua 

människor som led av sömnbesvär och att jag skulle ha skaffat ännu fler 

forskningspersoner. I så fall borde jag ha lämnat bort synvinkeln med kognitiv 
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beteendeterapi, och studien hade fokuserat mer på människans livsvärld vid 

sömnbesvär. Kanske hade jag nått ännu mera någonting nytt kring sömnbesväret, men 

jag skulle ha tappat den nya förståelsen av kognitiv behandlingsmetod. Jag upplever att 

kognitiv beteendeterapi är så viktigt att lyfta fram ur en vårdvetenskaplig synvinkel, 

därför att det handlar om hopp och tro. Jag ville inte enbart bli kvar i människans 

lidande, och utan studiens andra del skulle jag ha förlorat hälsosynvinkeln. Hittills har 

jag hittat bara medicinskt orienterade studier om sömnbesvär. Om en verkningsfull 

terapi kan ges av sjukskötaren och hälsovårdaren efter en kortvarig terapiutbildning, är 

det viktigt att lyfta fram ett behov att öka kunskapen bland skötare.  

 

Om jag jämför de empiriska delarna med varandra, kan jag inte säga vilken som var 

bättre eller sämre, utan hellre att de kompletterar varandra. I intervjuerna upplevde jag 

att jag som forskare kunde nå djupare förståelse av människans liv vid sömnbesvär. Det 

var en viktig del som förklarade fenomenet. Att enbart betrakta upplevelser om 

sömnkursen skulle ha gjort att sömnbesväret som fenomen hade blivit mycket snävare. 

Att däremot betrakta fenomenet sömnbrist eller sömnbesvär i människans liv, hade gjort 

att jag hade förlorat det kliniska tillämpandet i vårdpraxis. Utifrån Larsson
236

 handlar 

resultaten i kvalitativa studier ofta att nya innebörder uppstår. 

 

I en fenomenologisk studie är det övergripande syftet att beskriva levda erfarenheter så 

detaljerat, konkret och mångfacetterat som möjligt samt så att deltagarnas röster blir 

hörda så att läsaren ska förstå vad det handlar om.
237

 Därför är det viktigt att jag skrev 

original- svaren på finska. Jag förklarade svaren på svenska, men jag gjorde inte direkta 

översättningar därför att det finns en risk att innebörden förändras. Jag anser att det var 

ännu viktigare att förklara svarens innebörd. Men det är en stor utmaning att forska på 

två språk. Forskaren måste hela tiden vara medveten om små nyanser i de olika två 

språken. Jag anser att det var ännu tryggare att göra de empiriska delarna på det sättet 

att jag kunde använda mitt eget modersmål, finska. Situationerna var naturliga och jag 

kunde förstå små nyanser i språket. Om forskaren intervjuar på något annat språket än 

sitt eget modersmål, finns det större risk till missförstånd. Det är viktigt att man hittar 

                                                           
236

 Larsson, 1994. 
237

 Friberg & Öhlén, 2013. 



111 
 

etablerade termen på flera språk. Därför analyserade jag mera begreppet sömnbrist och 

sömnbesvär med hjälp av tre olika språk: engelska, finska och svenska.  

 

I framtiden ser jag ett stort behov att forska mera om sömnsvårigheter. Det skulle vara 

intressant att veta hur hög prevalensen är hos kvinnor att insjukna i ett kroniskt 

sömnbesvär att ha fått sitt första barn. Men störst upplever jag bristen på kvalitativa 

studier. Det finns olika möjligheter att göra en empirisk studie och försöka nå patientens 

upplevelser. En annan möjlighet kunde ha varit t.ex. att intervjua samma patienter innan 

gruppen började och efter gruppbehandlingen. Men i min studie var 

forskningspersonerna olika i empiriska delarna och de bodde inte ens på samma ort. I 

alla fall bör man uppskatta vårdarbete inom företagshälsovården: att man gör arbete som 

är nyttigt och vettigt och som främjar hälsan, och att arbetet är evidensbaserat.    
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11 DISKUSSION 

 

I den kliniska vårdvetenskapen söker man kontextuella särdrag och jag anser att jag nått 

resultat i min sökning. Evidensbaserat vårdande förenar teori och praxis. Studien kan 

resultera i nya metoder och rekommendera vilka metoder som är att föredra i 

vårdarbetet vid en speciell diagnos. Den vårdvetenskapliga ansatsen kan bidra till att 

förändra och utveckla verkligheten.
238

 

 

Patienter som fyllde i en enkät reflekterade samtidigt över sin egen situation och kunde 

kanske nämna orsaker till att de hade fått nytta av kursen eller varför de inte hade fått 

det, eller om de inte hade hunnit förbättra sin sömn tillräckligt bra. En ny förståelse i 

min studie är att varje patient borde fundera på och reflektera över sina egna mål samt 

tänka på vilka sätt de har fått nytta av kursen eller vilka delar de har ännu att bearbeta. 

Det är viktigt att de funderar på sin egen inlärningsprocess, som alltid innebär en 

inlärning när man förändrar sitt tankesätt och sina levnadsvanor. Behandlingen kräver 

att man aktivt bearbetar sin situation och lär sig nya vanor och nya förhållningssätt till 

sömn och sömnlöshet. Allmän diskussion hjälper människan att tänka på sin egen 

situation, till mera personligt tänkande. Det var intressant att en subjektiv ohälsa 

handlade om deras livsområde i allmänhet, inte fysiska krämpor. Enligt Nordenfelt
239

 

kan människan ha en subjektiv hälsa men objektiv ohälsa. Det är möjligt att enligt 

objektivt tänkande har människan en ohälsa, t.ex. ett högt blodtryck på grund av 

sömnbrist, men om hon har kunnat hitta sin inre livskraft och tillit till sig själv, upplever 

hon subjektiv hälsa. 

 

Från företagshälsovården köper olika företag tjänster som bör främja hälsan hos 

arbetstagare. Arbetsgivaren har rätt att få information om olika behandlingsmetoders 

nytta och därför är det också viktigt att synliggöra den kognitiva beteendeterapin som en 

hälsofrämjande behandling. Arbetsgivaren får sina ekonomiska satsningar tillbaka, om 

arbetstagarens ökade hälsa syns t.ex. genom i en minskad sjukfrånvaro och så vidare. I 

hälsocentralerna påverkar minskande resurser i fråga om personal och pengar också vart 

man fokuserar resurserna. En ökad kostnadseffektivitet ställer krav på att behandlingen 
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ska vara evidensbaserad. Behandlingen måste vara evidensbaserad innan man tar nya 

behandlingsmetoder i bruk, och ändå sägs det att det ofta dröjer en tio år, innan 

forskningsresultatet syns i vårdpraxis. Forskningsbaserad vårdpraktik är en annan term, 

som används inom vårdforskning. Det är viktigt att skapa en forskningsbaserad 

vårdkultur, och behandlingen måste kunna motiveras också ur vårdvetenskaplig 

synvinkel. 

 

Jag betonar att min arbetsplats inte har beställt denna studie från mig, utan 

forskningsintresset är mitt eget. När jag började hålla sömnkurser, lovade jag göra en 

kort sammanfattning efter några kurser. Då var jag inte medveten om att jag skulle 

skriva min avhandling pro gradu-avhandling om sömnterapi. Om jag hade vetat det 

redan då jag formulerade enkäterna, kanske enkäten hade varit lite annorlunda. Detta 

var alltså ingen aktionsforskning, vars uppgift är mycket annorlunda, fastän 

aktionsforskning också är fenomenologisk. Det fokuserar också människans levda 

upplevelse om verkligheten.
240

 I framtiden finns det en möjlighet att man genom 

aktionsforskning kan förändra och utveckla vårdpraxis hur man behandlar 

sömnsvårigheter inom hälsocentraler. Först borde man identifiera problemen, som oftast 

är att personalen inte har tillräckligt med kunskap om läkemedelsfria 

behandlingsmetoder. Aktionsforskning är en cyklisk process, som identifierar problem, 

planerar en aktion, använder aktion för att kunna förändra praktiken och till slut 

utvärderar man processen.
241

 Blivande studier kunde ha ett större antal deltagare. Det är 

möjligt att göra en narrativ studie utifrån berättelser. Då kan forskaren analysera och 

tolka berättelser för att få svar på en speciell forskningsfråga eller för att få kunskap och 

förståelse för en grupp människor eller en miljö.
242

 

 

Jag anser att man borde kunna förändra vårdpraxis gällande sömnbesvär och tillämpa 

det senaste kunnandet i vårdpraxis och bredda vårdpersonalens kunnighet att kunna 

använda kognitiv beteendeterapi. Enligt Käypähoitosuositus
243

 bör läkemedelsfria 

behandlingsmetoder (kognitiv beteendeterapi, KBT) bör vara den primära 

behandlingsmetoden gällande det långvariga och kroniska sömnbesvär. Internationella 
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studier genomförda redan på 2000-talet visade att verkningsfull terapi kan ges av 

sjukskötare efter en relativ kort terapiutbildning, och det är tid att ta i bruk nya 

behandlingsmetoder. Min studie visar hur viktigt det är att få hjälp i tid. Det är sorgligt 

att människan har hamnat i en ond cirkel med sömnmediciner, om hon inte har fått 

andra alternativa behandlingsmetoder. Man kan inte heller lägga läkarna till last i fråga 

om medicin om sömnmedicinskrivandet, för de kan inte göra någonting annat, om det 

inte finns läkemedelsfria behandlingsmetoder i bruk på deras enhet. I många 

hälsocentraler i Finland fungerar t.ex. en depressionsskötare, och i deras 

befattningsbeskrivning borde sömnterapi vara en naturlig del av arbetet.  

 

Mitt arbete kommer att fortsätta. Jag vill synliggöra det viktiga arbete som jag haft en 

möjlighet att göra, och jag är tacksam mot min arbetsplats för att jag har kunnat göra 

denna resa. Resultaten kommer att publiceras i två riksomfattande tidningar. 

 

Under studieprocessen har min ödmjukhet ökat. Ju mera man studerar, desto medveten 

är man om vad man borde veta ännu mera om. Många nya frågor har börjat gro. Det är 

viktigt att behålla sin ödmjukhet, man kan inte ”sälja” någon metod till människor, som 

kommer att lösa deras problem. Man måste alltid minnas att människan själv är 

specialisten i sitt liv och vi kan inte stjäla det från henne. Om vi börjar lösa människans 

svårigheter utsätter vi henne för övergrepp. Det bästa vi kan göra är att lyssna till 

människan, berätta om olika verktyg, ge handledning och fungera som vägledare.  
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     Bilaga 1. 

Forskningssökning 

 

Sökord Träffar Valda 

Sleeping and suffering 169 086 0 

Insomnia 205 2 

Insomnia and suffer 37 005 0 

Insomnia och lidande 26 384 0 

Sleepind disorder and 

concequenses 

69 477 0 

Primary insomnia NOT 

children 

62 784 2 

Sömnbesvär 22 1 

Sleep problems   

Haaramo 64 1 

Cognitive behavioural 

therapy adolescents 

40 0 

Sleeping AND life 340 3 

Suffering and sleeping 

disorder 

1 0 

Quality of life OR 

suffering 

65 760 4 

Sleeping disorders and 

quality of life 

108801 0 

Sleeping and suffering 

and insomnia 

15 0 

Sleep deprivation AND 

cognitive behavioral 

therapy AND health 

0 0 

Cognitive behavioral 

therapy AND sleep 

deprivation 

2 0 

Unettomuus ja 

työterveyshuolto 

1220 1 

Sleep disorders 334640 0 

Phenomenology AND 

sleep deprivation 

2 0 

Primary insomnia AND 

health 

46 0 

Sleep disorder AND 

quality of life 

665 0 

Sleep disorder OR quality 

of life 

76618 0 

Unettomuus 56 1 
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Material 
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Syfte Material Metod Resultat 

J. Hetta & S. 

Axelsson & I. 

Eckerlund 2012. 

Behandling av 

sömnbesvär hos 

vuxna. 

Läkartidningen 

173(44),  

2712-2714 

 

 

 

 

 

 

Rapporten 

riktar sig till 

kliniskt 

verksam 

personal, 

framför allt 

inom primär-

vården och 

psykiatrin, 

som kommer i 

kontakt med 

patienter med 

sömnbesvär 

samt till 

sjukvårds-

politiker och 

administratör i 

beslutsfat-

tande 

ställning. 

Tidigare 

gjord 

forskning 

Samman-

fattning av 

en systema-

tisk 

litteraturöve

rsikt från 

SBU 

Behandling med 

zopiklon 7,5, mg 

förkortar insom-

ningstiden, men 

ökar den totala 

sömntiden, minskar 

antalet 

uppvaknanden och 

leder till ökad 

sömnkvalitet. 

Kognitiv eller 

annan beteende-

terapi minskar 

insomningstiden 

och leder till ökad 

sömnkvalitet. 

Det finns ökad 

olycksrisk till följd 

av sömnmedels-

användning. 

Vetenskapliga 

underlaget är 

otillräckligt för 

slutsatser om 

vårdorganisatio-

nens betydelse för 

sömnbesvär. 

T. Lallukka, P. 

Haaramo, E. 

Lahelma & O. 

Rahkonen 2011. 

Sleep problems 

and Disability 

Retirement: A 

Registerbased 

Follow-up Study; 

American Journal 

of Epidemiology : 

173(8),  

871-881. 

Att ta reda på 

om det finns 

ett samband 

mellan sömn-

svårigheter 

och förtids-

pension. 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

undersök-

ning i år 

2000-2002 

bland 

arbetstagare 

i Helsing-

fors. 

 

 

 

 

 

 

Intervju-

under-

sökning 

(n=457) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömnsvårigheter 

har ett samband 

mellan 

förtidspensione-

ring. 
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M. Sallinen 2007. 

Kasautuvan 

univajeen ja työn 

tauotuksen yhteydet 

toimintakykyyn ja 

työssä 

kuormittumiseen; 

Työsuojelurahasto. 

14073 Tutkimus- ja 

kehitystoiminta. 

Arkiverat 10.1.2007. 

 

 

Att ta reda på 

hur sömnbrist 

påverkar till 

funktions-

förmågan under 

arbetsveckan 

och hur länge 

det tar att bli 

återställd från 

sömnbrist. 

22 friska 

unga män 

deltog till 

under-

sökningen. 

14 av dem 

var sömn-

brist-

gruppen 

och 8 var 

kontroll-

gruppen. 

Det gjordes 

fysiologiska 

mätningar 

och togs 

biologiska 

blod-prov 

samt de 

själv 

berätta-de 

av deras 

egna 

känslor. 

Sömnbristen 

kumulativa 

verkan 

förorsakar 

alarmtillstånd på 

kroppen och det 

förändar 

immunologiskt 

system i 

kroppen. 

Sömnbrist också 

minskar 

kognitivt 

funktions-

förmågan och 

vaksamhet och 

detta är 

säkerhetsrisk på 

många 

arbetsplatser. 

K. Ikegami, S. 

Ogyu, Y. 

Arakomo, 

K. Suzuki, K. 

Mafune, H. Hiro 

& S. Nagata 2009. 

Revovery of 

Cognitive and 

Fatigue after One 

Night of Sleep 

Deprivation; 

Journal of 

Occupational 

Health  

(51), 412-422. 

Att forska hur 

subjektiv 

sömnlöshet, 

sinnestämning 

och högstående 

kognitiv 

funktions-

förmågan 

förändrar efter 

en natts sömn-

berövande and 

hur man blir 

återställd efter 

tre sju timmars 

sömn per tre 

nätter. 

Tio friska 

forskningsp

ersoner 

deltog i 

testet. 

Deras 

subjektiva 

sömn-löshet 

mättades, 

sinnes-

tämning 

och funk-

tions-

förmågan 

med uppgif-

ter. 

Sinnestämning 

förändrades samt 

den kognitiva 

funktions-

förmågan efter 

sömn-

berövande. 
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Christina 

Calamaro 2008. 

Sleeping through 

the night: Are 

extended-release 

formulations the 

answer? 

Journal of the 

American 

Academy of 

Nurse Practioners 

(20),69-75. 

Att ge en översikt 

gällande 

sömnlöshet, 

identifiering och 

behandlings-

metoder samt 

tryggheten av 

sömnmedicin. 

 

Tidigare 

publice-

rade 

artiklar. 

 

 

Analys av 

vetenskap-

liga artiklar. 

 

 

Sömlöshet är 

underdiagnosti-

serad och under 

vårdat. 

Vårdpraktik 

kunde hjälpa 

patienter nå 

bättre livs-

kvalitet med 

hjälp av 

upplysande om 

t.ex. sömnhygien 

samt olika be-

handlingar. 

D.J. Buyesse, J. 

Angst, A. 

Gamma, 

V. Ajdacic, D. 

Eich & W. 

Rössler 2008. 

Prevalence, 

Course, and 

Comorbidity of 

Insomnia and 

Depression in 

Young Adults 

Sleep, 31(4), 

473-480. 

Att beskriva 

prevalensen och 

orsaker gällande 

sömnlöshet hos 

unga vuxna 

människor samt 

beskriva 

förbindelser 

mellan sömnlöshet 

och depressionen. 

Unga 

vuxna 

människor 

(n=591). 

Longitu-

dinell 

under-

sökning. 

Unga vuxna 

människor 

(n=591) 

intervjua-

des under 

20 års tids-

period. 

Ständig 

sömnlöshet hos 

individer har ett 

samband med 

depression. 

H. Järnefelt, M. 

Salin & C. 

Hublin 2012. 

Unettomuuden 

lääkkeettömän 

hoidon koulutus 

ja käytäntö 

työterveys-

huollossa. 

Työterveys-

lääkäri (1), 

79–81. 

 

En översikt 

gällande kognitiv 

beteende terapi-

utbildning inom 

företagshälsovård 

och praxis. 

 

Tidigare 

gjord 

forskning. 

Analys av 

artiklar. 

Medicinslösa 

hjälpmetoder kan 

absorberas 

mycket lätt efter 

en kort 

utbildning.  

Professionella 

inom 

företagshälso-

vård kan 

resultatrik 

tillämpa metoder 

till praktik. 
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S. Kajaste 2005. 

Krooninen 

unettomuus ja sen 

lääkkeetön hoito. 

Suomen 

Lääkärilehti, 60 

(22),  

2453-2457. 

Översikt 

bland kronisk 

sömnlöshet 

och dess 

medicins lösa 

behandlings-

metoder. 

Att beskriva 

primär 

sömnlöshet 

och kognitivt 

beteende-

terapi som 

hjälpmetod. 

Tidigare 

gjort 

under-

sökningar. 

70-80 % har nytta 

av beteendeterapi 

och det borde 

finnas att tillgå på 

öppen vård och 

gruppterapi är lätt 

användbar t.ex. på 

hälsostationer. 

J.A. Cvengros. 

Sleeping Too 

Little Too Late: a 

Comment on Loft 

and Cameron 

2013. 

The Society of 

Behavioral 

Medicine (46): 

251-252. 

En 

vetenskaplig 

kommentar 

gällande 

sömnbrist. 

Tidigare gjord 

forskning. 

Analys av 

artiklar. 

Visar 

påverkningar om 

dåliga sömnvanor 

samt konsekvenser 

om kroniskt brist 

på sömn. 

U. Voss, T. 

Kolling & T. 

Heidenreich 2006. 

Role of 

Monitoring and 

Blunting Coping 

Styles in Primary 

Insomnia. 

Psychosomatic 

Medicine, (68), 

110-115. 

Att forska 

förbindelser 

mellan 

försvars-

mekanismer 

och primär 

insomnia 

(=sömnlös-

het) 

37 person som 

led för primär 

sömnlöshet 

svarade till 

forsknings-

frågor. 47 

personer var 

kontrollgruppe

n som var bra 

sovare. 

Kvantita-

tiv analys. 

Forskningen visar 

att personer med 

kontrollerand 

försvarsmekanism

er lider mera om 

sömnsvårigheter. 

C. Gagnon, L. 

Bélanger, H. Ivers 

& C.M. Morin 

2013. 

Validation of the 

Insomnia Severity 

Index in Primary 

Care. 

JABFM 26 (6), 

701-710. 

Att testa 

“The 

Insomnia 

Severity 

Index ISI” 

för att 

identifiera 

patienter, 

som lider för 

primär 

sömnlöshet 

inom öppet 

hälsovård. 

410 person, 

som kom till 

öppet 

hälsovård 

testades med 

forsknings-

frågor. 

 

 

 

 

Kvanti-

tativ 

analys 

enligt 

material. 

 

 

 

 

 

 

Forskningen 

visade sig, att ISI- 

testmetod är giltig 

metod för att 

identifiera 

patienter, som 

lider för primär 

insomnia.  Det 

borde hjälpa 

professionella 

inom hälsovård-

sektorn fokusera 

till sömn-

svårigheter. 
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Bibliografiska data Syfte Material Metod Resultat 

S. Thomée, M. Eklöf, E. 

Gustafsson, R. Nilsson, 

M. Hagberg 2005.  

Prevalence of perceived 

stress, symptoms of 

depression and sleep 

disturbances in relation 

to information and 

communication 

technology (ICT) use 

among young adults − 

an explorative 

prospective study. 

Occupational and 

Environ-mental 

Medicine, 

23(2007),1300−1321. 

Syftet var att 

forska om en 

stor mängd av 

användning om 

information 

och kommuni-

kation 

teknologi är en 

risk faktor att 

förorsaka 

psykologiska 

svårigheter 

med yngre 

personer. 

1127 stude-

rande i 

universitet i 

ålder 

18−25. 

En 

kohort-

studie, 

som höll 

ett år. 

Användning av  

kommunika-

tionsteknogin  

har ett samband 

med sömnbesvär 

och symtomer 

av depression 

och stress. 

 

 

R−L. Punamäki, M. 

Wallenius,C-H. Nygård, 

L. Saarni & A.Rimpelä 

2007. Use of 

information and 

communication 

technology (ICT) and 

perceived health in 

adolescence: The role of 

sleeping habits and 

wakingtime tiredness. 

Journal of Adolescence 

30. 569−585. 

 

Första mål var 

att studera 

skillnader 

mellan kön och 

ålder och 

intensitet om 

användning av 

kommunika-

tionsteknologi.  

Andra mål var 

att forska 

sömnvanor och 

trötthet under 

dagar och dess 

samband med 

användning av 

kommuni-

kations- 

teknologi samt 

deras samband 

till hälsa. 

7292 finska 

ungdomar i 

ålder 12,14, 

16 och 18. 

Kvantitav 

analys om 

struktu-

rerande 

fråge-

formulär. 

En intensive 

användning av 

kommunikations 

teknologi har ett 

samband med 

dålig hälsa, 

bristfälliga 

sömnvanor som 

förorsakar 

trötthet under 

dagar. Ett 

samband var 

betydelsefullt 

med pojkar i 

ålder 16 och 18. 

Intensiv 

andvändning av 

datorn var 

speciellt en risk 

för pojkar. 

Flickor hade 

mera svårigheter 

med tröttheten 

på morgnar. 
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Bibliografiska 

data 

Syfte Material Metod Resultat 

H. Järnefelt  2015.  

Työterveys-

huollossa 

toteutetun 

ryhmämuotoisen 

kognitiivisen 

käyttäytymis-

terapian 

tuloksellisuus 

pitkäkestoisen 

unettomuuden 

hoidossa.  

Psykologia  50 (4), 

301−305. 

 

Att forska 

effektivitet 

om kognitivt 

beteende-

terapin, som 

företags-

hälsovårdare 

genomförde 

inom arbets-

hälsovården. 

Arbetsta-

garen inom 

media-

branschen: 33 

deltagare 

arbetade i 

dagskift-

arbete och 26 

deltagare 

hade oregel-

bunden 

arbetstid.  

Alla hade 

sömnbesväret 

som hade 

pågått på 

åtminstone 

tre månader. 

Mätarna 

var sömn-

dag-

böcker, 

actigrafi 

och fråge-

formulär. 

Kognitiv 

beteendeterapi som 

företagshälsovårderen 

användes som 

behandlingsmetod 

inom 

arbetshälsovården 

minskade symtomer 

gällande sömnlöshet. 

Behandlingsmetoder 

främjar livskvalitet. 

Största nyttan fick 

deltagarna vars 

sömnbesvär var 

lindrigare. De som 

har ett allvarligt 

sömnbesvär kan 

behöva eftervård efter 

en kort terapiperiod. 

P. Haaramo 2014. 

Insomnia, ill health 

and work disability. 

A longitudinal 

study among 

employees. 

Academic 

Dissertation. 

Department of 

Public Health 

Faculty of 

Medicine. 

 

Att forska ett 

samband 

mellan sömn-

besvär och 

mental hälsa, 

kärlsjukdo-

mar och 

förtids-

pension 

Arbetstagare 

i ålder 40−60  

(N 8,960.) 

och en 

register-

undersökning 

(data samlats 

under år 

1995− 

2010.) 

En kvanti-

tativ 

analys. En 

kohort-

studie och 

en longi-

tudinel 

under-

sökning. 

Sömnbesvär och dess 

symtomer har ett 

samband med hälsa 

och arbetsförmågan. 

Sambandet var 

mycket starkt 

gällande mental hälsa, 

men också finns det 

en risk att insjukna 

kärlsjukdomar. 

Sömnbesvär har en 

risk för 

förtidspension. 

Det finns ett behov att 

identifiera 

sömnbesväret i ett 

tidigt skede och 

behandling är viktigt 

inom hälsocentraler 

och företagshälso-

vården. 
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Kategoribildning (baserar på mitt kandidatarbete) 

Meningsenheter Konsenderade  

meningsenheter 

Subtema Tema 

- “Significant consequences on quality of 

life, health and health care utilization” 

- “Functional impairment and reduced 

quality of life. Costly health problem” 

- “health-related quality of life and health 

care utilization” 

- “negative affecting next-day 

functioning” 

- “sleep difficulties effect on diurnal 

functioning” 

- “problems with daytime functioning” 

- “daytime consequences” 

- “fatigue or low energy, daytime 

sleepiness” 

- “impaired concentration” 

- “can reduce the general well-being” 

- “impact the patient´s overall” social, 

work or other significant area of life” 

- “more frequent use of healthcare 

resources, a higher rate of absenteeism 

and increased risk for accidents” 

-“reduced cognitive ability and slowed 

response time can reduce the general 

well-being and health-related quality of 

life” 

- “concerns over next-day “hangover” 

effects were reported with 

benzodiazepines… an increased risk of 

abuse, dependence, tolerance, and 

rebound insomnia were additional 

concerns” 

- “..mood states, simple and high-order 

cognitive performances change after one 

night of sleep deprivation”...”it is related 

to occupational safety..” 

- “neurobehavioral effects induced by 

sleep loss by occupation” 

- “sleep problems are associated with 

subsequent disability retirement” 

 

 

Sömnlöshet 

påverkar  

på olika sätt till  

människans 

funktions- 

förmåga och nästan  

i alla artiklar 

funktions- 

förmågan hade  

förbindelsen med  

livskvalitet. En bra  

livskvalitet kan  

tolkas att 

människan  

kan fungera på 

olika  

fältet i sitt liv. 

Människan lider av  

brist på energi 

Koncen-

trations-

förmågan 

sänker samt 

höggradig 

kognitivt 

tänkande 

 

Dags-

tidsfunktion 

sänker på 

följd av 

trötthet 

 

Hälso-

relaterad 

livskvalitet 

sänker 

 

Ökad 

användning 

av primär 

hälsovård 

 

Ökad sjuk-

frånvaro 

 

Data-arbete 

har en 

förbindelse 

med sömn-

besvär 

 

Påverk-

ningar i 

social liv 

 

 

Påver-

kan på 

männis-

kans 

funktion

sförmåg

a och 

livs-

kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påver-

kan på 

männis-

kans 

funk-

tions-

förmåga 

och livs-

kvalitet 
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Meningsenheter Konsenderade  

meningsenheter 

Subtema Tema 

- ..sleep problems play an important role 

in the process leading to disability among 

younger employees also” 

- “computer work have been linked with 

sleep problems”  

- “sleep loss is associated with decreased 

attention, increased errors, and increased 

accidents… and on a psychomotor 

vigilance task” 

- “päiväaikaisen toimintakyvyn 

heikkeneminen” 

- “heikentää selvästi elämänlaatua ja 

työkykyä” 

- ”työturvallisuus- ja terveysriski” 

- ”vaikeuttaa uusien asioiden oppimista” 

- ”heijastuu ihmisten väliseen toimintaan 

ja työmotivaatioon” 

- ”olycksrisker till följd av 

sömnmedelsanvändning” 

- ”dagstidsfunktion och livskvalitet” 

- ”sömnsvårigheter kan leda till 

svårigheter för den drabbade att sköta sitt 

arbete, liksom att leva ett fungerande och 

tillfredställande socialt liv” 

- ”...inte bara ekonomiskt utan också 

livskvalitetsmässigt” 

- ”Huoli unettomuudesta ja sen 

seurauksista” 

- ”insomnias showed higher level of 

anxiety” 

- “mood disturbance and irrability” 

- “distress caused by sleep difficulties” 

- “generalized anxiety disorder” 

- “disorder as a growing and serious 

health condition” 

-  “chronic sleep loss is also associated 

with increased rates of depression, anxiety 

and alcohol use” 

- “longitudinal associations between 

insomnia and depression…  also among 

young adults” 

-  “ “pure insomnia” and “pure” 

depression were not longitudinally related 

to each other, whereas insomnia comorbid 

with depression was longitudinally related 

to both” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömnbesvär 

innebär att man 

använder mer 

sömnmedel vilket 

samtidigt ökar 

risker för olyckor  

 

 

 

 

Människan 

drabbade av 

sömnbesvär lider 

olika slags av 

nedsatt 

sinnestämning.   

Sömnbesvär har ett 

samband med 

ångest. 

Sömnbesvär har en 

ökad risk för att 

insjukna till 

depression. 

Svårigheter 

att inlära sig 

nya saker 

 

Ekonomisa 

konsekven-

ser (t.ex. på 

följd av 

sjukfrånvar

o, förtids-

pension) 

 

Beroende 

av medici-

ner ökar 

 

Större 

olycksrisk 

 

Ökad 

ångest i liv 

 

Ökad 

depression 

 

Självmedi-

cinering 

t.ex. 

alkohol-

missbruk 

 

Känsla av 

lidande 

under nätter 

 

Ökad 

orolighet 

gällande 

följande 

dags 

funktions-

förmågan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömn-

besvär 

och mod 
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Meningsenheter Konsenderade  

meningsenheter 

Subtema Tema 

- “…insomnia” and the increased risk of 

subsequent depression among individuals 

with insomnia” 

- “however, depression and depressive 

symptoms are the largest and most 

consistent risk factors for insomnia” 

- “yöllinen kärsimys” 

- ”kyvyttömyys nukkua yöllä aiheuttaa 

erittäin voimakkaita tunnetiloja ja 

fysiologisia reaktioita… seuraa ylivireys 

ja unettomuus” 

- “päiväaikaisen toimintakyvyn 

heikkenemiseen liittyvät huolet ja pelot” 

- ”ihminen alkaa huolestua 

unettomuudesta” 

- ”unettomuuden pelko on erittäin 

voimakas unettomuutta ylläpitävä tekijä” 

- ”makuuhuone ja vuode alkavat yhdistyä 

päivittäisten ongelmien pohtimiseen, 

valvomiseen ja kärsimykseen” 

- ”ahdistunut seuraaminen” 

- ”päiväaikaiset ongelmat, lievä 

ahdistuneisuus ja masennus ovat osa 

unettomuutta” 

- ”uneliaisuuden lisäksi univajeesta 

kärsivät kokivat lähinnä uupumuksen 

kaltaista väsymistä” 

- “Brief, reliable and valid instruments are 

needed to facilitate screening the 

Validation of the Insomnia Severity Index 

(ISI) in Primary Care” 

- ”lääkkeettömät hoitomuodot,erityisesti 

kognitiivis-behavioraalinen hoito, ovat 

ensisijaisia unettomuuden hoidossa. 

Lyhyen koulutuksen jälkeen unettomuutta 

voidaan hoitaa työterveyshuollossa 

tuloksellisesti” 

- ”patients need more information” 

- ” for the diagnosis of insomnia the nurse 

practioner can request the patient keep a 

sleep diary” 

- “Current treatment options… with the 

best success rates are those that make use 

of both no pharmacological and 

pharmacological interventions… several 

behavioral techniques. Such as use of 

hypnotics” 

Sömnlösa 

människor har en 

risk för att börja 

medicinera sig själv 

t.ex. med alkohol.  

Människa blir 

orolig av sin 

sömnlöshet och 

dess konsekvenser. 

Sömnbesvär i sig 

innebär mycket 

ångest. 

Människan 

associerar sin säng 

och sitt sovrum till 

ångest, orolig och 

lidande. 

Människan lider av 

trötthet och 

utmattning.  

 

Ökad rädsla 

av sömn-

löshet, som 

bidrar 

sömn-

besvär 

 

Det finns 

”ren” 

insomni och 

”ren” 

depression, 

med dem 

har en 

bindelse 

med andra 

 

Sängen 

associeras 

av känslor 

av ångest 

 

Dagtids 

svårigheter, 

ångest och 

depression 

är en del av 

sömnlöshet 

Sömn-

besvär 

och mod 
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Meningsenheter Konsenderade  
meningsenheter 

Subtema Tema 

- “the NP (nurse practitioner) is an ideal 

position within the healthcare community 

to help these patients. Starting with a 

thorough assessment of the patient´s sleep 

habits, the NP can identify pathological or 

psychiatric disturbance and subsequently 

create an individual plan of care” 

 

Det finns olika slags 

av metoder t.ex. ISI 

och beteendeterapi, 

som borde utvecklas 

och ta i bruk.  

Kunnandet om 

sömnbesvär borde 

ökar kring 

primärvård och 

öppet vård.  

Vårdaren har en 

väsentlig betydelse 

för att kunna 

identifiera och 

hjälpa patienter och 

planera en avsiktlig 

behandlingsmetod. 

 

Beteende-

terapi och 

andra 

tekniker 

borde 

användas 

mera och 

utbilda 

terapeuter 

kring 

primärvård 

 

Beteende-

terapin har 

en 

långvarig 

effekt  

 

Mera 

rådgivning 

åt patienter 

gällande 

t.ex. sömn-

vanor, 

mediciner 

 

Behand-

lings-

metoder 
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Meningsenheter Konsenderade  

meningsenheter 

Subtema Tema 

- “Early detection of sleep problems 

might help to prevent early exit from 

work and to provide tool for supporting 

employees´ continuing their work careers 

until normal retirement age” 

- “..interventions to promote healthy sleep 

habits among adults as well as children 

and adolescents” 

- “…först individuellt utformade 

egenvårdsråd..” 

- “kognitiv beteendeterapi KBT har 

långsiktig effekt” 

-  ”CBT” (cognitiv behavioral therapy) 

- ”vilken inverkan har vårdrutiner och 

vårdorganisation inom äldrevården på 

förekomsten av insomi?” 

- ”...KBT förutsätter en ökad utbildning 

av terapeuter” 

- “Its ethiology is still not well 

understood” 

- “vulnerability to insomnia” 

- “monitoring for danger cues” 

- “underdiagnosed and undertreated in 

primary care” 

- “It is important that the nurse practioner 

who sees patients with sleep/wake 

complaints is adept in the identification, 

evaluation and treatment of insomnia” 

- “75 % of adults experience some form 

of disturbed sleep” 

-  “insomnia is widely underdiagnosed 

and can exist alone (primary insomnia) or 

as a comorbid condition associated with 

many different disease processes” 

- “..problems are prevalent, but they may 

have serious consequences that are poorly 

understood” 

Patienter behöver 

mera information 

och rådgivning av 

sömnbesvär. 

Det är viktigt att 

främja sömnvanor 

också bland vuxna 

människor. 

Beteendeterapi 

förutsätter att öka 

utbildning av 

terapeuter att flera 

patienter har en 

möjlighet att ha det. 

Tidig 

identi-

fiering och 

diagnosti-

sering 

 

Främja 

vårdrutiner 

i allmänhet 

 

Sömndag-

bok är en 

bra metod 

bland 

sömn-

patienter 

Behand-

lings-

metoder 
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Meningsenheter Konsenderade  

meningsenheter 

Subtema Tema 

- “Its ethiology is still not well 

understood” 

- “vulnerability to insomnia” 

- “monitoring for danger cues” 

- “underdiagnosed and undertreated in 

primary care” 

- “It is important that the nurse practioner 

who sees patients with sleep/wake 

complaints is adept in the identification, 

evaluation and treatment of insomnia” 

- “75 % of adults experience some form 

of disturbed sleep” 

-  “insomnia is widely underdiagnosed 

and can exist alone (primary insomnia) or 

as a comorbid condition associated with 

many different disease processes” 

- “..problems are prevalent, but they may 

have serious consequences that are poorly 

understood” 

- “the overall prevalence of insomnia 

increased slightly from ages 20 to 40” 

- “the higher rate among women, as 

compared with men” 

- “sömnbesvär (insomnia) är ett vanligt 

hälsoproblem I Sverige” 

- ”vanligare bland kvinnor” 

- “increased risk for the development of 

comorbid chronic illnesses, such as 

depression, cardiovascular disorders, 

chronic obstructive pulmonary disease 

and peptic ulcer disease” 

- “obesity is associated with a shortened 

sleep cycle or disturbed sleep” 

- “univaje virittää elimistön hälytystilaan” 

Trots det att det 

finns mycket 

artiklar om 

sömnbesvär, finns 

det brist på 

kunnighet.  

Problemet är 

mycket vanligt och 

det betyder att det 

finns massor av 

lidandet kring 

sömlösa människor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns risken att 

insjukna åt olika 

sjukdomar bl.a. 

depression, 

sjukdomar i 

rörelseorganen och 

övervikt. 

Alarmtillstånd i 

kroppen 

 

 

Sömn-

besvärs 

etiologi har 

ännu 

oklarheter 

 

Sömnbesvär 

diagnosti-

seras 

bristfälligt 

och det finns 

också brist på 

behandlings-

metoder  

 

 

 

 

 

 

 

En av 

tredjedel av 

vuxna 

människor 

lider av 

sömnbesvär 

 

Prevalensen 

ökar i 

ålderskrupp 

20-40 år 

 

Kvinnor lider 

mera än män 

av 

sömnbesvär  

 

Ett vanligt 

hälso-

problem 

 

Sömnbesvär 

kan öka olika 

sjukdomar 

Pre-

valens 

och 

etiologi 

av 

sömn-

besvär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömn-

besvär 

och 

olika 

sjuk-

domar 
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Strukturanalys för intervjuer   

Meningsenheter Kondenserade  

meningsenheter 

Subtema Tema 

Forskningspersonen som lider av 

kroniska sömnbesvär upplever att man 

kan kalla det liksom visst invaliditet, 

och det påverkar mycket till 

självkänslan och det förorsakar känslor 

av skam och mindervärderkänslor och 

minskar livskvalitet. 

 

Sömnbesväret har påverkat 

parförhållandet samt moderskapet. 

 

Vardagslivet är emellan tungt, 

själsförmögenheter går till arbetet och 

då sociala livet blir också lätt smalare. 

 

Funktionsförmågan är kanske 70 % från 

sin normala förmåga. Hon orkar inte 

arbeta så hårt utan alla saker måste göra 

i lugn och ro. Längsamhet påverkar att 

hon behöver mer tid för att kunna hinna 

göra olika saker. 

 

Hade minskat ganska mycket hennes 

funktionsförmåga. Hon kände sig 

”dimmig”; hon liksom var på ett 

dimmigt väder. Då kan man inte fungera 

på ett normalt sätt, utan 

funktionsförmågan sjunker och man är 

långsammare. 

Man orkar inte göra olika saker, det är 

bra om man orkar gå överhuvudtaget till 

arbetet. 

 

Sömnlöshet 

påverkar på olika 

sätt till människans 

funktionsförmåga 

och livskvalitet. En 

bra livskvalitet kan 

tolkas att 

människan kan 

fungera på olika 

fältet i sitt liv. 

Människan lider av 

brist på energi. 

Koncentra-

tionsför-

mågan 

sänker samt 

höggradig 

kognitivt 

tänkande 

 

Dagstids-

funktion 

sjunker på 

följd av 

trötthet 

 

Hälsorela-

terad 

livskvalitet 

sjunker 

 

Ökad 

användning 

av primär 

hälsovård 

 

 

Påverknin-

gar i social 

liv 

 

Svårigheter 

att lära sig 

nya saker 

Funk-

tions-

för-

måga, 

sociala 

förhål-

landena 

och 

livskva-

litet 
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Meningsenheter Kondenserade  

meningsenheter 

Subtema Tema 

Hon sökte hjälp, men personalen vid 

hälsocentralen kunde inte hjälpa henne.  

Även läkaren var omedveten att 

människan kan insjukna till kroniskt 

sömnbesvär. Hon önskar att mera 

kunskap gällande sömnbesvär skulle 

finnas hos vårdarna och läkarna samt 

andra människor också på arbetsplatser.     

Vad hon hoppas är att patienten blir 

hörd och att hennes eller hans saker tas 

på allvar.  Det värsta är att höra följande 

kommentar; ”sömnen kommer om några 

dagar om man har vakat tillräckligt 

länge.”   

 

Om sömnbesväret borde ha kunnat 

brytas tidigare, kanske hon inte hade 

behövt uppleva detta sömnbesvär alls 

om sömnen hade återställts. 

 

Människor som sover ganska normalt, 

har ingen aning om vad det innebär i en 

människans liv, när man nästan aldrig 

sover ordentligt.   

 

Det är vanligt att en sömnlös människa 

inte vågar berätta om sin situation på 

grund av skam och rädsla. Hon hoppas 

att man inte stigmatiserar människor 

som lider av sömnbrist i samhället. Hon 

funderade på olika lösningar på de 

nätterna om hon inte sover: kanske hon 

måste ringa till arbetet och berätta att 

hon är sjuk  

 

Rädd för stigmatisering.  Svårigheter på 

sin arbetsplats: 

koncentrationssvårigheter och 

minnestörningar. Blev retad på sin 

arbetsplats. Fick ingen sympati, tvärtom 

upplevde hon blev föraktad och 

diskriminerad och blev retad och kränkt. 

 

 

Försökte söka hjälp, 

men situationen 

hann utvecklats till 

kroniskt tillstånd. 

Osakliga 

kommentarer av 

människor, som inte 

vet om sömnbesvär 

Viktigt att få hjälp i 

tid 

Trots att det finns 

mycket artiklar om 

sömnbesvär, finns 

det brist på 

kunnighet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågar inte berätta 

om sömnbesvär. 

Rädd för 

stigmatisering. Det 

är lättare att berätta 

att man är t.ex. 

förkyld i stället att 

berätta om 

sömnbrist eller 

sömnbesvär. 

Okunnighet 

bland 

sömnbesvär 

hos vård-

personal 

och 

”vanliga” 

människor 

 

Sömnbesvär 

diagnosti-

seras 

bristfälligt 

och det 

finns också 

brist på 

behandlings

-metoder 

 

Tidig 

identifiering 

och 

diagnosti-

sering 

 

Rädslan för 

stigmatiseri

ng på 

arbete. 

Svårigheter 

att sköta sitt 

arbete 

 

Större risk 

att göra fel 

på arbete 

Följande 

dags 

funktions-

förmågan 

försämrar 

Odiag-

nostise-

ring och 

omedve-

tandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skam 

och 

kränk-

ning 

 

 

 

 

 

Stigma-

tisering 
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Meningsenheter Kondenserade  

meningsenheter 

Subtema Tema 

Överaktivitet har blivit kroniskt och 

hon måste undvika att kroppen inte 

blir mer aktivt.  Därför måste hon 

fungera långsamt. 

 

En specialist sade att i hennes 

situation har det utvecklats en 

snöbolleffekt, som betyder att det 

finns redan många orsaker till 

sömnbesvär. 

 

Vikten hade ökat och det har 

påverkat vidare att motion är tyngre. 

Övervikt kan också orsaka  

sömnapné. Hon hade hamnat i en 

ond cirkel  

 

En ond cirkel innebär att hon måste 

äta mediciner för att kunna sova.  

Sömnbesväret är verkligen en ond 

cirkel. Man börjar vara orolig och 

trött och orkar inte göra någonting 

på kvällar. Man orkar inte vara ute 

eller motionera och ett passivt liv på 

kvällar bara försämrar situationen.   

 

Med mediciner kan hon sova ens få 

lite sömn.  Många dagar orkar hon 

inte utan mediciner därför att hon 

måste hålla i gång fall sin 

funktionsförmåga.  Utan mediciner 

är situationen ännu värre. De 

förbättrar situationen i jämförelse 

med situationen före 

medicineringen. 

 

Igen hade hon försökt att minska 

sina mediciner och konsekvenserna 

var ännu större trötthet därför hon 

vaknade många gånger och sömnen 

var ytlig.  Hon hoppas att det skulle 

vara möjligt att minska medicinerna- 

åtminstone Triptyl, som har mycket 

negativa biverkningar. 

 

 

Alarmtillstånd i 

kroppen 

 

Övervikt 

 

Risken för andra 

sjukdomar ökar. 

 

 

 

Orkar inte hålla sin 

hälsa och 

motionera. 

 

 

Sömnbesvär 

innebär att man 

använder mer 

sömnmedel vilket 

samtidigt ökar 

risker för olyckor  

 

Svårigheter att sova 

utan mediciner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömnbesvär kan 

öka olika 

sjukdomar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende av 

mediciner ökar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ond 

cirkel 
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Meningsenheter Kondenserade  

meningsenheter 

Subtema Tema 

När svårigheterna påbörjades hade 

hon nästan aldrig bra dagar och 

situationen var en stor chock och 

hon kände sig rädd.  Sömnen är ju 

en av de viktigaste delarna i livet. 

Oroade tankar över när hon har 

följande gång har en möjlighet att 

sova ordentligt. Det var mycket 

ångest och oro när hon inte kunde 

sova, sömnbesvär kan innebära att 

man börjar bli rädd att 

sömnbesväret blir kroniskt 

 

När sömnbesväret fortsatte, började 

hon vara rädd att gå till sängen 

därför att det betydde lidande i 

sängen. 

 

Det var prestationsångest att 

försöka somna och det var en 

kamp. 

 

Hon blev rädd att sömnbesväret 

blir kroniskt 

 

 

Sömnbesväret påverkade  

vardagslivet på olika sätt.  

Sinnesstämningen var nedsatt, hon 

orkade inte motionera eller göra 

nästan ingenting. 

 

Svårigheterna inföll under vardagar  

och tidig vaknande stressade. 

 

Det var en kamp nästan varje kväll 

Människor blir 

oroliga av sin 

sömnlöshet och 

dess konsekvenser. 

Människan drabbade 

av sömnbesvär lider 

olika slag av nedsatt 

sinnestämning.   

Sömnbesvär har ett 

samband med ångest. 

Sömnbesvär har en 

ökad risk för att 

insjukna till 

depression. 

Sömnbesvär i sig 

innebär mycket 

ångest. Människan 

associerar sin säng 

och sitt sovrum till 

ångest, orolig och 

lidande. 

Människan lider av 

trötthet och 

utmattning.  

 

 

Oro om framtiden 

 

Ökad ångest i 

liv 

 

Ökad 

depression 

 

 

Känsla av 

lidande under 

nätter 

 

Ökad 

orolighet 

gällande 

konsekvenser 

om sömnbrist 

 

 

Ökad rädsla 

av 

sömnlöshet, 

som bidrar 

sömnbesvär 

 

Sängen 

associeras av 

känslor av 

ångest 

 

Dagtids 

svårigheter, 

ångest och 

depression är 

en del av 

sömnlöshet 

 

 

Mod 
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Meningsenheter Kondenserade  

meningsenheter 

Subtema Tema 

Viktigt är att man bara inte ger upp i 

livet; att man sätter mål i livet och 

försöker att sträva efter dem. Trots 

allt. Livet förbättras inte om bara 

stannar kvar i sängen. Hon har 

accepterat sin situation 

 

Man vänjer sig av med onormal 

sömn att man inte ens minns hur det 

känns när man har sovit ordentligt. 

 

Hon har funnit sig till rätta och 

tänker att många människor har 

många andra sjukdomar t.ex. sitter 

på rullstol.  Saker i livet kunde alltid 

vara ännu värre.   

 

Trotts allt känner hon sig livsglädje 

om andra saker och känner också 

hälsa på ett annat område i livet. 

Hon vill hänga med i livet med 

dessa förmögenheter hon har.   

 

 

Om man bara kunde lita på att det 

reder sig nog med de sakerna.  

 

 

Försöker hitta 

positiva saker i 

livet i stället för att 

koncentrera sig i 

sina sjukdomar 

 

 

  

 

 

Finna sig till rätta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan ändå känna 

hälsa på ett annat 

område 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiva tankar 

och anpassning 

Hopp i 

livet och 

anpassning 
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Meningsenheter Kondenserade  
meningsenheter 

Subtema Tema 

Man borde tänka på sina levnadssätt och 

på följder av förändringar är det möjligt 

att nå positiva förändringar också i 

sömnen. 

 

Hon hade hört om positiva förändringar 

om mindfullness, när människan lär sig att 

slappna av och kasta bort störande tankar.  

Hon berättar att emellan tankar bara 

förvirrar i huvudet trots det hon har tagit 

sina mediciner.  Enligt henne är det 

viktigt att vara medveten om störande 

tankar och koncentrera sig att bara ligga i 

lugn och ro. 

 

Hon brukar gå till sängs vid elvatiden på 

kvällar, men om det blir för sent, har hon 

tappat bästa tiden att somna. Hon tror att 

varje människa har den rätta och passliga 

tiden att gå och sova och människan borde 

lyssna till sitt inre. 

 

Hon funderade på olika lösningar och 

tänkte också på mediciner, men försökte 

klara sig utan sömnmediciner. 

 

Hon började behandla sina bekymmer 

tidigare på dagarna så att hon inte 

behövde oroa sig när det var tid att gå och 

sova. 

 

Hon började också läsa eller titta på 

television för att kunna tänka på 

någonting annat än sina bekymmer. Det 

hjälpte henne att slappna av och avvända 

uppmärksamheten från sina bekymmer 

och det gav någonting annat att tänka på. 

 

Hon brukade vaka till långt in på natten 

och tittade på klockan som var halv två 

och vid sextiden måste hon vakna. Hon 

märkte att det är någonting psykologiskt 

med klockan så och hon började vända 

bort klockan att hon inte såg tiden.   

Man betraktar om 

det finns någonting 

att göra sig själv 

 

 

 

Försöker klara ut 

problemet och inte 

hamna i hopplöshet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkreta 

hjälpmetoder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egna 

lösningar 

och tar reda 

på om det 

finns 

någonting 

att göra sig 

själv 

 

 
 
 
 
 
 
 

Främja 

sömnruti-

ner i 

allmänhet 

 
 

Egen-

vård 
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Meningsenheter Kondenserade  

meningsenheter 

Subtema Tema 

Konkreta hjälpmetoder började hjälpa så 

småningom och situationen började 

slutligen förbättras sig själv. Hon började 

också stiga upp och gick till soffan och 

började läsa och tänka på någonting annat 

än att sova.  

 

Hon hittade också positiva saker och 

menar att människan själv kan välja att 

vända saken till positivt.  Sömnen 

kommer om bara väntar i lugn och ro. 

 

Tidigare hade hon använt sömnmediciner 

när hon hade kris i livet men nu ville hon 

inte anlita läkare även om hon tänkte 

saken men hon försökte klara sig utan 

mediciner och slutligen började olika 

metoder hjälpa. 

 

Hon funderar att stressigt tempo på vårt 

samhälle bidrar till bekymrande tankar 

som stör människans sovande. 

Sömnbesväret började efter förlossningen. 

Barnen vaknade mycket och 

forskningspersonen sov dåligt en lång tid. 

Situationen började så småningom när 

hon oroade sig över någonting och kunde 

inte somna. 

Oroligheten av sömnlös var en bidragande 

orsak. 

 

Midvintermörker är en som påverkar 

negativit på hennes förmåga att somna.   

Hon funderar om sömnsvårigheterna 

återkommer igen på hösten.  

  

Hon berättar att hon lätt oroar sig över 

olika saker när det är tid att gå och sova 

och då är det omöjligt att somna. På 

vårtiden förbättrades situationen och 

under intervjun led hon inte av 

sömnbesvär. Emellanåt har hon dåliga och 

korta nätter men de upprepas inte lika ofta 

som tidigare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hektiskt liv i 

samhället är en risk 

för sömnbrist och 

sömnbesvär. 

Kunde inte sova när 

barnen vaknade 

mycket, 

sömnbesvär fortsatt 

trots barnen började 

sova. 

Oroade tankar var 

den väsentliga 

orsaken. Årstider 

påverkar till 

förmågan att sova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välja att 

tänka 

positivt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns 

olika 

utlösande 

saker och 

sömnbesvär 

kan börja på 

olika sätt. 

 

Bekymrand

e tankar och 

oroligheten 

försämrar 

sömnbesvär

. 

 

Årstiders 

påverk-

ningar till 

sömnen. 

Egen-

vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsaker 

och för-

klaring 

vid 

sömn-

besvär. 
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13.11.2014   

 

Till kännedom och en skriftlig information 

 

Bästa vårdledare Marianne Bergström 

 

 

Enligt etiska rekommendationer ska jag informera om min planerade studie som handlar 

om magisteravhandling i vårdvetenskap; ”Människans liv med sömnbesvär”. Jag 

kommer att använda material, som jag har samlat inom företagshälsovården under 

sömnkursens gång.  Alla deltagare har fått ett frågeformulär för att kunna ge en respons 

om de hade fått nytta av kursen. Frågeformulären innehåller tolv öppna frågor gällande 

sömnkursen. Med hjälp av frågorna försökte jag få information om de hade fått hjälp 

med deras sömnsvårigheter och hurdana saker som kunde förbättras gällande kursen. 

Frågorna är inte känsliga frågor gällande deras sömnsvårigheter utan fokus ligger på 

sömnkursens utvecklingsarbete. Varje deltagare har skrivit under ett samtycke om att 

jag kan använda deras svar i min slutrapport.  Deltagandet var helt frivilligt.  

Frågeformulären och forskningslov från deltagarna finns som bilagan. 

Enligt etiska rekommendationer (Hoitotieteellisen tutkimuksen eettiset ohjeet) följer jag 

etiska regler därför att de alla är vuxna som har skrivit under samtycket. Det var också 

frivilligt att fylla blanketten. Deltagarna har blivit informerade om att deras 

personuppgifter är skyddade, ingen kan heller kännas igen på basen av vad de svarat.    

Forskningsfrågor innehåller inte känsliga frågor som kunde skada forskningspersoner. 

Jag kommer inte heller att nämna arbetsplatsens namn eller staden varifrån frågorna har 

samlats.   

Tanken är också utvärdera kursen som jag har hållit och få en viktig information om 

kursens betydelse i vårdarbetet och synliggöra andra behandlingsmetoders betydelse. 

 

Om Du önskar, är Du välkommen att kontakta mig om Du har frågor angående 

forskningsstudien. 

 

Med vänlig hälsning 

                                

Maarit Malin   Handledare docent Lisbet Nyström 

                                                                 Åbo Akademi, Institutionen för vårdvetenskap 

                                                                  Pb 3111 

                                                                  65101 Vasa, Finland 
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Samtycke till deltagande i studien 

 

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

 

Täten annan kirjallisen suostumukseni vapaaehtoista osallistumisestani 

unettomuuteen liittyvään tutkimushaastatteluun. Osallistun tutkimuksen 

ensimmäiseen empiiriseen osaan, jossa Maarit Malin pyytää kertomaan elämästäni 

unettomuuden kanssa. Olen saanut informaatiota tutkimuksen tarkoituksesta ja 

haastattelututkimuksesta. Olen tietoinen, että se mitä olen kertonut 

haastattelutilanteessa, käytetään lopullisessa tutkimusraportissa identiteettiäni 

vahingoittamatta. Olen myös tietoinen, ettei nimeäni tai henkilöllisyystietojani 

käytetä missään tutkimuksen vaiheessa. Tutkimus fokusoituu unettomuuteen ja sen 

kanssa selviytymiseen, haastattelun aikana kertomani yksityiskohtaisia tietoja kuten 

esimerkiksi ammattia, asuinpaikkaa, ikää tms. mistä minut voisi tunnistaa, ei käytetä 

tutkimusraportissa. Olen saanut maisteriopiskelijan yhteystiedot ja voin ottaa 

yhteyttä häneen halutessani. Tästä lomakkeesta on kaksi kappaletta, yksi kopio 

minulle ja toinen Malinille. 

 

 

 

___________________________ ____.____.2015 

Paikka    Päivämäärä 

 

___________________________ ________________________ 

Tutkimushenkilön allekirjoitus Maarit Malin, terveystieteen kandidaatti 
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Samtycke till deltagande i studien 

 

 

Uniryhmään osallistuneen suostumus 

 

Teen terveystieteen alueeseen kuuluva tutkimustyötä (pro gradu) liittyen 

kokemuksiin uniryhmästä ja sen vaikuttavuudesta liittyen unen paranemiseen.  

Kysymysten avulla on tarkoitus edelleen kehittää uniryhmätoimintaa.  

Yhteenvedossa kiinnitän huomiota uniongelman kestoon ja mistä menetelmistä 

ryhmäläiset hyötyivät sekä ryhmän merkitystä vertaistuen antajana.  Ryhmäläisistä 

ei kirjoiteta yksityiskohtaisia tietoja esim. työn, toimenkuvan, toimipaikan tai 

muunkaan seikan perusteella, että kukaan olisi tunnistettavissa.  Koska uniongelma 

ei katso ikää, sukupuolta eikä ammattia, ei näillä tiedoilla ole edes merkitystä.  

Kerään kysymyksiä eri ryhmiemme osallistuneilta ja vastauksesi on tarkoitus 

edesauttaa edelleen kehittämään lääkkeettömiä hoitomuotoja unihäiriöistä kärsivien 

auttamiseksi.  

 

 

Kiitos osallistumisestasi! 

 

 

Maarit Malin 

Työterveyshoitaja, terveystieteen kandidaatti 

 

 

Päiväys___________ 

 

Nimi________________________              Allekirjoitus____________________ 
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Forskningsfrågor 

 

Palautekysely 

 
1. Kuinka kauan ennen ryhmään tuloa olet kärsinyt uniongelmista? 

2. Miten olet saavuttanut ryhmän kokoontumisen aikana tavoitteitasi? 

3. Mitä uusia toimintatapoja olet löytänyt? 

4. Mikä on keskeisin oivalluksesi ryhmän kokoontumisen aikana? 

5. Mikä asia ryhmän kokoontumisen aikana on erityisesti auttanut sinua 

eteenpäin? 

6. Mikä asia sinulle on ollut hankalinta ryhmän kokoontumisen aikana? 

7. Mitkä odotuksesi eivät toteutuneet? 

8. Mikä olisi auttanut tämän odotuksen toteutumisessa? 

9. Mikä merkitys ryhmällä oli unihäiriön kannalta? 

10. Jäitkö kaipaamaan jotakin? Mitä? 

11. Miten uni on vaikuttanut mielestäsi terveydentilaasi ennen ryhmän 

alkamista? 

12. Minkälaisia vaikutuksia tai muutoksia koet terveydentilassasi nyt tässä 

tilanteessa ryhmän loppuessa? 

 

     Kiitos vastauksestasi! 

 

1. Hur länge har du lidit av sömnsvårigheter innan du deltog i gruppen? 

2. Hur har du nått ditt individuella mål under deltagandet i gruppen? 

3. Vilka nya tillvägagångssätt har du hittat? 

4. Vad är det väsentligaste du upptäckt under kursens gång? 

5. Vad har speciellt hjälpt dig framåt under kursens gång? 

6. Vad skulle ha hjälpt dig nå dina förväntningar? 

7. Finns det några förväntningar som inte har förvekligats? 

8. Vad skulle ha hjälpt dig nå dina förväntningar? 

9. Vad hade gruppen för betydelse för dina sömnbesvär? 

10. Saknade du något i kursen? Vad? 

11. Hur anser du att sömnlösheten har påverkat till ditt hälsotillstånd innan du 

deltog i gruppen? 

12. Hurdana inverkningar eller förändringar upplever du i ditt hälsotillstånd nu 

när gruppbehandling är i slutskedet? 

 

 

Tack för ditt svar 
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UNETTOMUUDEN HAITTA-ASTEEN ARVIO  Insomnia Severity Index, ISI (Morin 

1993; suomennos Työterveyslaitos 2008, 2012)    

   

Nimi_____________________________ Päiväys____________________ 

 

 

1.  Arvioi tämänhetkisen (ts. viimeisimmät kaksi viikkoa) unettomuusongelmasi 

vakavuus. 

 

 

 Ei 

lainkaan 

Lievä Kohtalainen Vakava Erittäin 

vakava 

Nukahtamisvaikeus      0       1           2     3       4 

Vaikeus pysyä 

unessa 

     0       1           2 

 

    3       4 

Liian varhainen 

herääminen 

     0       1           2     3       4 

 

  

   2. Kuinka tyytyväinen/tyytymätön olet nykyiseen nukkumiseesi? 

Erittäin 

tyytyväinen 

Tyytyväinen Ei kantaa Tyytymätön Erittäin 

tyytymätön 

         0         1                 2          3          4 

 

 

3. Missä määrin uniongelmasi mielestäsi häiritsee päiväaikaista toimintaasi (mm. 

päiväaikainen uupuneisuus, toimiminen töissä ja kotona, keskittymiskyky, muisti, 

mieliala yms.) ?  

 

Ei lainkaan Hiukan Kohtalaisesti         Paljon Erittäin paljon 

         0         1                 2          3          4 

 

 

    4.  Luuletko muiden ihmisten huomaavan, että uniongelmasi vaikuttaa elämän                

         laatuasi  heikentävästi? 

 

Ei lainkaan Hiukan Kohtalaisesti         Paljon Erittäin paljon 

         0         1                 2          3          4 

 

 

    5. Kuinka huolissasi/ahdistunut olet nykyisestä uniongelmastasi?  

 

Ei lainkaan Hiukan Kohtalaisesti         Paljon Erittäin paljon 

         0         1                 2          3          4 

      



 

Bilaga 11. 
 
  

Frågeformulär om sömn 
 

Namn_____________________________ Datum_____________________ 

 

 

 

1. Bedöm svårighetsgraden på ditt nuvarande sömnproblem (senaste två veckor) 

 

 Inga 

problem 

Lindriga Medelmåttliga Svåra Mycket 

svåra 

Insomningsproblem      0       1           2     3       4 

Ytlig och 

fragmenterad sömn 

     0       1           2 

 

    3       4 

För tidigt 

uppvaknande 

     0       1           2     3       4 

 

 

 

2. Hur nöjd eller missnöjd är du med dina nuvarande sömnvanor? 

 

Mycket nöjd Nöjd            Ej 

ställningsantagande 

Missnöjd Mycket 

missnöjd 

         0         1                 2          3          4 

 

 

 

3. I vilken utsträckning upplever du att dina sömnproblem stör ditt dagliga liv? 

(T.ex. trötthet under dagtid, förmåga att klara av dina arbetsuppgifter, 

koncentrationsförmåga, minne, sinnesstämning?) 

 

Mycket nöjd Nöjd Måttligt           Mycket Ytterst mycket 

         0         1                 2          3          4 

 

 

4. Tror du att andra människor märker att ditt sömnbesvär har minskat din 

livskvalitet? 

 

Mycket nöjd Nöjd Måttligt           Mycket Ytterst mycket  

         0         1                 2          3          4 

 

 

 

5. Hur orolig är du över ditt nuvarande sömnproblem? 

Mycket nöjd Nöjd Måttligt           Mycket Ytterst mycket  

         0         1                 2          3          4 

     


