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Upplevelser av hjälpande och försvårande faktorer i KBT 

gruppbehandling för insomni* 
 

Maria Lalouni  
 
Sömnstörningar är vanliga bland människor och kan påverka både 
livskvalitet och hälsa. Insomni är en sömnstörning med nattliga 
uppvaknanden, svårigheter att somna in och trötthet under dagen. 
Sömnmottagningen och Stressmottagningen tar emot människor som 
lider av insomni och behandlar dem med KBT för insomni i grupp. 
Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka och beskriva åtta 
gruppdeltagares upplevelser av hjälpande respektive försvårande 
faktorer i behandlingen. Deltagarna intervjuades om sina upplevelser. 
Terapeuternas beteende, psykoedukation, avdramatisering av sömnen 
och sömnstörningen samt registreringar i sömndagboken är några av 
de faktorer som har upplevts som hjälpande. Att grupperna upplevts 
som för stora, heterogena samt att det varit tidsbrist under sessionerna 
är faktorer som har upplevts som försvårande.  

 
 
Få är de människor som aldrig upplevt att de sovit dåligt en natt eller haft svårt att 
somna in någon kväll. Ibland förstår vi orsakerna till sömnproblemen. Det kan röra sig 
om nervositet inför en tenta, problem med chefen eller intensiv huvudvärk. Andra 
gånger kan det vara svårare att förstå varför sömnen inte vill infinna sig. Tankarna 
snurrar runt i huvudet och vi kanske tittar på klockan: ”Om fyra timmar ringer den, 
hjälp jag kommer att vara helt slut i morgon!” Sådana tankar gör knappast insomnandet 
lättare.  
 
Spannet är stort mellan enstaka sömnsvårigheter och mångårig svår sömnproblematik. 
De flesta människor befinner sig däremellan på en kontinuerlig skala. Insomni är en 
sömnstörning där den drabbade sover för lite. Problemen kan variera, men svårigheter 
med att somna in, att bibehålla sömnen under natten eller att vakna på morgonen med en 
känsla av att inte vara utvilad är, tillsammans eller var och en för sig, kriterier vid 
insomni. På Sömnmottagningen och Stressmottagningen i Stockholm behandlas 
människor som lider av insomni med KBT gruppbehandling. Av de deltagare som 
genomgått dessa grupper har åtta intervjuats kring sina upplevelser av hjälpande 
respektive försvårande faktorer i behandlingen. 
______________________ 
 
* Stort tack till deltagarna som så generöst har låtit sig intervjuas. Tack också till mina 
handledare: Kerstin Jeding, vars entusiasm varit inspirerande och smittande och Björn Edlund, 
räddaren i nöden vars kunskaper i kvalitativ metod varit till stor hjälp.  



 

 

3 

Teoretisk bakgrund: Sömn 
Sömn är en process som är både strukturerad och varierad och inte så passiv som man 
tidigare trott. Vi människor sover i genomsnitt närmare en tredjedel av våra liv, men hur 
mycket sömn vi behöver skiftar kraftigt mellan individer. Vissa människor klarar sig bra 
med 4-5 timmars sömn per natt medan andra behöver 9-10 timmar, och kan ändå 
uppleva att de inte sovit tillräckligt. Att endast mäta sovtiden ger inte någon tillförlitlig 
uppskattning av insomni (Morin, 1993). 
 
Sömn och vakenhet styrs av två olika system: dygnsrytmen och den homeostatiska 
processen. Dygnsrytmen gör oss sömniga och pigga under olika tider på dygnet. Den 
styrs av en liten del i hypothalamus, nucleus suprachiasticus, som är ljuskänslig. 
Nucleus suprachiasticus stimuleras via ljus från näthinnan och använder den 
informationen för att reglera vår dygnsrytm (Åkerstedt, 2002). Den homeostatiska 
processen är beroende av tidigare vakenhet och sömn. Efter ett antal vakna timmar ökar 
behovet av sömn och utjämnas under sömnen. Ju längre vaken tid, desto större blir 
sömnbehovet. Interaktionen mellan dygnsrytmen och den homeostatiska processen 
bestämmer fördelningen av sömn och vakenhet över dygnet (Harvey, 2006).  
 
Sömnen kan delas in i olika stadier. En första indelning görs mellan REM-sömnen, som 
fått sitt namn från de snabba rörelser (Rapid Eye Movements) ögonen gör under 
ögonlocken i detta stadium, och sömn som inte är REM-sömn. Sömn och vakenhet utan 
REM delas in i fem stadier där 0 är vakenhet och 4 den djupaste sömnen. Stadium 1 är 
ett övergångsstadium mellan vakenhet och sömn. Förutom vid insomning på kvällen 
och uppvaknande på morgonen infaller detta tillstånd ett antal gånger under natten. Då 
är det lätt att vakna till av t ex störande ljud. Stadium 2 betecknas som det första 
egentliga sömnstadiet och procentuellt befinner sig vuxna människor längst i detta 
stadium under natten, särskilt under de tidiga morgontimmarna. Under stadium 3 och 4 
infinner sig djupsömnen. Oftast sker det under förnatten.  När behovet av djupsömn är 
tillfredsställt spenderas resten av natten i ytligare sömnstadier. Sömnen går från stadie 1 
till de djupare stadierna och upp igen 4-5 gånger under en natt. Dessa svängningar 
kallas sömncykler. För varje cykel minskar djupsömnen samtidigt som REM-
periodernas längd ökar. Med hjälp av polysomnografi kan man skilja ut sömnstadierna 
från varandra. Polysomnografi består vanligtvis av: EEG som mäter hjärnvågorna, 
EMG där muskelspänningen under hakan mäts och EOG som mäter ögonrörelser 
(Åkerstedt, 2002).  
 
Sömnen och behovet av sömn är föränderliga under livet. Spädbarn sover 16-18 timmar 
per dygn och oftast i perioder om 3-4 timmar åt gången. Vid födseln består sömnen upp 
till 50% av aktiv sömn (hos spädbarn kallas REM-sömnen för aktiv sömn och övriga 
faser för tyst sömn, eftersom det är svårt att skilja mellan olika faser i den här åldern). 
Det kan jämföras med en tvååring som bara tillbringar 20–30 % av sin sovtid i aktiv 
sömn (Harvey, 2006). Aktiv sömn tros under spädbarnstiden ha viktiga funktioner för 
hjärnans mognad (Berger, 2003). 
 
Under barnåren minskar antalet sömntimmar och andelen djupsömn under natten. 
Andelen REM-sömn minskar också. Ökar gör sömnen under de mer ytliga 
sömnstadierna. En femåring sover i genomsnitt 11,1 timmar per natt vilket vid sexton 
års ålder minskat till 7,9 timmar (Harvey, 2006). 
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Under vuxenlivet förändras sömnen ofta när de egna barnen kommer. För kvinnor kan 
sömnen förändras redan under graviditeten. Det kan bli svårare att somna in och behålla 
sömnen med ett rörligt barn i magen. När spädbarnet föds måste föräldrarna till en 
början rätta sig efter dess behov av mat och annorlunda sovrytm. Sovtiden under natten 
tenderar också att minska när vi blir äldre. Däremot ökar frekvensen av tupplurar under 
dagen. Även andelen sömnstörningar ökar med åldern (Lichstein, Durrence, Riedel, 
Taylor & Bush,  2004).  
 
För att människor ska uppleva att de har sovit kan det krävas upp till en halvtimmes 
sömn. För de som lider av en sömnstörning kan det innebära att de inte tror att de sovit 
något alls, särskilt om de befunnit sig i de mer ytliga sömnstadierna mellan sina 
uppvaknanden. Människor behöver också ha varit vakna flera minuter för att kunna 
minnas ett uppvaknande under natten (Åkerstedt, 1995). 
 
Sömn är ett tillstånd utan medveten aktivitet, men då det pågår både fysiologiska och 
neurologiska processer i kroppen. Den djupa sömnen har återhämtande funktioner 
såsom ökad celldelning i vissa vävnader och ökad syntes av proteiner. REM-sömnen 
anses ha funktioner för reglering av humör och emotioner, minnesbildning samt 
upprättandet av nya beteenden och emotionella responser (Harvey, 2006). Andra 
återhämtande funktioner är aktivering av immunförsvaret och ökad insöndring av 
tillväxthormon (Åkerstedt, 2003). 
 
 

Sömnbrist 
Sömnbrist kan leda till irritabilitet och koncentrationssvårigheter. Enklare motoriska 
uppgifter brukar gå bra att genomföra, men uppgifter som innefattar kreativ förmåga 
blir svårare. Sömnbrist är inte farligt, men det kan få allvarliga konsekvenser. Efter mer 
än en natts förlust av sömnen uppkommer fenomenet microsömn. Microsömn är att 
nicka till, falla i sömn under en sekund eller två, för att sedan vakna (Morin, 1993). Om 
det inträffar under exempelvis bilkörning är det förenat med stora risker. 
 
Människan är bra på att ta igen förlorad sömn. Det sker inte genom att sova alla de 
förlorade sömntimmarna extra nästa natt utan genom att gå snabbare in i de djupare 
sömnstadierna och behålla dessa längre (Åkerstedt, 1995). I genomsnitt tas en tredjedel 
av den förlorade sovtiden igen. En natts förlorad sömn, som kanske skulle ha varit 7,5 
timmar lång, leder till ungefär 2,5 timmars längre sömn vid nästa sovtillfälle (Morin, 
1993).  
 
En studie där dagliga registreringar under två veckors tid samlats in, visar att sambandet 
mellan sömn och funktionen under dagen är svagt och inkonsistent. Det gäller både för 
människor med insomni och för de som inte lider av insomni. Även kausaliteten mellan 
funktion under dagen och sömn är oklar (Lichstein et al, 2004). Människor klarar dagen 
efter en dålig natts sömn, men långvariga problem med nattsömnen kan få mer 
allvarliga konsekvenser.  
 
Flera studier har visat att övervikt har ett samband med kort sovtid (Kohatsu et al, 2006; 
Vorona et al, 2005). Man har också påvisat samband mellan kort sovtid (sex timmar per 
natt eller mindre) och förekomst av diabetes och nedsatt glukostolerans (ett förstadium 
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till diabetes typ 2). Samband finns även mellan mycket lång sovtid (nio timmar per natt 
eller mer) och diabetes samt nedsatt glukostolerans (Gottlieb et al, 2005). 
Försöksstudier med friska personer visar att sömndepravering leder till en sänkning av 
tröskeln för smärtupplevelse (Lentz, Landis, Rothermel & Shaver, 1999; Onen, Alloui, 
Gross, Eschallier & Dubray 2001) samt har en negativ inverkan på immunförsvaret 
(Dinges et al, 1994). 
 

 
Sömnstörningar  

Innan en patient blir remitterad till behandling för insomni har ofta en utredning gjorts 
som utesluter att det rör sig om besvär som härrör från en annan sömnstörning. Sådana 
sömnstörningar, som också kräver annan behandling, kan vara: narkolepsi, överaktiva 
ben, sömnapné, parasomnier som exempelvis mardrömmar eller nattskräck, störd 
dygnsrytm och hypersomni.  
 
Narkolepsi är en relativt sällsynt REM-sömnstörning, där den drabbade kan få 
kataplexi, vilket innebär att de plötsligt förlorar muskelspänningen och faller ihop 
(Harvey, 2006). Överaktiva ben kan antingen vara sprattelben/restless legs, som ger en 
obehagskänsla i benen som stör insomningen eller myoclonus, där ryckningar i benen 
leder till att sömnen blir störd. Sömnapné inträffar om passagen i andningsvägarna är så 
trång att det leder till upprepade andningsstopp. Vid andningsstoppen vaknar den 
drabbade till varpå andningen kommer igång igen. Djupsömnen och REM-sömnen störs 
vilket ger trötthet under dagen. Uppvaknandena är så korta att den drabbade inte 
kommer ihåg dem dagen efter. Parasomnier hindrar inte sömnen men påverkar 
välbefinnandet under den. Mardrömmar är vanligare hos barn än hos vuxna och kan i 
sällsynta fall förekomma flera gånger i veckan. Nattskräck är ett plötsligt uppvaknande 
under djupsömnen med stark skräck. Även nattskräck drabbar oftare barn än vuxna och 
försvinner ofta av sig självt när barnet blir äldre. Till sömnstörningar räknas också störd 
dygnsrytm som bland annat kan drabba skiftarbetare och hypersomni, där den drabbade 
sover mycket mer än vad som anses normalt. (Åkerstedt, 2002). 
 
 

Insomni 
Insomni är en sömnstörning där den drabbade sover för lite och där svårigheterna inte 
bättre förklaras av andra sömnstörningar. Svårigheter med att somna in är ett av de 
problem en människa som är drabbad av insomni kan ha. Andra kan ha svårare att 
bibehålla sömnen under natten medan ytterligare andra kan vakna och inte alls känna 
sig utvilade. För att bedöma hur svår insomni en patient lider av bör man ta i beaktande 
vilken effekt sömnstörningarna har på det dagliga livet, livskvaliteten och humöret, hur 
ofta sömnproblemen inträffar och hur länge de har pågått (Morin, 1999).  
 
Behandlingsstudier av insomni har ofta inklusionskriterierna 30 minuter eller mer i 
insomningstid och/eller 30 minuter eller mer vaken tid i sängen efter insomningen. 
Vidare brukar sömneffektiviteten (hur stor del av tiden i sängen som patienten sover) 
vara under 85% och sömnstörningen förekomma tre eller flera nätter i veckan (Morin, 
1999). 
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Diagnostiskt skiljer man på insomni i samband med annan psykisk axel I- eller axel II-
diagnos, sekundär insomni, och primär insomni, som inte enbart förekommer i samband 
med annan psykisk störning. Insomni kan också förekomma som en konsekvens av en 
somatisk sjukdom eller dess medicinering. Det benämns också som sekundär insomni 
(Morin, 2004). I föreliggande uppsats avser insomni både primär insomni och insomni 
som förekommer i samband med annan sjukdom. I kliniska sammanhang är det ofta 
svårt och ibland omöjligt att distingera mellan de båda typerna av insomni. 
 
Diagnostiska kriterier för primär insomni enligt DSM-IV är: A) Svårigheter att somna, 
täta uppvaknanden eller en känsla av att inte bli utsövd under minst en månad. B) 
Sömnstörningen (eller den åtföljande tröttheten under dagtid) orsakar kliniskt 
signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga 
avseenden. C) Sömnstörningen förekommer inte enbart i samband med narkolepsi, 
andningsrelaterad sömnstörning, störd dygnsrytm eller någon parasomni. D) Störningen 
förekommer inte enbart i samband med någon annan psykisk störning. E) Störningen 
beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans eller av somatisk 
sjukdom/skada (MINI-D IV, 2002).  
 
Insomni förekom som diagnos i DSM för första gången i 1987 års utgåva (Edinger et al, 
2005). Tidigare sågs insomni av många kliniker främst som ett symtom i samband med 
andra sjukdomar (Harvey, 2001) och problem med sömnen är också ett diagnostiskt 
symtom vid flera andra störningar såsom GAD, depression och PTSD. Diagnoserna är 
inte rena från varandra, men det är i olika grad de förekommer i varandras kriterier. 
Exempelvis torde nedstämdhet vara relativt vanligt i samband med GAD och PTSD, 
men finns inte med bland deras diagnoskriterier (MINI-D IV, 2002). Intresset och 
forskningsfältet för insomni har ökat explosionsartat under de senaste fem åren vilket 
förhoppningsvis leder till att fler patienter får en bra behandling för sin insomni, oavsett 
komorbiditet.  
 
Insomni är en vanligt förekommande sömnstörning. Prevalensen varierar mellan olika 
studier, men i den största epidemiologiska studien som hittills genomförts var den 
15,9%. Insomni är överrepresenterad bland kvinnor och äldre människor och äldre har 
också oftare en svårare insomni än yngre (Lichstein et al, 2004).  
 
Ett sätt att strukturera etiologiska faktorer för insomni är att dela upp dem i 
predisponerande, utlösande och vidmakthållande faktorer. För primär insomni finns 
teorier kring ärftlighet alternativt inlärning av maladaptiva sömnvanor inom en familj. 
Sådana faktorer kan ses som predisponerande. Stress är den vanligaste utlösande 
faktorn för insomni. Händelser som en skilsmässa, att förlora jobbet eller att en nära 
anhörig avlider kan fungera som startskott för sömnstörningen. När betydelsen av den 
stressande händelsen klingat av går de flesta människor tillbaka till sin normala sömn, 
men för några kan inlärda maladaptiva sömnvanor verka vidmakthållande på insomnin. 
Maladaptiva sömnvanor som kan vara vidmakthållande är exempelvis att gå och lägga 
sig extra tidigt för att ”hinna somna” i tid eller att ta tupplurar för att kompensera för 
förlorad sömn (Morin, 1993).  
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Det finns en del biologiska markörer som har samband med insomni. Kvinnligt kön och 
hög ålder är två riskfaktorer som kan ses som predisponerande. Andra korrelat, som att 
människor som lider av insomni har en högre arousalnivå under hela dygnet än 
människor som sover bra, kan tänkas vara både predisponerande och uppträda som en 
konsekvens av insomnin (Morin, 1999). Även signifikant högre värden av kortisol i 
morgonurinen hos kvinnor med insomni jämfört med kvinnor som inte har insomni, är 
en markör vars etiologi kan vara komplex (Shaver, Johnston, Lent & Landis, 2002). 
Sömnen både påverkas av och påverkar hypotalamus-hypofys-binjure-axeln, HPA-
axeln, som är ett av kroppens två stressystem (det andra är det sympatiska 
nervsystemet). HPA-axeln används vid produktion av kortisol som mobiliserar 
kroppens energiresurser och gör kroppen uppvarvad med sämre sömn som konsekvens. 
Djupsömnen verkar dämpande på HPA-axeln (Vestrin, 1999; Vgontzas & Chrousos, 
2002). Aktivering av HPA-axeln motverkar med andra ord dämpandet av densamma 
och dålig sömn kan på så sätt tänkas vara självgenererande. 
 
Sömnen för människor som är drabbade av insomni skiljer sig kvalitativt från den som 
människor med normal sömn har. Insomnipatienter spenderar mer av sin sovtid i 
sömnstadium 1 och mindre i de djupa sömnstadierna 3 och 4. De skiftar också oftare 
mellan sömnstadier under natten än kontrollpersoner med normal sömn (Morin, 1993).  
 
Det finns människor som uppfyller de objektiva kriterierna för insomni utan att uppleva 
att de besväras av sömnstörningar, liksom det finns människor som upplever att de har 
svåra sömnstörningar utan att uppfylla alla kriterier för insomni (Lichstein et al, 2004). 
Den subjektiva uppfattningen spelar stor roll för hur sömn och sömnstörningar hanteras. 
Den insomni som människor som är drabbade av sömnstörningar sedan tidig barndom 
har kallas idiopatisk insomni. Vissa människor med idiopatisk insomni har lärt sig att 
hantera insomnin och dess konsekvenser, vilket kan vara en orsak till att de inte 
upplever sig så drabbade i vardagen (Morin, 2004). En förklaringsmodell för de 
människor som subjektivt anser sig drabbade av insomni trots att undersökningar visar 
en normal sömn kan vara att de förklarar den trötthet de känner under dagen 
retrospektivt. De härleder tröttheten till störningar av sömnen, när tröttheten i själva 
verket kan ha andra orsaker. En annan förklaring kan vara att EEG kanske inte mäter 
sömnen med tillräcklig känslighet för att fånga upp störningar som ligger till grund för 
dessa personers trötthet (Morin, 1993).  
  
 

Konsekvenser och komorbiditet. 
Konsekvenserna för den som lider av insomni kan vara många och svåra. Förutom 
trötthet, försämrat minne och nedsatt koncentrationsförmåga ökar insomni riskerna för 
att råka ut för en olycka eller utveckla en psykisk sjukdom. Livskvaliteten blir ofta 
försämrad och insomni innebär också stora kostnader för samhället i samband med 
sjukfrånvaro och utvecklandet av andra sjukdomar (Harvey, 2005). 
 
Uppskattningar visar att 35-40% av alla som har insomni som sin primära diagnos även 
lider av en eller flera andra psykiska sjukdomar (Morin, 1993). För många patienter 
med andra psykiatriska diagnoser är ofta insomni ett stort problem. Även efter en 
avslutad och lyckad behandling av ett sjukdomstillstånd finns ofta insomnin kvar (Smith 
et al, 2005). När insomni förekommer i samband med depression ökar också risken för 
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återfall i depression om inte insomnin behandlas i samband med 
depressionsbehandlingen (Harvey, 2006). För att komma runt sådana svårigheter 
föreslår Harvey (2006) en transdiagnostisk behandling där man inte jobbar isolerat med 
den primära störningen, exempelvis depression, utan samtidigt adresserar andra viktiga 
problemområden. Det finns dock tillstånd med sömnstörningar där det inte är lämpligt 
att genomföra en psykoterapeutisk insomnibehandling, t ex bipolär sjukdom i den 
maniska fasen (Morin, 1993). Torbjörn Åkerstedt, professor vid Institutet för 
Psykosocial Medicin, menar att störd sömn kan vara en orsak till depression. Att häva 
en depression genom att behandla sömnstörningen är något som diskuteras bland 
forskare idag (Hedlund, 2006).  
 
Insomni är även vanligt i samband med medicinska sjukdomar som till exempel olika 
former av cancer, HIV, kronisk smärta, diabetes och hjärtsjukdomar. I en stor studie där 
patienter med kroniska medicinska eller psykiatriska sjukdomar ingick var prevalensen 
för insomni 50%. Insomnin var i denna studie förknippad med en minskad generell 
livskvalitet som i storlek var jämförbar med minskningen av livskvalitet hos patienter 
med klinisk depression eller hjärtsvikt (Katz & McHorney, 2002). Eftersom sömnen 
även tros ha en viktig roll för immunförsvaret bör det vara viktigt att behandla insomni i 
samband med medicinska sjukdomar. 
 
 

Behandling för insomni. 
Sambanden mellan hur sömn och insomni påverkar och påverkas av andra faktorer i 
livet är en komplex process, men en process som är möjlig att påverka. De behandlingar 
som finns för insomni är psykologiska och farmakologiska. Mediciner syftar vanligen 
till att antingen underlätta insomningen eller bibehållandet av sömnen. De har ganska 
goda resultat på kort sikt, men det finns också en risk för tillvänjning och framkallat 
beroende vid medicinering för insomni (Jansson, 2005). Jämförande studier av KBT och 
medicinsk behandling visar att KBT har bättre resultat avseende de flesta sömnmått och 
därför bör vara förstahandsvalet vid behandling av insomni (Jacobs et al, 2004; Jansson, 
2005).  
 
Inom PDT saknas forskning för behandling av insomni. En sökning på PsycINFO 
(2006) gav 453 träffar på nyckelorden cognitive behavioral therapy + insomnia, och 46 
träffar på psychodynamic psychotherapy + insomnia. Bara en av dessa 46 träffar 
handlade om PDT-behandling vid insomni och det var en fallstudie där en patient 
behandlats med bland annat PDT för insomni och uttalade mardrömmar (Gorton, 1988).  
 
 



 

 

9 

KBT för insomni. 
De flesta som är drabbade av insomni söker inte hjälp och de som söker hjälp har ofta 
haft sina problem länge. Bland de patienter som söker sig till KBT-behandling använder 
många sömnmediciner (Morin, 1993). KBT-behandling för insomni inriktar sig på att 
försöka bryta beteenden som vidmakthåller insomnin (figur 1). Vidmakthållande 
faktorer kan vara att spendera alltför mycket tid i sängen, att rutinmässigt ta dagliga 
tupplurar, oregelbundna stigupp- och läggtider, överdriven oro kring utebliven sömn, 
ältande kring sömnbristens konsekvenser för funktionsnivån under dagen samt 
prestationsångest (Morin, 2004). 

Kognitiva faktorer 
Dysfunktionella antaganden

Primär insomni

Hämmande faktorer
Dålig sömnhygien
Betingad arousal
Vanor i samband 
med läggning

Homeostatisk obalans
Tupplurar
Överdrivet lång tid 
i sängen

Rubbad dygnsrytm
Felaktiga stigupp-
och läggtider

Figur 1. Förklaringsmodell för hur beteenden vidmakthåller insomnin (Edinger et al, 

2005). 

 
Man använder sig av interventioner som angriper problemen på tre nivåer: kognitivt, 
genom beteendet och med psykoedukation. KBT har visat sig vara effektivt för 70-80% 
av de patienter som behandlats för insomni. Behandlingen reducerar olika symtom som 
patienterna lider av, exempelvis genom att förkorta insomningstiden och den vakna 
tiden efter insomning, men brukar ha en mindre effekt på den totala sovtiden. 
Metastudier visar att insomningstiden i genomsnitt minskar från 60-65 minuter till 30-
35 minuter och att den genomsnittliga sovtiden ökar med 30-45 minuter efter 
behandling. Många patienter upplever att behandlingen ökar känslan av kontroll över 
sömnen, vilket kan vara en lättnad för den som haft ett stort lidande av sina 
sömnstörningar (Morin, 2003; 2004).  
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Metoder vid KBT-behandling för insomni.  
Vid KBT-behandling för insomni används flera metoder och komponenter. För olika 
patienter kan fokus ligga på olika delar av behandlingen. Stimuluskontroll används för 
att få sovrummet och sängen associerad med att sova. Det innefattar att sängen och 
sovrummet bara används för sömn och sex. Datorer, tv-apparater, arbetsmaterial och 
annat som inte har med sömn att göra ska inte finnas i sovrummet. Patienten ska heller 
inte utföra aktiviteter, som att äta eller leka, i sängen. Patienten instrueras att bara gå till 
sängs när den är sömnig eftersom arousalnivån annars riskerar att höjas av att patienten 
ligger i sängen och oroar sig över att den inte kan sova. Om patienten inte somnat inom 
en rimlig tid ska den gå upp ur sängen och utföra någon lugn aktivitet, såsom att läsa en 
lagom tråkig bok, för att sedan gå tillbaka och lägga sig i sängen när den känner sig 
sömnig. Även om patienten vaknar under natten och inte kan somna om ska den gå upp 
ur sängen och inte gå och lägga sig igen förrän den är sömnig. Det är också viktigt att gå 
upp vid samma tid varje morgon för att återetablera en fungerande dygnsrytm. Det 
gäller både på helgmorgnar och under arbetsdagarna. Patienter med insomni bör heller 
inte använda sig av tupplurar under dagen eftersom de bidrar till att dygnsrytmen 
förskjuts.  
 
Sömnrestriktion är en metod som används för att förbättra sömneffektiviteten, som är 
lika med kvoten mellan sovtid och tid i sängen * 100%. Att ligga vaken i sängen är inte 
bra för kopplingen säng-sova. Det är önskvärt att så hög procentsats som möjligt av den 
tid patienten spenderar i sängen tillbringas sovande. Den tid som patienten ligger vaken 
i sängen ska med andra ord begränsas. Detta görs genom att begränsa den totala tid 
patienten spenderar i sin säng. Patienten får restriktioner som påbjuder att tiden i sängen 
ska vara lika med den genomsnittliga sovtiden, dock ej under fem timmar. Tiden i 
sängen ökas sedan successivt så länge sömneffektiviteten inte understiger 80%. Denna 
metod används med försiktighet om patienten kör bil eller utför någon annan aktivitet 
under dagtid som innebär olycksrisker. Stimuluskontroll och sömnrestriktion 
kombineras ofta i behandling eftersom de har stora likheter. Då används termen 
sömnschema.  
 
För att förbättra sömnhygienen får patienterna lära sig om olika faktorer som kan 
påverka sömnen. Dessa faktorer kan delas in i livsstilsfaktorer och sovrumsfaktorer. Till 
livsstilsfaktorerna hör att inte dricka alkohol för att somna bättre eftersom det kan leda 
till uppvaknanden på småtimmarna, att inte dricka koffeinhaltiga drycker sent på 
eftermiddagen eller kvällen, att motion kan ha en positiv inverkan på sömnen om det 
sker senast ett par timmar innan läggdags, vikten av att uppleva dagsljus under dagen 
samt att vara lagom mätt när man går och lägger sig. Att avsluta dagen i god tid kan 
också vara viktigt. För att avsluta dagen kan det vara bra att börja med att summera 
dagen och planera för nästa dag, se kognitiva tekniker. Efter det kan patienten ha en 
stund då den avslutar hushållsarbete eller annat som den vill göra innan den ska sova. 
Sedan ägnas någon timme åt nedvarvande aktiviteter som att läsa, se på TV eller göra 
avslappningsövningar innan det är dags att göra sig i ordning för att gå och lägga sig. 
Sömnhygieniska sovrumsfaktorer är att ha en lagom temperatur i sovrummet, 
betydelsen av att det är mörkt och tyst samt att ha en bra säng och god luftkvalitet i 
sovrummet. 
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Då patienter som lider av insomni ofta har en hög arousalnivå används olika typer av 
avslappningsövningar. Det kan vara allt från progressiv muskelavslappning till mer 
kognitiva metoder som visualisering. Att vara avslappnad är en förutsättning för att 
sömnen ska infinna sig.  
 
Kognitiva tekniker används för att modifiera dysfunktionella antaganden kring sömn. 
Dysfunktionella antaganden kan generera tankar som i sin tur leder till att arousalnivån 
höjs och insomnandet försvåras. Det kan handla om att patienten tror att den måste få 
åtta timmars sömn eller att den inte kan åstadkomma något efter en natt med bara några 
få timmars sömn. Sådana antaganden identifieras och utmanas med kognitiva tekniker 
som beteendeexperiment. Registrering av negativa tankar förekommer också, där de 
negativa tankarna utvärderas och ersätts med mer positiva eller neutrala tankar. Även 
tankestopp är en kognitiv teknik som kan användas för att hantera sömnstörande tankar. 
Här instruerar klienten sig själv att sluta tänka. Denna teknik fungerar för vissa klienter, 
men kan vara kontraproduktiv för andra. Paradoxal intention är en kognitiv teknik som 
används för att det verkar ha en effekt på patienters prestationsångest eller rädsla att inte 
somna. Här instruerar patienten sig själv vid sänggåendet att inte somna. Kognitiv 
kontroll är detsamma som att summera dagen och planera för nästa dag. Det görs med 
fördel skriftligt och i god tid innan läggdags.  
 
Frågor kring sömn och sömnsvårigheter dyker ofta upp inom ramen för en 
insomnibehandling. Därför är det viktigt att ge klienter basala kunskaper kring sådana 
ämnen tidigt i behandlingen. Det sker genom psykoedukation. (Morin, 1993; 1999; 
2004; Morin & Espie, 2004). 
 
Patienter som söker behandling för sin insomni har ofta som mål att sova längre. Det är 
ett mål som inte sällan måste justeras eftersom den totala sovtid en patient med insomni 
har ofta inte skiljer sig så mycket från sovtiden hos en person som inte lider av insomni. 
Sovtiden kan öka, men inte så mycket som patienten önskar. Patienter med insomni 
ligger mycket mer i sina sängar och får därmed en lägre sömneffektivitet. Att kunna 
somna snabbare på kvällen, vara vaken mindre på natten samt att förbättra 
sömneffektiviteten är mål som är möjliga att uppnå och utvärdera (Morin, 1993). 
 
KBT för insomni innefattar vanligen mellan fyra och åtta sessioner en gång i veckan 
och kan administreras både som individual- och gruppterapi. Det har också gjorts försök 
med behandling via telefon. Telefon-, individual- och gruppbehandling har gett 
likvärdiga resultat i en behandlingsstudie. Vid denna studie exkluderades patienter med 
medicinska eller andra psykiatriska diagnoser och det kan därför inte uteslutas att 
resultaten inte är generaliserbara till patienter med komorbida tillstånd (Bastien, Morin, 
Ouellet, Blias & Bouchard, 2004). Försök med en internetbaserad självhjälpsbehandling 
har också gett relativt lovande resultat (Ström, Pettersson & Andersson, 2004). 
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Mäta sömn. 
Polysomnografi är en bra metod för att mäta sömn och anses ovärderlig för att screena 
för olika sömnstörningar.  Polysomnografi ger ett tillförlitligt mått på behandlingseffekt 
vid före- och eftermätningar och kan utföras både i laboratoriemiljö och i hemmiljö. Det 
är dock en relativt kostsam metod som också bör kompletteras med patientens egna 
skattningar för att fånga mer subjektiva aspekter av insomni (Morin, 2003).  
 
I insomnibehandlingar är sömndagböcker det mest vanligt förekommande sättet att mäta 
sömn. Sömndagböcker kan se lite olika ut, men typiskt är att patienterna för varje dag i 
behandlingen registrerar den tid de har gått och lagt sig, efter hur många minuter de 
uppskattar att de somnat, hur många uppvaknanden de haft under natten, hur länge de 
varit vakna under natten, när de steg upp på morgonen, ungefärlig sömnlängd samt hur 
de uppfattar sin sömnkvalitet under natten som varit (Morin, 2003). För Sömn- och 
Stressmottagningarnas sömndagbok, se bilaga 3. 
 
Sömndagböcker ger mer korrekt information om sömnen än globala uppskattningar 
(Morin, 1993) och dagliga registreringar av insomningstid och vakentid under natten 
anses ge en god uppskattning av insomni (Morin, 2003). Nackdelarna är att det kan vara 
svårt att uppskatta sin egen sömn. Dels har detta, som tidigare nämnts, att göra med 
svårigheter att uppfatta sömn och vakenhet. Dels har människor med insomni en 
tendens att överskatta den tid det tar innan de somnar och att underskatta hur länge de 
sovit under natten. Det har man sett när man jämfört registreringar i sömndagböcker 
med resultat från mätningar med polysomnografi (Morin, 1993). För att kunna se 
förändringar i sömnen över tid anses sömndagboken vara en bra mätmetod och 
sömndagbokens registreringar har också relevans som behandlingsredskap i KBT-
behandlingar (Morin & Espie, 2004). 
 
Vanligtvis börjar patienten registrera sin sömn ett par veckor innan behandlingen börjar. 
För patienten kan det ibland komma som en överraskning att den sover så mycket som 
den gör. Under behandlingens gång är det lätt att glömma hur illa det var i början och då 
ger baslinjeregistreringarna möjlighet för patienten att kunna se sina framsteg. 
Sömndagböcker är också ett bra redskap för att kunna se upptäcka skillnader i 
sömnmönstret och kanske relatera dessa till olika faktorer (Morin, 1993). 
 
Som ett tillägg till sömndagboken förekommer ibland registrering av beteenden som är 
av betydelse för sömnen. Då registrerar patienten exempelvis om den motionerat, gjort 
avslappningsövningar eller hur många koppar kaffe den druckit under dagen. Här har 
patienten möjlighet att se om de beteenden den utför påverkar sömnen.  
 

 
Gruppbehandlingar 

Gruppbehandling för insomni har både för- och nackdelar jämfört med individuell 
behandling. Att dela sina problem med andra och därmed slippa känna sig ensam om att 
ha problem med sömnen kan vara en fördel. Patienter i gruppbehandlingar kan också 
stödja varandra och om det går bra för en patient kan det verka sporrande för de andra 
patienterna. En grupp kan verka hämmande för enskilda patienter, vilket kan vara 
positivt för behandlingen ur den aspekten att patienter hejdar sig från att ta upp material 
som inte leder behandlingen framåt. En annan fördel är att gruppbehandling oftast är 
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mer kostnadseffektiv än individuell behandling. En nackdel med gruppbehandling är att 
det är svårare att individualisera behandlingen (Morin & Espie, 2004). Enligt Espie och 
Morin (2004) är den ideala gruppstorleken för en insomnibehandling 5 – 7 personer. För 
större grupper om fler än 10 personer blir behandlingen mer föreläsningsbetonad med 
mindre utrymme för interaktioner mellan deltagare och terapeut.  
 
Cohesion eller samhörighet är ett centralt begrepp när relationerna i en grupp ska 
beskrivas och i gruppterapi är samhörigheten att betrakta som den terapeutiska 
relationen. De olika relationer som finns inom en grupp bildar tillsammans gruppens 
samhörighet och inkluderar relationerna: medlem – medlem, medlem – grupp, ledare – 
grupp, ledare – medlem. I de grupper där det finns två ledare ingår också relationen 
ledare – ledare (Burlingame, Fuhriman & Johnson, 2002). I gruppterapier anses 
samhörigheten i gruppen vara en viktig faktor när medlemmarna i gruppen påverkar 
varandra till förändring och samhörighet anses också spela en roll för bibehållandet av 
förändringen efter behandlingen (Frank, 1992). För att en gruppbehandling för insomni 
ska vara effektiv bör gruppen vara så homogen som möjligt, särskilt avseende primära 
och sekundära diagnoser (Morin & Espie, 2004).  
 
 

Sömnmottagningen och Stressmottagningen. 
Sömnmottagningen startades 2005 som en systermottagning till Stressmottagningen. 
Mottagningarna delar lokaler och administrativ personal och ligger på Karolinska 
institutets område i Solna. I samma byggnad finns också Institutet för Psykosocial 
medicin, med vilket samarbete förekommer.  Till en början var Stressmottagningen en 
ren forskningsmottagning, där patienter behandlades inom ramen för olika 
forskningsprojekt. Numera är Stressmottagnignen liksom Sömnmottagningen fristående 
stiftelser dit patienter kan söka sig privat. Oftast finansieras behandlingarna av 
försäkringskassan, arbetsgivaren eller av en kombination av dessa två.  
 
 

Sömngrupperna 
Deltagarna i sömngrupperna har antingen själva sökt sig till Sömnmottagningen eller 
kommit via Stressmottagningen där de uppgett så stora problem med sömnen att de 
bedömts vara lämpliga för sömngruppen. De flesta deltagare i grupperna lider av 
insomni, men det förekommer också deltagare som har hypersomni och störd 
dygnsrytm. En del deltagare har en sömnstörning av typen insomni, men där besvären 
inte är tillräckligt svåra för att uppfylla diagnoskriterierna för insomni. Komorbiditet 
såsom depression och ångestsyndrom kan förekomma bland deltagarna i 
sömngrupperna. Varje grupp innehåller sex till nio deltagare och två terapeuter. 
Deltagandet i gruppen finansieras av antingen arbetsgivaren, försäkringskassan, 
deltagarna själva eller av arbetsgivare och deltagare gemensamt. Kostnaden för 
sömngruppen inklusive ett individuellt bedömningssamtal är 15 000 kronor. 
 
Sömngruppen består av sex sessioner à 120 minuter, minus tio minuter för rast. 
Gruppsessionerna följer mallen för KBT-behandling av insomni men innehåller större 
delar psykoedukation än den behandling som beskrivits ovan. Förutom psykoedukation 
innehåller sessionerna någon form av mer praktiskt moment, genomgång av den gångna 
veckans sömndagbok och andra hemuppgifter, diskussioner och överenskommelse om 
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nya hemuppgifter. Av de fyra terapeuter som arbetat med sömngrupperna intervjuades 
två. Dessa intervjuer användes för att samla information och har inte analyserats i 
föreliggande uppsats. 
 
 
Syfte 
Studiens syfte var att undersöka och beskriva deltagarnas upplevelser av hjälpsamma 
respektive försvårande faktorer i KBT gruppbehandling för insomni vid 
Sömnmottagningen och Stressmottagningen. 
 

 
 

Metod 
 
Deltagare 
I samråd med Sömnmottagningen och Stressmottagningen bestämdes att ett antal 
personer som genomgått behandling i de fyra sömngrupper som hittills avslutats under 
2006 skulle intervjuas. Det finns ett stort antal personer som deltagit i sömngrupper 
innan dess, men dels ansågs det viktigt att de tilltänkta deltagarna skulle ha 
sömngruppen relativt färsk i minnet och dels har sömngruppernas innehåll ändrats sedan 
2005 och då kändes det mest relevant att utvärdera de grupper som haft det aktuella 
upplägget.  
 
Två personer ur varje sömngrupp som enligt sina sömndagböcker uppfyllde kriterierna 
för insomni när gruppen startade lottades fram. Undantag gjordes för kriteriet att 
besvären skulle ha pågått en månad, vilket inte kunde kontrolleras. Ett andra 
inklusionskriterium var att de tilltänkta deltagarna skulle ha varit närvarande vid minst 
fem av sex sessioner, alternativt fyra av sex sessioner med någon slags individuell 
kompensation för de missade sessionerna, enligt slutanteckningar i journalen. Nio av 
trettien möjliga deltagare valdes bort då de antingen hade deltagit i för få sessioner, inte 
uppfyllde diagnoskriterierna för insomni när gruppen startade, hade bytt till en annan 
grupp eller hoppat av. Därefter utökades urvalet med ytterligare tre personer för att få en 
större bredd. De som valdes ut skilde sig avseende ålder, etnicitet och bostadsadress 
från dem som ursprungligen lottats fram. De tilltänkta deltagarna fick ett brev där syftet 
med undersökningen beskrevs i korthet och där frivilligheten att delta betonades (se 
bilaga 1). Därefter kontaktades de per telefon och i de fall de var intresserade av att bli 
intervjuade bokades en tid för detta. Totalt intervjuades åtta personer.  
 
Deltagarna i föreliggande uppsats är fyra män och fyra kvinnor i åldrarna 46 till 61 år. 
Deltagarnas sömngruppsbehandlingar har finansierats av antingen arbetsgivaren, 
försäkringskassan eller av deltagarna själva. Det förekom också lösningar där deltagare 
tillsammans med arbetsgivare gemensamt finansierat sömngruppen. Samtliga deltagare 
föreföll vara mer eller mindre socioekonomiskt privilegierade. Vissa av deltagarna hade 
sömnproblem som primärt fokus och andra gick i sömngruppen som ett komplement till 
sin behandling för stressproblematik. I dessa fall har sömnen framträtt som ett stort 
problem vid bedömningssamtalet. 
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Samtliga deltagare som genomgått sömngruppsbehandling uppfyllde vid sömngruppens 
start diagnosen insomni. Sömnproblemens karaktär och duration varierade från 
sömnstörningar som i olika grad har funnits med under hela livet till störningar som 
debuterat för ett par år sedan. I de fall där en tydlig debut kunde identifieras var kraftigt 
stressande omständigheter vanliga vid debuten.  
 
Deltagarna hade en varierande sysselsättningsgrad, både när de gick i gruppen och när 
intervjuerna gjordes. Sysselsättningsgraden varierade mellan 0 och 100%. De flesta 
hade samma sysselsättningsgrad när intervjuerna gjordes som när de gick gruppen, men 
några hade ökat sin sysselsättningsgrad. Ingen hade minskat sin sysselsättningsgrad. 
 
Vissa av deltagarna gick eller hade gått i någon form av individuell terapi och några 
hade också erfarenhet av andra gruppbehandlingar. De flesta av deltagarna gick eller 
hade gått i någon form av meditation eller yoga. 
 
En del av deltagarna hade under tiden som de gick i gruppen eller strax därpå nästan 
helt slutat med sömnmediciner, andra använde dem i samma utsträckning som förut. 
Det fanns också de som tidigare slutat med sömnmediciner och de som aldrig använt 
sömnmediciner. 
 
Deltagarna i intervjustudien har i olika grad upplevt sig hjälpta av behandlingen. 
Upplevelserna varierar från deltagare som tycker sig ha blivit mycket väl hjälpta till 
dem som inte alls upplever sig hjälpta. Ingen deltagare har upplevt behandlingen som 
aversiv och de som inte upplever att de blivit hjälpta tycker åtminstone att de tillägnat 
sig en del kunskaper eller att det kändes bra att försöka göra något åt sina problem. 
 
 

Bortfall 
De som tackade nej till att låta sig intervjuas var tre till antalet och uppgav skälen: har 
inte tid, vill inte och orkar inte. Även dessa personer uppvisade stor variation avseende 
hur nöjda de var med behandlingen och vilken hjälp de upplevde sig ha fått. Vid det 
korta telefonsamtal som hölls med de personer som valde att inte delta i studien 
framkom ingen särskild skillnad mellan dem och de som intervjuades beträffande hur 
nöjda de var med behandlingen.   
 
 
Datainsamling 
Deltagarna i sömngrupperna intervjuades av författaren till föreliggande uppsats. 
Intervjuerna genomfördes antingen i Sömn- och Stressmottagningens lokaler, på 
deltagarnas arbetsplats, i deltagarnas hem eller på ett kafé.  
 
Intervjuerna var halvstrukturerade och utgick från en intervjumall (se bilaga 2). 
Beroende på hur fritt deltagarna berättade frångicks intervjumallen ibland och användes 
då mest som en checklista. Intervjuerna spelades in på minidisc, lyssnades igenom och 
de delar av intervjuerna som var relevanta för frågeställningen eller som handlade om 
den aktuella behandlingen eller om deltagarnas sömn och sömnsvårigheter skrevs ut 
ordagrant. Passager som handlade om annat summerades enligt metodbeskrivning i 
Reflexiva intervjuer (Thomsson, 2002).  
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I analysarbetet har tematisk analys använts. Den tematiska analysen har varit både 
induktiv och deduktiv (Langemar, 2005). Materialet kodades utifrån preliminära teman 
som växte fram ur materialet samt efter teman som utgör komponenter i behandlingen. 
De teman som slutligen definierades och benämndes återfinns som rubriker i resultatet.  
 
 

 
Resultat och diskussion 

Resultaten och diskussion kring dessa presenteras utifrån de teman som framträtt ur 
intervjuerna men utgår också delvis från de behandlingsinterventioner som deltagarna 
berättat om. De teman som vuxit fram ur intervjuerna är: Gruppen som forum för 
behandling, Terapi tillsammans, Omständigheter utanför gruppen, Eget beteende, 
Terapeuterna, Sömnmediciner samt Behandlingen i stort. De teman som är relaterade 
till behandlingsinterventioner är: Psykoedukation, Sömnhygien, Avslappning, medveten 
närvaro och distraktion, Stimuluskontroll, Sömndagboken samt Kognitiva tekniker. De 
citat som förekommer har vid behov korrigerats till skriftspråk. Slutligen presenteras en 
metoddiskussion samt en övergripande diskussion. 
 
 
Gruppen som forum för behandling 
En del deltagare är väldigt positiva till själva gruppformatet och tror inte att de skulle ha 
kunnat få lika bra hjälp i en individuell behandling. Vissa av dem hade sedan tidigare 
positiva erfarenheter av att vara i grupp och var redan från början positivt inställda till 
gruppbehandling. Andra var mer skeptiska till gruppformatet innan behandlingen 
började, men tycker i efterhand att det var bra att gå i grupp.  
 

”Man får se alla andras problem, man får se sitt problem i förhållande till alla 
andras problem. Man lär sig en massa om sina egna problem genom att prata med 
andra. Gruppen...det finns ju en dynamik i det som är spännande och lärorik och 
som tillför väldigt mycket. Jag tycker kanske det var det viktigaste.” 

 
Andra anser att det inte har funnits någon poäng med att gå i behandling i grupp. Vissa 
av dem kom på det under behandlingens gång medan någon uppger sig ha haft den 
inställningen från början. Någon tror att den skulle ha haft större nytta av en individuell 
behandling. 
 
Deltagarna vittnar om att klimatet i gruppen varit öppet och förtroendefullt. Även de 
som anser sig vara mindre hjälpta av behandlingen upplever att gruppen har haft en god 
stämning och att de har kunnat tala om det de har velat i gruppen. Deltagarna anser att 
det positiva klimatet i gruppen dels berott på terapeuternas sätt att leda gruppen och dels 
på de andra gruppmedlemmarna. 
 
Deltagarna har upplevt olika grad av sammanhållning i sina grupper. En del ger uttryck 
för empati och stark solidaritet med de andra i gruppen. Igenkänningen av de andras 
problematik uppges som en starkt sammanhållande kraft. Även deltagare som har 
upplevt stora skillnader i hur man tacklat sömnproblemen inom den egna gruppen ger 
uttryck för att gruppen haft en stark sammanhållning. En del berättar att de undrat hur 
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det gått för de andra i gruppen sedan de skiljts åt. Någon berättar att de träffat en annan 
gruppmedlem efter att de slutat i gruppen. Andra talar om sammanhållningen som aldrig 
riktigt infann sig. Gruppmedlemmar som inte dykte upp från en gång till en annan har 
upplevts som störande. Någon deltagare funderar över om andra sömngrupper kan ha 
haft en bättre sammanhållning. En stark sammanhållning har upplevts som hjälpande i 
behandlingen medan en svag sammanhållning har upplevts som försvårande. 
 
Tiden är ett tema i de flesta intervjuer. Deltagarna vittnar om att tiden varit knapp och 
att det har känts jäktigt under sessionerna. Olika lösningar på problemet föreslås. Att ha 
längre sessioner eller att vara färre deltagare i grupperna är sådana förslag. En del 
deltagare upplever att terapeuterna kunde ha gjort mer för att hålla och fördela tiden. 
Andra tycker att terapeuterna gjorde just det och att om någon talat mycket en gång så 
fick den personen inte börja nästa gång. Att deltagare i gruppen pratade olika länge är 
något som en del irriterat sig på. ”Långa litanior” och ”upprepningar” är några av de 
uttryck som användes för att beskriva att det ibland blev långrandigt. Att tiden inte alltid 
hölls och att tidfördelningen var olika är något som en del deltagare fäst sig vid och 
andra inte. 
 

”Någon var till exempel redan första gången väldigt störd på det här att man inte 
höll tiden. Och det var en tydlig markering. Hon reste sig upp och gick och sa: ’Ni 
har sagt att man ska sluta en viss tid och det tycker jag man ska respektera, så nu 
går jag’. Det var rätt tycker jag. Hela gruppen drog över varje gång egentligen. 
Särskilt när man är skör sådär, då vill man ha lite ordning och reda. När man är i 
en sån situation i alla fall. Frågan kom upp senare också och då tror jag att någon 
av ledarna sa: ’att vara väldigt noga med tidhållningen är inte en del av 
pedagogiken i det här sammanhanget’. Det tycker jag i och för sig var dumt sagt.” 

 
Den knappa tiden är också en faktor som en del deltagare uppger som försvårande för 
inlärningen under de psykoedukativa avsnitten.  
 
Gruppens storlek är en viktig del av hur gruppen upplevs. Att grupperna upplevts som 
för stora uppfattas som en försvårande faktor i behandlingen. Några deltagare resonerar 
kring att det kanske var meningen att ta in för många gruppdeltagare från början 
eftersom några föll ifrån.  
 
 

Diskussion: Gruppen som forum för förändring. 
Vissa deltagare vittnar om att gruppen har varit berikande för dem och fungerat som en 
hjälpande faktor i deras behandling. Andra tycker snarare att gruppformatet varit 
försvårande. Frågan är hur man skiljer ut dessa deltagare innan behandlingen så att varje 
deltagare får den behandling som passar bäst för dem? Att delta i en grupp kan verka 
nervöst och kanske obehagligt, men den inställningen predicerar inte nödvändigtvis 
resultatet. Tvärtom har flera deltagare som till en början varit skeptiska och nervösa 
inför gruppsessionerna ansett att gruppen berikat deras behandling och att de blivit 
hjälpta av behandlingen. 
 
Ett förslag är att fråga efter vilket intresse den blivande patienten har av att ta del av 
andras problematik? Om den blivande deltagaren inte är så intresserad av att lyssna på 
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andra utan hellre vill ha en behandling med fokus på sig själv, borde gruppbehandling 
inte vara förstahandsvalet. Om deltagaren redan på förhand heller inte tror på 
behandling i grupp är den troligtvis inte så motiverad som det kanske behövs för att 
genomföra de ganska tuffa beteendeförändringar som behandlingen innehåller.  
 
Många gruppmedlemmar ger fler infallsvinklar, men det kan också försvåra 
förutsättningarna för en god sammanhållning. Det kan också upplevas som segdraget 
om det egna utrymmet blir alltför litet i förhållande till den totala tiden för 
genomgångar. Ju större gruppen är desto mindre blir också möjligheterna att 
individualisera behandlingen, vilket är något som har visat sig betydelsefullt vid 
insomnibehandlingar (Chambers 1992). Morin och Espie (2004) förordar en 
gruppstorlek på mellan fem och sju deltagare. Även om deltagarna kanske sällan var fler 
än så under sessionerna i sömngrupperna så kan det vara en poäng att inte ta in fler än 
sju deltagare i grupperna från början. Dels för att minimera risken att deltagare hoppar 
av på grund av att gruppen upplevs som för stor och dels för att deltagarna lättare kan 
lära känna varandra om de inte är så många när de träffas första gången. Gruppens 
storlek kan också ha en betydelse för samhörigheten (cohesion) eller, som den beskrivs 
ovan, sammanhållningen i grupperna. Ju fler relationer som tillsammans utgör gruppens 
samhörighet, desto mer spretig har den möjlighet att bli (Frank, 2002). Det är särskilt 
giltigt när det förekommer olika sömndiagnoser bland gruppmedlemmarna. 
 
En av de terapeuter som intervjuades föreslog att man kan låta deltagarna ta ett större 
ansvar för tidshållningen (Söderström, 2006). Det kanske är en god idé i vissa grupper. 
Tidshållningen är något som deltagarna antingen upplevt som försvårande eller 
överhuvudtaget inte noterat. De deltagare som upplever att tidshållningen inte fungerat 
skulle troligtvis vara hjälpta av mer struktur avseende tiden. 
 
 
Terapi tillsammans 
Att dela sina personliga svårigheter med deltagarna i gruppen och också få ta del av 
andras problem är något som upplevts som både hjälpande och försvårande. De 
deltagare som upplevt att de kunnat identifiera sig med andra gruppmedlemmar ser det 
som hjälpande. Sömnproblematiken har då kunnat normaliseras och de har fått uppleva 
att de inte är ensamma i världen med sina problem, vilket många gånger har uppfattats 
som lättande för deltagarna.  
 

”Jag hade aldrig prövat på nånting sånt där man sitter och berättar om sig själv i 
grupp sådär. Inte om såna saker som är ganska privata och hemliga (skratt). Dels 
är det väl det att man inte är van så det kan kännas lite obehagligt, men det gav 
också mycket att höra hur andra har det och att man inte är ensam. Att man inte är 
sådär konstig (skratt).” 
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Deltagarna skiljer sig mycket åt när det gäller identifikation med de andra i gruppen. 
Några deltagare upplevde att de alla satt i samma båt och hade samma typ av problem 
medan andra upplevde att det var svårt att identifiera sig med de övriga i gruppen. 
Följande citat kommer från två olika deltagare i samma sömngrupp: 

 
”…jag tycker det är ganska kul med olika människor och det är rätt stimulerande 
också. Sen hade vi ju samma problem: att alla sov dåligt…” 
 
”Vi var ju en blandad skara tycker jag. Det var väldigt olika typer av 
sömnproblematik. (…..) Vi hade väldigt olika problem tycker jag.” 

 
Att skilja ut sig från de andra i gruppen har också i några fall uppfattats som lättande. 
Någon berättar om att en annan gruppmedlem haft ångest inför själva sänggåendet och 
att det hade upplevts som ganska skönt att höra om ett problem som deltagaren inte led 
av själv.  
 
Alla deltagare som intervjuades led av insomni när de började i sömngrupperna. Men 
det faktum att det förekom personer med andra sömnstörningar i sömngrupperna var 
något som flera av de intervjuade hade funderat över. För en del verkade det ha påverkat 
graden av identifikation med gruppen och för andra inte. Någon berättar att en annan 
gruppmedlem som sov för mycket hade uppfattat att de andra i gruppen varit besvärade 
eller irriterade över dennes problematik. Gruppmedlemmen som sov för mycket hade 
tagit upp detta under en session och de andra gruppmedlemmarna hade då uppgett att de 
inte kände irritation gentemot gruppmedlemmen som sov för mycket. En deltagare i en 
annan sömngrupp berättar att den hade upplevt det som irriterande att gruppmedlemmar 
med annorlunda sömnproblematik ingick i gruppen: 
 

”Sen hade jag väl inte så stort intresse av att lyssna på andras problem. Det var ju i 
mångt och mycket, eller kanske alla, så var det ju annorlunda än mina problem. 
Det är möjligt att det hade varit bättre att gå individuellt, eller att vi som hade haft 
samma problem, att vi hade sammanförts.”  
 
Intervjuare: ”Så ni var olika?”  
 
”Ja det var en, han kunde inte hålla sig vaken efter nio. Det är ju också ett 
sömnproblem (skratt). Man blir ju nästan förbannad när man hör om dom här som 
har det motsatta problemet.” 

 
 
Deltagarna har i olika utsträckning uppfattat att de har kunnat lära sig av de andra 
gruppmedlemmarna. De har lärt sig av andras genomgångar och fått ta del av tips och 
råd från terapeuterna som har varit riktade till andra, men som de själva kunnat dra nytta 
av. Det finns också de som tycker att de har lärt sig direkt av de andra i gruppen och att 
andras berättelser varit gripande, inspirerande och berikande. Flera deltagare berättar att 
de fått aha-upplevelser när de lyssnat på de andra deltagarna. Några uttrycker att de har 
fått fler infallsvinklar än vad de skulle ha fått om de hade gått i individuell behandling. 
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Andra tycker att gruppen egentligen inte har gett dem något alls. Det finns naturligtvis 
också de som tycker att de har lärt sig lite av de andra i gruppen, men generellt är 
deltagarna antingen positiva eller negativa. Någon berättar att det har upplevts som 
tjatigt att lyssna på de andras genomgångar som ibland kunde vara långa och några gav 
uttryck för att egentligen inte vara så intresserade av att lyssna på andras berättelser. 

 
 
Diskussion: Terapi tillsammans. 

Att kunna identifiera sig med de andra gruppmedlemmarna, lära av dem och kunna se 
och relatera till likheter och skillnader mellan sig själv och andra deltagare kan vara en 
stor fördel i en gruppbehandling. Identifikation med de andra i gruppen beskrivs som en 
av de stora fördelarna med gruppbehandling vid insomni (Morin & Espie, 2004). Grad 
av identifikation med de andra gruppmedlemmarna har troligtvis också haft betydelse 
för om deltagarna uppfattat att de kunnat lära sig något av de andra i gruppen. Intresse 
för de andra i gruppen, som nämnts ovan, kan vara en av flera bakomliggande faktorer. 
Hur lika de andra deltagarna man känner sig kan också tänkas vara av stor betydelse. 
Här finns både en subjektiv och en mer objektiv komponent. Vissa av deltagarna 
fokuserade på det gemensamma, sömnstörningarna, medan för andra låg fokus på 
faktorer som var mer särskiljande. I grupperna fanns också vissa olikheter gällande 
gruppmedlemmarnas diagnoser och komorbiditet, vilket kan tänkas påverka 
samhörigheten negativt.  
 
Då gruppens samhörighet kan ha betydelse för deltagarnas resultat (Frank, 1992) är det 
troligtvis mindre lämpligt att blanda in deltagare med olika sömndiagnoser i grupperna. 
Även ur en rent pragmatisk synvinkel bör sammansättningen av deltagare vara så 
homogen som möjligt för att uppnå största möjliga effektivitet (Morin & Espie, 2004). 
Att lyssna på en deltagare som har problem med att den sover för länge kan säkert vara 
intressant, men det tillför knappast särskilt mycket i behandlingen för insomni.  
 
Att distingera mellan primär och sekundär insomni kan vara svårt, men att exkludera 
patienter med andra sömnstörningar bör vara görbart. I denna studie har enbart deltagare 
med insomni intervjuats. Behandlingen är också avsedd för denna grupp. Bland 
deltagarna fanns de som hade upplevt sig störda över att personer med andra diagnoser 
förkom i grupperna. En relevant fråga är hur personer med andra sömnstörningar har 
uppfattat grupperna?  
 
En annan aspekt av att vara i en sömngrupp kan vara att deltagarna får uppleva att det 
finns problem med sömnen som de inte har. Även för deltagare med samma diagnos kan 
sömnstörningarna se olika ut. Att få skilja ut sig från andra, genom att det faktiskt finns 
problem som de inte har kan upplevas som en lättnad för deltagare som tidigare kanske 
överväldigats av de egna problemen.  
 
 
Omständigheter utanför gruppen 
Omständigheter utanför behandlingen kunde dels ha att göra med deltagarnas privata liv 
och dels handla om kontakterna med mottagningarna utanför själva sömngruppen. En 
omständighet som upplevts som försvårande var att vara i ”dåligt skick”. Det kunde röra 
sig om att känna sig nedstämd eller att vara sjukskriven för utbrändhet. Andra 
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försvårande omständigheter kunde vara att ha mycket privata bekymmer eller att ha en 
stressande arbetssituation. Hjälpande omständigheter kunde vara att få hjälp med att 
komma igång med träning eller att vara sjukskriven och därmed inte leva så stressat. För 
någon hade timingen haft mycket stor betydelse. Behandlingen hade slutförts strax 
innan semestern vilket hade upplevts som lyckat. Andra hjälpande omständigheter var 
att ha det lugnare på jobbet under en period, att vid sidan av sömngruppen praktisera 
yoga eller meditation eller att delta i någon annan slags grupp. 
 
Administrativa aspekter fanns inte med i intervjuguiden, men problem med 
administrationen kring sömngrupperna var något som framkom under flera av 
intervjuerna. Några deltagare har gett uttryck för att mottagningarna haft kort 
framförhållning. Deltagarna har då upplevt sig vänta länge, ringa och tjata upprepade 
gånger och sedan med relativt kort varsel bli kallade till en grupp. Någon har inte 
kunnat boka in ytterligare en gruppbehandling eftersom mottagningarna inte har så lång 
framförhållning som det skulle behövas för den deltagaren. En annan deltagare väntar 
på besked sedan ett halvår om en ny gruppbehandling som blivit godkänd av 
finansiären. En patient upplevde sig ha blivit bortglömd helt och hållet innan gruppen 
startade och andra berättar att de har ringt upprepade gånger utan att få någon klarhet i 
när de ska börja sömngruppen. Någon har också upplevt att det varit svårt att komma 
fram till mottagningarna via telefon. För någon passade det bra att det blev en fördröjd 
start på kursen, men den deltagaren uttrycker också att det hade varit bra att få klarhet i 
när sömngruppen skulle starta för att kunna ställa in sig mentalt och begära ledigt från 
jobbet. Några deltagare berättar att de i sitt sköra tillstånd har upplevt det som jobbigt 
att inte få klara besked. Bemötandet från mottagningarna vid telefonkontakt har dock 
upplevts som vänligt. 
 
Ett par av deltagarna i studien som haft en individuell kontakt för sin sömnstörning som 
ett komplement till sömngruppen har upplevt att samordningen mellan behandlingarna 
hade kunnat skötas bättre. Andra som också haft ytterligare någon behandling vid 
samma mottagning har inte haft något att påpeka angående samordningen. För en 
deltagare hade den individuella kontakten påbörjats och pågått ett par sessioner för att 
sedan löpa parallellt med sömngruppen. I det fallet upplevde sig deltagaren få dubbla 
spår att jobba med och vid något tillfälle helt olika budskap. När deltagaren påtalade 
detta förstod deltagaren att åtminstone en av sömngruppens terapeuter inte kände till att 
deltagaren också hade en individuell kontakt på mottagningen. I slutet av behandlingen 
påtalade deltagaren bristerna i samordning och blev då kompenserad av mottagningen.  
 
En deltagare upplevde det som rörigt att den individuella kontakt som deltagaren haft 
efter att sömngruppen avslutats hölls i av en ny terapeut. Eftersom fokus var 
sömnstörningen upplever deltagaren att det vore mer effektivt att fortsätta kontakten 
med en av de terapeuter som lärt känna deltagaren och deltagarens problematik. 
Deltagaren tror också att det skulle ha inneburit pedagogiska vinster att ha samma 
terapeut. 
 

”Det är möjligt att det skulle göra att jag hade kommit ihåg en del saker bättre, om 
det hade varit samma person. Därför att man hänger gärna upp saker man minns 
på personer som företräder dom kunskaperna, så fungerar jag i alla fall. Det kan 
dels vara faktakunskaper, att man kommer ihåg det någon har sagt eller så, men 
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väldigt mycket är också förhållningssätt till saker, det vet jag sedan tidigare att jag 
har haft sådana här personer som har varit viktiga på olika sätt och då kan jag 
komma på mig själv med att tänka: ’hur skulle den personen ha tänkt i det 
sammanhanget’. (…) På det sättet skulle det vara effektivare om det inte var så 
många inblandade.” 

 
Kostnaden för sömngruppen kom upp under några intervjuer. Några deltagare 
kommenterar att de upplevt sömngruppen som dyr. Bland dem finns både de som 
finansierat gruppen själva, helt eller delvis och de som fått sömngruppen finansierad 
från annat håll. Någon jämför med hur mycket individuell terapi den skulle få för 
motsvarande summa och tycker i det perspektivet inte att sömngruppen varit prisvärd.  
 

 
Diskussion: Omständigheter utanför gruppen. 

Att faktorer i deltagarnas privata liv kan påverka behandlingen i både positiv och 
negativ riktning är naturligt. Försvårande faktorer utanför behandlingen kan stjälpa 
behandlingen och bör adresseras under behandlingens gång (Persons & Mikami, 2002). 
Det kan vara viktigt att uppmuntra deltagarna att använda de hjälpande faktorer utanför 
behandlingen som de har tillgång till samt att aktivt söka sig till hjälpande externa 
aktiviteter såsom yoga eller motion.  
 
Att administrationen i vissa fall inte har fungerat har uppfattats som försvårande, om 
inte för själva behandlingen, så för planeringen inför den. Svårigheterna med 
administrationen kan bero på att gruppbehandlingar är svåra att administrera. Det ska 
samordnas mellan ett flertal deltagare, två terapeuter och lokaler. Det kan också vara så 
att det arbetssätt man använder har brister. Även om det innebär andra svårigheter så 
vore längre framförhållning hjälpande ur ett deltagarperspektiv. 
 
Det kan finnas olika samordningsproblem med att ha samma terapeuter både 
individuellt och i grupp, men det kan också vara viktigt att fråga om deltagaren har 
särskilda önskemål. Om deltagaren upplever sig som skör kan det vara ansträngande att 
ha många olika kontakter. Den pedagogiska aspekten av att ha få företrädare för vissa 
kunskaper, effektiviteten av att terapeuten redan är insatt i deltagarens problematik samt 
alliansen kan underlättas med färre inblandade behandlare. Både att ha flera terapeuter 
och att detta inte är det man önskat sig kan tänkas försvåra en terapeutisk allians. I de 
fall då deltagaren inte upplevt sig som förbättrad efter sin behandling kan det kanske 
däremot vara bra att byta terapeut om man ska gå vidare med en ny eller anslutande 
behandling. Att två behandlingar löper parallellt på samma mottagning för samma 
problematik är troligtvis ett olycksfall i arbetet.  
 
Hur deltagarna ser på kostnaden för sömngrupperna har inte varit någon fråga som 
ställts, men en faktor som kommit upp under en del intervjuer. Att inte alla deltagare 
tagit upp det behöver inte betyda att de är vare sig nöjda eller missnöjda med kostnaden. 
Det kan tänkas att en del deltagare inte har varit medvetna om priset för sömngruppen, 
då de inte betalat den själva. En deltagare jämför med hur mycket individuell terapi den 
skulle kunna få för lika mycket pengar. Det är en relevant jämförelse. 
Gruppbehandlingar bör vara billigare än individualbehandlingar, eftersom man kan ha 
fler deltagare utan att den totala terapitiden ökas motsvarande deltagarnas antal. 
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Kostnadseffektivitet är ett av de tyngsta argument som framförs till förmån för 
gruppbehandlingar för insomni (Morin, 1999; Morin & Espie 2004).  
 
 
Eget beteende 
Deltagarna har olika uppfattningar kring hur viktigt det egna beteendet varit för 
behandlingen, men de flesta anser att det haft stor inverkan på behandlingsresultatet. De 
som blivit mycket hjälpta av behandlingen är också mycket nöjda med sitt eget 
agerande under behandlingen och anser att deras eget beteende är en viktig orsak till att 
behandlingen fallit väl ut. Några deltagare betonar vikten av att de jobbade hårt mellan 
sessionerna. De har uppfattat sig som disciplinerade i arbetet med sömnregistreringarna 
samt med att ändra sina invanda beteenden. En del deltagare betonar att de själva kunnat 
lösa sina problem med vägledning av terapeuterna.  
 
Andra deltagare uppfattar att de skulle ha kunnat göra mer själva för att uppnå ett bättre 
resultat. Orsakerna till att de inte gjort det som de själva tror att de borde ha gjort skiljer 
sig åt. Vissa delar av behandlingen upplevdes av en del deltagare som tråkiga eller 
konstruerade. Någon kunde känna en ovilja mot att ändra sitt liv på det sätt som kanske 
skulle krävas för att förbättra sin sömn och prioriterade att optimera andra aspekter av 
livet än sömnen. Ytterligare någon ansåg sig inte kunna klara sitt vardagliga liv om den 
till fullo hade gått in i behandlingen. 
 

”Jo men det är klart att om jag hade varit mera, haft mera tålamod, haft mera 
styrka i att liksom inte kapitulera inför mina problem och tänka att: ’ja ja jag 
slänger i mig en tablett så sover jag.’ Hade jag försökt hålla fast vid det här hade 
det säkert funkat bättre, sen ju längre tiden har gått desto mer har jag…Jag menar 
det man fick lära sig att: den sista halvtimmen innan man somnar ska man trappa 
ner, inte göra aktiva saker utan exempelvis meditera. Och...jag gillar att läsa innan 
jag sover. Jag menar ska jag verkligen ägna varenda sista timme av min vakna tid 
varenda jävla dag åt att förbereda sömnen (skratt)? Det har jag ingen lust med. Jag 
har lust att läsa. Och så läser man och...ja (gestikulerar: går igång).”  
 
Intervjuare: ”Det beror också på vad man läser. ” 
 
”Ja, men jag läser oftast saker som intresserar mig.” 
 

Det finns också deltagare som upplever att de gjort allt som stått i deras makt, men som 
ändå inte fått det resultat de hade önskat. Här upplevs att andra faktorer än det egna 
beteendet har gjort att behandlingen inte fått ett mer positivt resultat.  
 
 

Diskussion: Eget beteende. 
Det egna beteendet är en mycket viktig del av en insomnibehandling med KBT. Det är 
ofta betydande och svåra beteendeförändringar som deltagarna behöver genomföra 
vilket kräver engagemang och motivation. Interventioner som stimuluskontroll kan vara 
särskilt krävande för deltagarna och när framsteg uteblir kan tålamod och uthållighet 
vara svåra att uppbringa. En orsak till att en del deltagare har upplevt att de inte alltid 
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gjort allt som stått i deras makt för att följa behandlingen kan vara att behandlingen är 
så krävande.  
 
Ur terapeutens perspektiv anser Morin och Espie (2004) att det är hjälpande att 
konceptualisera sin patient som en människa som mer eller mindre ansluter sig till 
uppgifter, snarare än att se samverkan till behandlingen som ett fixerat 
personlighetsdrag som de antingen har eller inte har. Deltagarnas beteenden är 
avgörande för behandlingen, men samma deltagare kan i förhållande till olika 
interventioner uppvisa olika stor benägenhet att gå in för uppgifterna.  
 
Deltagarens förmåga eller vilja att hänge sig behandlingen bör också ställas mot andra 
faktorer som kan ha betydelse för behandlingens resultat. Om deltagaren exempelvis 
anser att behandlingen har ett format som inte passar deltagaren eller om deltagaren inte 
anser sig få tillräcklig hjälp inom ramen för behandlingen tryter troligtvis deltagarens 
motivation för att följa interventionerna i behandlingen.  
 
 
Terapeuterna 
Terapeuternas insats uppfattas mycket positivt nästan undantagslöst av deltagarna i 
studien. Deltagarna har känt sig trygga, sedda, förstådda och bekräftade av terapeuterna. 
Terapeuterna har uppfattats ha ett bra förhållningssätt och har enligt deltagarna 
förmedlat trygghet, lugn och tillförsikt. Deltagarna har uppfattat att gruppen haft ett 
förtroende för terapeuterna. Terapeuterna har visat intresse för deltagarna och upplevts 
som sympatiska, vänliga, avspända och lyhörda. Det mest negativa generella omdömet 
som terapeuterna fått under intervjuerna är att de var ”helt OK”.  
 
De flesta deltagare som har uppgett att de inte haft så bra effekt av sin behandling 
attribuerar inte resultatet till terapeuterna. I något fall har den ena terapeuten uppfattats 
som mer bottnande i de psykologiska teorierna och någon som mer kunnig i själva 
ämnet. Att terapeuterna var två uppfattades enbart som positivt och de har av de flesta 
uppfattats som kompletterande och olika på ett bra sätt. Deltagarna förmedlar en känsla 
av lojalitet med terapeuterna, som verkar bottna i deltagarnas sympati med och respekt 
för dem.  
 

”Någon tittar på de här små...ett litet perspektiv som ändå är väldigt viktigt och 
bryr sig om detta för att det ska bli bättre för mig. Samtidigt som att det är inget 
märkvärdigt och att det inte heller behöver vara det, utan att det här är väldigt 
enkla saker. Det betydde jättemycket för mig att det fick ta plats, att det enkla, att 
de små stegen fick ta plats och att man fick känna sig....i ett slags hägn ett tag. Att 
man fick luta sig lite. Ja, som om någon höll en i handen när man gick på ett 
räcke...som när man var barn, lite så alltså.” 

 
I ett fall där samordningen mellan en individuell kontakt och sömngruppen fallerade har 
det lett till en mer negativ uppfattning kring en av terapeuterna som ledde gruppen. Då 
deltagaren skulle fortsätta några gånger med en av gruppterapeuterna efter gruppens 
avslut uppfattade deltagaren det som att terapeuten inte hade tid för deltagaren och att 
deltagarens problematik var för svår för terapeuten. 
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En av deltagarna berättar att hon fick tips av en av terapeuterna att söka sömnlab för sin 
benägenhet att somna framför datorn. Terapeuten misstänkte att det kunde röra sig om 
sömnapné, andningsuppehåll under sömnen. Efter kursen sökte deltagaren sömnlab och 
mycket riktigt visade det sig att deltagaren hade sömnapné och deltagaren kunde då få 
hjälp med detta. Terapeutens kunskaper kring andra sömnstörningar blev i detta fall en 
hjälpande faktor. 
 
 

Diskussion: Terapeuterna. 
Terapeuterna framstår som kompetenta, inkännande och sympatiska. I det fall en 
deltagare upplever sig ha fått ett bemötande som den inte är nöjd med så handlar det om 
en kontakt som inte ingår i sömngrupperna. Det är viktigt att deltagarna uppfattar 
terapeuterna på det här positiva sättet. Det vittnar om att terapeuternas förhållningssätt 
uppfattats som hjälpande faktorer i behandlingen.  
 
Kanske är det möjligt att nyansera bilden av terapeuterna något. Om det känts stressigt 
under sessionerna så har det troligtvis med organisationen att göra, gruppstorlekar och 
annat. Men det kan också tänkas att terapeuterna inte förmått fördela tiden tillräckligt 
väl eller att det teoretiska innehållet, som terapeuterna ansvarar för, är för omfattande i 
förhållande till sessionernas längd. De flesta deltagare i studien skulle dock inte hålla 
med om det.  
 
 
Sömnmediciner 
En stor andel av de intervjuade deltagarna använde eller hade tidigare använt 
sömnmediciner regelbundet. Att få lära sig om hur sömnmediciner fungerar i kroppen 
har upplevts som hjälpande. Några av deltagarna slutade nästan helt att ta sina 
sömnmediciner under behandlingens gång för att efter behandlingen enbart ta dem vid 
speciella tillfällen. Att de har fått hjälp med att trappa ned och sätta ut sömnmedicinerna 
upplever de som kraftfullt hjälpande faktorer. Dessa deltagare har också haft ett mycket 
gott resultat av behandlingen, enligt sina egna bedömningar. De intervjuades ungefär ett 
halvår efter avslutad behandling och upplevde då att resultaten stod sig väl. De som å 
andra sidan inte kunnat eller fått tillräcklig hjälp med att sätta ut medicinerna beskrev 
betydligt sämre behandlingsresultat under intervjun. Några deltagare tar fortfarande sina 
sömnmediciner i samma dos nästan dagligen. Bland dem som tar sömnmediciner har 
upplevelse av tillfällig förbättring i samband med kursen förekommit. Någon av de 
deltagare som sömnmedicinerar tar en mycket liten dos.  
 
De deltagare som kunnat sluta med sina sömnmediciner har inte fått någon annan hjälp 
med det utöver sömngrupperna. Bland dem som inte slutat medicinera har individuell 
kontakt med en sömnterapeut som komplement sömngruppen och enbart 
sömngruppsbehandling förekommit. 
 
 

Diskussion: Sömnmediciner. 
Kombinationen av sömnmediciner och psykologisk behandling är inte särskilt väl 
utredd trots att patienter som söker sig till KBT-behandling ofta står på sömnmediciner 
(Morin, 1993; 2004) De studier som gjorts där sömnmedicinering kombinerats med 
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psykologisk behandling visar att de patienter som fått både medicinering och 
psykologisk behandling uppvisar mer varierade resultat vid en långtidsuppföljning än de 
som enbart fått psykologisk behandling. Det verkar som om vissa av de patienter som 
fått kombinerad behandling återgått till det sömnmönster de haft innan behandlingen vid 
uppföljningen. Vidare finns forskning som visar bättre resultat om medicineringen sätts 
ut medan den psykologiska behandlingen fortfarande pågår (Morin & Espie, 2004). 
Underlaget för föreliggande studie är för litet för att dra några generella slutsatser, men 
resultaten är samstämmiga med ovannämnda studier. Att deltagare som vid 
behandlingens start stod på sömnmediciner haft olika svårt att sätta ut dessa skulle 
kunna tyda på att patientfaktorer är viktiga när det gäller att trappa ner på 
sömnmediciner. 
 
Att ta sömnmediciner i en så liten dos att den farmakologiska effekten troligtvis är 
minimal eller obefintlig kan betraktas som ett säkerhetsbeteende som deltagaren med 
hjälp av terapeuterna bör kunna plocka bort.  De deltagare som tar större doser av 
sömnmedicinerna har gjort det under en lång period och upplever ofta att de inte sover 
bra trots medicineringen. Sömnmediciner har visat sig effektiva mot insomni under 
korta behandlingar, men det finns inga studier som visar vilken långtidseffekt de har 
(Morin & Espie, 2004). Eftersom det inte finns något vetenskapligt stöd för 
sömnmediciners långtidseffekt borde kanske extra ansträngningar göras för att motivera 
deltagarna att sätta ut dessa. 
 
 
Behandlingen i stort  
Någon uttrycker det som att sömnen blev ett tema i livet under tiden sömngruppen, 
under sessionerna och tiden däremellan, och att det sedan lämnade ett spår efter sig i 
form av en ökad medvetenhet och ett nytt förhållningssätt till sömn. Det har också 
upplevts som hjälpsamt att enbart fokusera på sömnen under behandlingens gång utan 
att gå in i andra problem i livet. 
 
Något som också upplevts om hjälpande i behandlingen är upplevelsen av att 
verkligheten går att förändra och tackla. Att man kunnat tillägna sig verktyg i 
behandlingen, att de interventioner som deltagarna har provat har gjort skillnad och att 
man också fått hjälp med att se de små framstegen.  
 

”Det här är konkreta problem och man kan tackla dem konkret. Det innebär inte 
att man förnekar att det finns andra dimensioner av livet, som ju kan vara väldigt 
komplicerade, men att: det här är det här och, det är väldigt väldigt skönt tycker 
jag. Det var världens lyft för mig att se att man kan jobba så här och just det att, 
det är inget märkvärdigt, inget märkvärdigt. Enkelt…men viktigt.” 

 
Att nöta in beteenden och att verkligen göra det som man vet är bra för sömnen är något 
som flera deltagare berättar om som viktigt för den egna behandlingen. Att bara läsa om 
eller få lära sig om sömn och sömnstörningar hade inte räckt till. Viktigt i 
sammanhanget är att sömndagboken och andra hemuppgifter tillmätts stor betydelse och 
att dessa gåtts igenom under sessionerna och att terapeuterna uppmuntrat beteenden som 
varit gynnsamma för sömnen. 
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En försvårande faktor var att mycket av det som deltagarna fick lära sig i 
sömngrupperna var kunskaper som de redan kände till. En annan faktor som upplevts 
som försvårande var sömngruppens karaktär, med mycket psykoedukation och en 
mindre del specifik eller personlig psykologisk behandling. 
 

”Men jag tycker nog att konceptet är, det kändes väldigt enkelt. I en grupp kan 
man ju heller inte gå på djupet med varje individ, utan jag upplevde det mer som 
en kurs kan jag säga. Och dom kallade det för sömnskola också. För jag tycker 
mer att det var en kurs än en behandling. Jag tycker inte att det var en behandling” 

 
Deltagarna har haft nytta av olika faktorer i behandlingen. Ofta har deltagarna och 
terapeuterna hjälpts åt med att prova ut de interventioner som fungerat bäst för 
deltagarna; de har plockat ihop ett individuellt paket från ett större smörgåsbord som 
presenterats under sessionerna, vilket har uppfattats som en hjälpande faktor. 
 
 

Diskussion: Behandlingen i stort. 
De flesta deltagare anser att det fokuserade förhållningssätt till sömn som förmedlats i 
behandlingen har varit hjälpande. Genom att jobba hårt med sömnen under en 
begränsad tid fanns beteenden och förhållningssätt kvar efter behandlingens avslut. 
Även det konkreta arbetssättet har upplevts som en hjälpande faktor. Med andra ord har 
KBT som behandlingsmetod och förhållningssätt passat de flesta av deltagarna. Olika 
behandlingsinterventioner har fungerat olika bra för deltagarna, och deltagarna har 
också berättat om skilda interventioner som de använt sig av. Terapeuterna verkar ha 
strävat efter att ge deltagarna de interventioner som passat dem bäst vilket är viktigt. En 
komponent som fungerar för en deltagare kan vara kontraproduktiv för en annan (Morin 
& Espie, 2004). 
 
 De negativa synpunkter som framförs kring behandlingen i stort sätter fingret på 
gruppbehandlingars svaghet: brist på individualisering. Om åtta deltagare delar lika på 
den totala behandlingstiden (6 * 110 minuter) så ger det drygt 80 minuters individuellt 
utrymme. En stor del av detta utrymme består av psykoedukation där individualisering 
åtminstone inte är huvudsakligt fokus. De deltagare som inte upplevde sig ha haft någon 
nytta av de andra gruppmedlemmarna uppfattar, nästan per definition, att behandlingen 
inte gett dem tillräcklig hjälp. 
 
 
Psykoedukation 
Att få lära sig om sömn och sömnstörningar uppfattades som intressant och hjälpande. 
Mer kunskap kring sömnsvårigheter har bland annat lett till att man kunnat 
avdramatisera sömnproblemen, vilket nästan genomgående nämns som hjälpande. 
Deltagarna har fått kunskaper kring hur kroppen hanterar dålig sömn och kunnat koppla 
det till den egna sömnen i sömndagboksregistreringarna. Dysfunktionella antaganden 
kring sömn adresserades också med psykoedukation. För en del deltagare verkar detta 
har varit en tillräcklig intervention, medan andra uppger att de hade behövt mer.  
 

”…jag hör ändå de där orden, ’det går, man klarar det, det är ingen fara.’ Det är 
nån slags lugn över situationen som dom har planterat in. Och som sitter kvar: 
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’Det är ingen fara, man sover igen det där, man tar igen det, kroppen reparerar 
sig.’.” 

 
Deltagarna har också fått information om vikten av att hålla regelbundna tider. Även 
den informationen är kopplad till en behandlingsintervention, stimuluskontroll, och 
registreras i sömndagboken. Deltagarna har också fått psykoedukation kring andra delar 
av behandlingen såsom sömnhygien. Dessa delar presenteras mer utförligt under 
respektive intervention i resultatet. 
 
För några var psykoedukation kring kroppens hantering av stress en viktig del av 
behandlingen. 
  

”…det här att är man tillräckligt uppstressad, uppvarvad, så spelar det ingen roll 
hur sömnhormonerna har stigit eller nånting. Du kan liksom alltid hålla dig vaken, 
därför att...ja ända från tiden då man blev jagad av en sabeltandad tiger, så var 
man jagad så fick man inte sova, hur trött man än var. Det var en jätte-aha-
upplevelse för mig.”  

 
Ett par av deltagarna hade med sig det material de hade fått från sömngruppen och 
bläddrade i dessa papper under intervjuerna. Några av deltagarna tycker att nivån på 
psykoedukationen var för enkel och andra tycker att den var lagom. Några deltagare 
anser att tempot var för högt under dessa avsnitt och att de handouts som delades ut inte 
var tillräckligt utförliga. Det jäktade tempot i framställningarna nämner flera deltagare 
som en försvårande faktor.  
 

”Genomgångarna...de blev lite mera pliktskyldiga: ’Vi ska ju gå igenom det här 
också.’ Det fanns liksom inte riktigt utrymme att fördjupa sig i det. Fördjupade 
man sig i något så blev det något annat som absolut fick stryka på foten. Mera tid 
också för att fråga om det, så att det blev förankrat som kunskaper också som man 
tillägnat sig...nu blev det mera som att OK, vi gick igenom det och jag har det på 
papper och jag kan väl titta på det någon gång, lite så.” 

 
Flertalet deltagare uppfattar att psykoedukationen tog en lagom stor plats i 
behandlingen. Deltagare som uppfattat att de redan hade nästan alla de kunskaper som 
fanns med i psykoedukationen tycker däremot att psykoedukationen tog för stor plats 

 
 
Diskussion: Psykoedukation.  

Psykoedukation är en viktig del av behandlingen för insomni och samtliga deltagare har 
uppskattat åtminstone någon del av den. Kanske har psykoedukationen ett lite för stort 
utrymme i förhållande till det individuella utrymmet i sömngrupperna, framförallt på 
grund av gruppernas storlekar. Psykoedukation är inte bara viktigt utan också 
tidssparande. När tiden är för knapp för att hinna med att experimentera med 
deltagarnas dysfunktionella antaganden kan psykoedukation vara ett gott alternativ till 
beteendeexperiment. Men för alla deltagare kanske inte kunskaperna blir lika väl 
grundade som de skulle kunna bli om de hade kommit till genom personliga 
erfarenheter. För en del deltagare tror jag att det vore bra om fler av de psykoedukativa 
delarna lyftes till en personlig nivå.  
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Tidspressen under de psykoedukativa genomgångarna har troligtvis varit stjälpande för 
en del av deltagarna. Risken är att mycket information inte fastnar hos deltagarna och då 
kan det vara bättre att kapa innehåll för att göra en mer noggrann genomgång av det 
som bedöms som det viktigaste. De flesta individer som söker hjälp för sin insomni 
rapporterar svårigheter med koncentration, uppmärksamhet, minne och exekutiva 
funktioner (Morin & Espie, 2004). Bland deltagarna går åsikterna isär. De som tycker 
att innehållet känts igen eller upplevts som för enkelt anser att psykoedukationen kan 
minska. Andra tycker att de kunskaper de tillgodogjort sig är så viktiga och hjälpande 
att de inte vill minska på innehållet i psykoedukationen. De vill snarare ha mer tid till 
detta. Det kan också finnas en skillnad mellan de deltagare som har eller har haft 
minnesstörningar i samband med utbrändhet och de som inte har haft sådana problem. 
Deltagare med svåra minnestörningar behöver rimligtvis mer grundliga genomgångar än 
deltagare som inte lider av sådana. 
 
 
Sömnhygien 
Deltagarna upplever att de har en god kännedom om de olika sömnhygieniska faktorer 
som kan inverka på sömnen. Vikten av motion och dagsljus under dagen och att ha det 
mörkt, tyst och svalt när man sover berättar flera deltagare om som hjälpande faktorer. 
Många både motionerar och försöker tillgodogöra sig dagsljus under dagen. Att alkohol 
och koffeinhaltiga drycker har en negativ inverkan sömnen har flera deltagare upplevt 
och några har också blivit mer försiktiga med alkohol sedan de fått lära sig mer om hur 
alkohol påverkar sömnen. Några upplever att alkoholen i stället befrämjar sömnen. Att 
kaffe inte är någon lämplig dryck på kvällen upplever de flesta av deltagarna och att inte 
motionera sent på kvällarna var också något som flera av deltagarna börjat praktisera 
efter kursen. 
 

”Jag kände till det men jag har inte brytt mig om det, så jag har alltid druckit kaffe 
på kvällarna. Men jag har slutat med det nu. Tidigare så var det en rutin att dricka 
kaffe efter middagen.” 

 
Något som de flesta uppger att de haft stor nytta av är att avsluta dagen. Att varva ner 
på kvällen någon timme innan läggdags, att inte göra mer hushållsarbete eller annat som 
inte är rent avkopplande. Andra uppger att de inte är motiverade att varva ner och 
avsluta dagen utan vill i stället ägna sin vakna tid åt sådant som de tycker är angeläget 
och som kanske inte alltid är avkopplande. 

 
”Jag har lärt mig att inte göra olämpliga saker på kvällen. Det ger utslag ganska 
direkt. I natt sov jag väldigt dåligt eller för lite och jag inser nu att vi höll på att 
installera en ny dator i går kväll och det funkade inte och jag satt där framåt nio 
halv tio och då hade det fortfarande inte funkat riktigt. Och så enkelt var det tror 
jag. Att sitta framför datorn i det där ljusskenet.” 
 

De olika sömnhygieniska aspekterna tycktes vara av varierande betydelse för de olika 
deltagarna. Exempelvis var den någon som sov med öppet fönster och utan fördragna 
gardiner året om. Någon upplevde att motion, dagsljus och frisk luft inte hade något 
som helst samband med sömnen. Vissa deltagare uppger att de känt till det mesta kring 
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de sömnhygieniska faktorerna redan innan behandlingen och också redan provat att 
praktisera det, andra uppger att de känt till vissa saker men att de ändå inte praktiserat 
sina kunskaper förrän i samband med kursen. Psykoedukation kring sömnhygieniska 
faktorer har av några deltagare uppfattats som allmängods eller gränsande mot det 
triviala. 
 

 
Diskussion: sömnhygien 

Sömnhygien är den del av behandlingen som många deltagare uppfattar att de redan 
kände till innan de började i sömngruppen. Därför är den troligtvis också svår att 
presentera. Några deltagare har blivit provocerade av att psykoedukationen kring 
sömnhygien bara innehöll kunskaper de redan hade. Kanske är det delvis på grund av 
det välkända innehållet som sömnhygien som enskild faktor i insomnibehandling inte 
visat några imponerande resultat (Morin & Espie, 2004). Några deltagare har upplevt att 
även om de kände till många av de sömnhygieniska aspekterna tidigare så innebar att 
utföra dem en viktig skillnad. Det, liksom att de sömnhygieniska faktorerna har en 
inverkan på sömnen, talar för att sömnhygien trots allt är en viktig del av KBT för 
insomni.  
 
 
Avspänning, medveten närvaro och distraktion 
Många deltagare upplever att de varit hjälpta av olika typer av avspänningsövningar 
och de flesta har fördjupat sig i andra varianter än de som de har lärt sig på kursen. 
Många mediterar eller praktiserar yoga. Vissa hade redan innan sömngruppen använt 
alternativa avspänningsmetoder och andra började med det samtidigt som de gick i 
gruppen eller efter gruppens avslut. Under tiden i sömngrupperna använde sig de flesta 
deltagare av de avspänningsövningar som de fick lära sig under sessionerna och några 
använder fortfarande dessa tekniker. Den avspänningsövning som deltagarna berättar 
mest om är snabbavspänningen. 
 

”Ja, jag har ett sånt där sömnlöshetstillstånd då jag inte somnar och det är när jag 
tycker att nu har jag varit vaken väldigt mycket för länge: ’nu får det faktiskt 
räcka’. Om jag då inte är tillräckligt trött för att vara på väg in i sömnen då kan 
det vara fullständigt kört alltså och då, tidigare så var man bara helt hjälplös, men 
nu så kan jag andas så att jag både kan köra diafragmaandning och att jag kan 
andas in och andas ut och säga ’slappna av’ sådär. Löjligt enkelt, men på nåt 
underligt sätt så funkar det om jag gör det. Det är inte säkert att jag somnar 
direkt, men ofta så funkar det ändå. Man får ett slags tillförsikt i att det går att 
åtgärda. Alltså att man inte är offer på det sättet.” 

 
Distraktionsövningar har upplevts som hjälpande för flera av deltagarna. Andra uppger 
att de blir mer igångtriggade av det som ska distrahera. De som upplevt sig hjälpta av 
distraktionsövningar använder sig fortfarande av dessa. En övning som upplevts som 
hjälpande är att tänka på alfabetet i bokstavsordning, en bokstav i taget på varje 
utandning. Någon annan blir hjälpt av att tänka på ett ställe i sin trädgård och hur det 
kan se ut där. En annan deltagare tänker att den andas in avslappning och andas ut sina 
tankar.  
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Vissa av deltagarna kan erinra sig att de övat medveten närvaro, andra inte. Övningen 
verkar för vissa grupper ha ingått i det smörgåsbord som deltagarna kunnat plocka 
interventioner från. Någon uppger att den har haft nytta av en övning i medveten 
närvaro. Det förekom också att deltagare uppfattade att medveten närvaro var likt 
meditation eller yoga som de övade på egen hand. 
 
 

Diskussion: Avspänning, medveten närvaro och distraktion. 
Avspänning används i insomnibehandling eftersom patienter som lider av insomni har 
visat sig ha höga arousalnivåer både under dagen och under natten (Morin et al, 1999). 
Det är viktigt att kunna erbjuda välfungerande avspänningsmetoder i behandlingen för 
insomni, men eftersom det krävs mycket övning under ett antal veckor för att lära sig 
avspänning, meditation eller yoga är det ändamålsenligt att deltagarna också har sökt sig 
till särskilda grupper för denna träning. En grundlig avspänningsbehandling, t ex 
tillämpad avslappning, ryms inte inom en gruppbehandling för insomni med sex 
sessioner som också tar upp andra viktiga områden. Det har också visat sig att 
avspänning faktiskt kan vara kontraproduktivt för en del individer. Studier har heller 
inte påvisat några direkta skillnader mellan olika avspänningsmetoder (Morin & Espie, 
2004). 
 
Att några deltagare tagit till sig distraktionsövningar medan andra avfärdat dem utgör 
exempel på att deltagare kunnat tillgodogöra sig de delar av behandlingen som passat 
dem. Distraktion i form av visualisering av ett neutralt eller positivt stimuli i 
kombination med inlärd muskulär avslappning kan vara en fungerande metod för att 
underlätta insomning på kvällen eller efter uppvaknanden under natten. Det är en metod 
som praktiserats i behandling av patienter som har insomni med insomningssvårigheter. 
En förkortad version av tillämpad avslappning har då använts tillsammans med ett 
monotont stimuli, t ex föreställning av en särskild scen (Öst, 2001). 
 
Medveten närvaro är inte någon avslappningsmetod. Däremot kan övning i medveten 
närvaro vara ett sätt att få en mer distanserad hållning till sina tankar (Kåver, 2006). 
Medveten närvaro kan hjälpa deltagare att inte gå in i de tankar som ger ökad 
arousalnivå utan att i stället observera dem, acceptera dem och sedan släppa taget om 
dem. Det kan vara ett förhållningssätt som är för tidskrävande att tillgodogöra sig inom 
sömngrupperna.  
 
 
Stimuluskontroll 
För en del deltagare har stimuluskontroll haft stor betydelse och upplevts som en 
hjälpande faktor i behandlingen. För att koppla sängen till att sova har deltagarna gjort 
olika saker som att gå upp i stället för att ligga och dra sig på morgonen. Att rensa 
undan störande föremål i sovrummet och att undvika tupplurar under dagen är också 
något som en del deltagare använt. Vikten av att ha regelbundna tider är något som 
terapeuterna verkligen lyckats med att göra deltagarna medvetna om. Alla deltagare 
känner till det men uppfattar det som olika svårt att leva efter och praktiserar det i olika 
omfattning. För några deltagare har det inneburit en mycket stor omställning att börja 
leva mer regelbundet men det har också uppfattats som mycket hjälpande.  
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”Det här med vikten av regelbundna tider, det kommer jag ihåg att de sa att: ’det 
är som med en baby, man måste lära sig igen’, man måste lära sig att sova, man 
måste lära sig regelbundna tider och sätta den här biologiska klockan. (…) Och 
bara det var en stor grej för mig. Därför att, eftersom jag hade sovit så dåligt, och 
gruvat mig för att gå och lägga mig, så hade det blivit så att vissa nätter, ja då 
fastnade jag i en bok eller framför TV:n till tre, och då somnade jag ju på nätterna 
och så sov jag, och så var jag jättetrött dan därpå. Det var väldigt oregelbundet 
kan jag säga. Så det var en stor grej för mig det här med regelbundenheten.” 

 
En uppfattning är att det är tråkigt att gå och lägga sig vid en viss tid på kvällen oavsett 
om det börjar en bra film på TV vid tio eller om något annat lockar till nattsudd. En del 
deltagare har vikten av regelbundenhet med sig i bakhuvudet och vet vad de gör avsteg 
från när de stannar uppe länge på kvällen. Någon upplever att regelbundenheten varit 
viktigast under behandlingen och att man kan använda sig av den igen om problemen 
skulle komma tillbaka. Andra har haft en regelbunden livsföring redan innan 
behandlingen startade. 
 
 

Diskussion: stimuluskontroll. 
Stimuluskontroll anses vara en av de mest potenta metoder som används i 
insomnibehandling (Morin, 1993; Morin & Espie, 2004). Den används i sömngrupperna 
i kombination med sömnrestriktion och kallas då sömnschema.  Stimuluskontroll är en 
metod som kräver mycket av deltagaren som kanske måste stiga upp ur sängen ett antal 
gånger under nattliga uppvaknanden. Också regelbundenheten är viktig. Efter en dålig 
natts sömn kan det vara frestande att sova längre på morgonen, men för patienter med 
insomni är det inte någon god idé då det kan leda till att de får ett minskat sömnbehov 
och svårare att somna in påföljande natt (Åkerstedt, 2002). Det gäller att komma in i 
goda sömnbefrämjande cykler i stället för maladaptiva sådana.  Svårigheterna med 
stimuluskontroll och även sömnrestriktion tycks vara att få deltagarna att helt och fullt 
använda dem.  
 
 
Sömndagboken  
Att använda sömndagboken är något som uppfattats som hjälpande på många sätt. (För 
sömndagboken, se bilaga 3.) Deltagarna har uppfattat det som positivt att kunna följa 
och tydligt se förändringar i sitt beteende och också relatera dessa förändringar till 
sömnen. Sömndagboken har använts för att korrigera föreställningar kring sömn och 
sömnlöshet. Någon uppgav att den haft en tendens att förklara trötthet under dagen 
retrospektivt: ”jag har inte sovit en blund i natt”. Då kunde registreringar i 
sömndagboken visa att det inte stämde och deltagaren kunde bli uppmärksam på sitt sätt 
att uppskatta sin sömn. Genom att deltagarna kunnat se svart på vitt hur mycket de 
sover och hur mycket de är vakna anser flera deltagare att de upptäckt att de sover mer 
än de trott sig göra. 
 

”Ibland kändes det på morgonen som att jag inte hade sovit nånting, men när jag 
började notera då, för jag hade den där, klocka bredvid sängen och boken i 
närheten, så på morgonen så kom jag ihåg vilka klockslag jag hade vaknat och när 
jag tror att jag hade somnat och då var det oftast sammanlagt, jag trodde kanske 
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att jag hade sovit tre timmar, men det kunde i själva verket ha varit sex. Det var 
ganska bra. Det fick mig att känna mig lite lugnare kanske. Lite mer utvilad till 
och med.” 

 
Att registrera beteenden som är gynnsamma för sömnen har också gjort att deltagarna 
ökat sådana beteenden och minskat beteenden som är negativa för sömnen. De har 
exempelvis börjat röra på sig mer och förlagt utomhusaktiviteter till den tid under 
dygnet då det finns dagsljus. Genom sina beteenderegistreringar har deltagare också fått 
insikt i hur lite av sin vakna tid de faktiskt tillbringar i dagsljus vilket har lett till att de 
ökat den tid de spenderar utomhus under dagen. 
 
Det har upplevts som meningsfullt att registrera sin sömn och den tydlighet och struktur 
som sömnregistreringar innebär har ibland gjort att sömnsvårigheterna upplevts som 
mer lätthanterliga. De flesta deltagare har uppgett att de varit noggranna med att fylla i 
sömndagboken. Deltagarna har också uppgett att sömndagboken varit ett bra hjälpmedel 
för att hitta den mängd sömn de behöver för att bli utsövda. Några deltagare registrerar 
fortfarande sömnen ibland och andra funderar på att göra det. En del deltagare berättar 
att de genom sömndagbokens registreringar har fått insikt i att sömnen varierar både 
med och utan sömnmediciner. 
 

”…jag tycker jag kom underfund med vissa saker i min sömn, att jag faktiskt 
också, att det inte bara handlar om hur många timmar jag sover. Den här stressen 
att ta sömntabletter för att jag måste få en bra natt, det kanske är så att jag mår 
bättre, och det tyckte jag faktiskt att jag kände, att om jag kan sova sex timmar 
och inte fylla på med någon extra dos under natten så mår jag bättre än om jag 
sover sju eller åtta timmar, men har tagit en Stilnoct klockan tre eller halv fyra.” 

 
Några har visserligen uppskattat sömndagboken men samtidigt tyckt att det känts 
pliktskyldigt att fylla i den och haft en känsla av att de mer gjort det för terapeuternas 
skull än för sig själva. En känsla av att sitta i skolbänken igen verkar ha infunnit sig: 
”Man fick lite guldstjärna om man hade varit duktig.”. Att terapeuterna gått igenom 
sömndagboken vid varje session och aktivt lyssnat och antecknat har upplevts som 
hjälpande och viktigt liksom att de hjälpt deltagarna att se även de små framstegen. 

 
 
Diskussion: sömndagboken.  

Ifyllda sömndagböcker har använts som mått på patienters samverkan till en 
insomnibehandling (Brouchard et al, 2003). Det är inte alldeles långsökt att tänka sig att 
noggranna registreringar av sin sömn tyder på god samverkan. Det är ett samband som 
inte nödvändigtvis behöver vara enkelriktat, varför aktiva registreringar i 
sömndagböckerna är något som bör uppmuntras extra, exempelvis genom att börja varje 
session med att gå igenom sömnregistreringarna. Av praktiska skäl kopieras dessa under 
rasten så att terapeut och deltagare har ett varsitt exemplar och genomgången sker då 
efter rasten. Kanske kan det lösas på ett annat sätt.  
 
Som i de flesta KBT-behandningar är noggranna registreringar ett sätt att samla 
information och söka mönster i variationerna. I detta fall kan även sömnbehandlingen 
utvärderas med hjälp av sömndagboken då deltagarna registrerar i den under hela 
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behandlingen. Även om människor som lider av insomni generellt överrapporterar sina 
sömnstörningar så tenderar de att göra det på ett konsekvent sätt (Morin & Espie, 2004). 
I den sömndagbok som används i sömngrupperna ingår även beteenderegistreringar, 
vilka kan tänkas både uppmuntra och påminna deltagarna om att utföra beteenden som 
gynnar sömnen samt underlätta för deltagare och terapeuter att hitta samband mellan 
beteende och sömn.  
 
Det kan också tänkas vara motivationshöjande att behandlingen innehåller komponenter 
som är mer eller mindre nya för deltagarna. Många av deltagarna har redan innan 
behandlingen tillgodogjort sig en hel del kunskaper om sömn och har provat en mängd 
olika knep för att förbättra sömnen. Sömndagboken är en komponent som deltagarna 
inte provat tidigare.  
 
 
Kognitiva tekniker 
Deltagarna berättar att man i sömngrupperna jobbade mycket med psykoedukation för 
att hantera dysfunktionella antaganden. Genom att lära sig mer om sömn kunde 
föreställningar som inte var förankrade i verkligheten ersättas med kunskaper. Sömnen 
kunde på så sätt bli mer hanterlig. Några av deltagarna har också berättat att de jobbat 
med kognitiva tekniker som att ifrågasätta negativa tankar och ersätta dem med mer 
positiva och adaptiva tankar. Andra har inget minne av det. De som jobbat med negativa 
tankar målar upp ett kompetent eget arbete som upplevts som hjälpande för 
behandlingen. 
 

Intervjuare: ”Hur jobbade ni med negativa automatiska tankar?” 
 
”Dels så fick vi en kopia av ett kapitel att läsa. Och sen så, det var ju också en 
hemläxa, det kommer jag inte ihåg om alla fick...att identifiera negativa tankar 
och sen försöka hitta alternativa tankar till det. Jag kunde liksom mota dom 
negativa tankarna. Att inse liksom att jag kan: ’jag kan inte sova – det är klart att 
jag kan sova, förr eller senare kommer jag att somna’ och så där. Så att jag satte 
mig bara ner och det var liksom bara att skriva (skratt), det var ju massor av 
negativa tankar och sen att försöka hitta dem, och med hjälp av det här kapitlet, 
och med hjälp av den information man hade fått på sömnkursen, att inse, att kunna 
möta dem med mer realistiska.” 

 
Andra deltagare berättar att de förstått det teoretiska: hur tankar, känslor och beteenden 
hänger ihop, men att de inte kunnat tillämpa det i praktiken. 
 
Några deltagare uppger att de har haft nytta av att summera dagen, att mentalt gå 
igenom vad de gjort under dagen eller att skriva ner det i en anteckningsbok. Andra 
skulle önska att de summerade dagen och har dåligt samvete för att de inte tar sig den 
tiden. Att planera för nästa dag upplevs som hjälpande för att inte ta med sig sina 
bekymmer och planer inför morgondagen till sängen. Genom att skriva upp dem innan 
man går och lägger sig förskjuts den kognitiva verksamheten till en annan plats och en 
annan tidpunkt.  
 



 

 

35 

”För att annars så låg jag ju i sängen och tänkte att det här måste jag komma ihåg i 
morgon och det här måste jag, jag måste ringa det här samtalet och så håller det 
mig igång, men då vet jag att jag har skrivit upp det. Då kan jag släppa det. Så att 
det har jag nytta av redan och jag tror att jag kommer att ha ännu mer nytta av det 
när jag börjar jobba.” 
 
 
Diskussion: Kognitiva tekniker. 

De deltagare som på något sätt kunnat hantera sina tankar, antingen genom att jobba 
kognitivt med dem eller beteendeterapeutiskt i linje med medveten närvaro eller 
acceptans, har uppfattat det som hjälpande. Några av dessa deltagare har uttryckt sig i 
termer av att själva ta tag i och lösa sina problem. Kanske är det en uppfattning som 
formats under behandlingens gång, efter hand som man uppnått en större känsla av 
kontroll i förhållande till sin sömn. Self-efficacy är en term som används för att beskriva 
en persons tro på och kännedom om sin egen förmåga och är ett av de områden som 
adresseras i motiverande samtal (Forsberg, 2001). Self-efficacy har visat sig ha ett 
samband med samverkan i KBT-behandling för insomni (Brouchard et al 2003). Kanske 
skulle några deltagare vara extra hjälpta av att jobba med self-efficacy inom eller inför 
sin behandling. Det kan också tänkas att alla deltagare inte fått den hjälp som de hade 
behövt för att kunna tillgodogöra sig tekniker för att arbeta med tankar.  
 
Kognitiva tekniker kan vara svåra att arbeta med, men de har visat sig särskilt 
användbara för att modifiera de dysfunktionella antaganden kring sömn som verkar 
vidmakthållande vid sömnstörningar (Morin, 1999). I sömngrupperna har de kognitiva 
teknikerna fått stå tillbaka till förmån för psykoedukation. Psykoedukation är 
tidssparande, men beroende av hur fasta dysfunktionella antaganden en deltagare har 
kan kognitiva tekniker vara nödvändiga. Harvey (2006) förordar att terapeuten och 
patienten tillsammans designar beteendeexperiment för att undersöka de specifika 
antaganden kring sin sömn som en patient kan ha. Ett starkt skäl till att revidera 
dysfunktionella antaganden är för att deltagaren ska våga prova de övriga 
behandlingsinterventionerna (Morin & Espie, 2004).  
 
Att avdramatisera sömnstörningen och sömnen uppger de flesta intervjudeltagare att de 
fått god hjälp med inom ramen för psykoedukationen i sömngrupperna. Däremot kom 
det upp mer specifika dysfunktionella antaganden som att ”bara kunna sova med en 
kvinna jag älskar” under intervjuerna. Det kan tyckas fyrkantigt att kalla en sådan 
uppfattning för ett dysfunktionellt antagande, men jämför man med ett spädbarn som 
brukar sova tillsammans med sina föräldrar så är det troligtvis ännu mer övertygat om 
omöjligheten att kunna sova ensam. De flesta av oss vet att barn kan lära sig detta. 
Analogt bör det inte vara någon omöjlighet för en vuxen person att lära sig att sova 
ensam. 
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Metoddiskussion 
Syftet med föreliggande uppsats var att beskriva och undersöka deltagarnas upplevelser 
av hjälpande och försvårande faktorer i den behandling de genomgått. Genom 
deltagarnas täta berättelser blir det möjligt att närma sig deras upplevelser av 
behandlingen. Som intervjuare har jag i enlighet med kvalitativ metod strävat efter 
lyhördhet, flexibilitet och intensiva intervjuer med hög validitet (Langemar, 2005). Det 
har uppnåtts i olika grad i intervjuerna. Under analysfasen har de täta beskrivningarna 
prioriterats. Ett svar som: ”det var jättebra” tillmäts inte samma betydelse som en 
detaljerad beskrivning av deltagarens upplevelse av någon del i behandlingen. 
Validiteten är svårbedömd, men strävan efter en god validitet har genomsyrat arbetet 
med uppsatsen. 
 
De teman som framträtt ur materialet hade antagligen kunnat se helt annorlunda ut. Det 
är enbart undertecknad som definierat temata och kanske skulle en annan person ha valt 
att göra det annorlunda. För att komma runt sådana metodologiska svagheter skulle flera 
personer ha kunnat definiera temata utifrån texten. Det hade inte nödvändigtvis blivit 
samstämmigt. Det är möjligt att tematisera på olika sätt, och det ena sättet behöver inte 
vara mer rätt än det andra. Däremot skulle troligtvis resultatet, oavsett hur det 
kategoriserats, vara innehållsmässigt liknande förutsatt att personer med någorlunda 
liknande förkunskaper analyserat det. 
 
Det finns en risk att resultaten blivit för dikotoma och polariserade. Det kan kännas 
spännande att välja de citat som är mest dramatiska och antingen positiva eller negativa 
framför de som är mer nyanserade. Det finns också en sådan bias i frågeställningen då 
fokus för studien varit deltagarnas upplevelser av faktorer i behandlingen som varit 
antingen hjälpande eller försvårande. Det behöver inte vara enbart negativt att renodla 
beskrivningen av deltagarnas upplevelser på det viset. Resultatet kan exempelvis bli 
lättare att sätta sig in i om det inte innehåller alla gråskalor mellan vitt och svart. Men 
det finns en poäng i att vara medveten om sådana tendenser både som författare och 
som läsare av uppsatsen. 
 
En del frågor som inte fanns med i den strukturerade intervjuplanen dök upp under 
intervjuerna. Det var frågor kring administration, kostnad och samordning med andra 
behandlingar. Dessa frågor har inte ställts till alla, vilket kan vara en brist i 
innehållsvaliditeten (Langemar, 2005). 
 
Den inre generaliserbarheten har en begränsning när det gäller yngre deltagare. I urvalet 
uppstod problem med att få med yngre deltagare och den yngsta som intervjuats i 
föreliggande studie är 46 år. De flesta personer som genomgått sömngrupperna är dock 
lite äldre. Det kan bero på att finansieringen sker utanför landstinget vilket troligtvis 
leder till att äldre och mer samhälleligt etablerade personer har lättare att få tillgång till 
behandlingen. Insomni är också en diagnos som blir vanligare med stigande ålder 
(Lichstein et al, 2004) och de som söker behandling för sin insomni har ofta haft sina 
problem länge och därmed också hunnit bli äldre (Morin, 1993).  
 
En relativt stor andel av deltagarna i studien använde vid sömngruppernas start 
sömnmediciner. Vid en jämförelse framkom att sömnmedelsanvändning var något 
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vanligare bland deltagarna i denna studie än för samtliga som genomgått sömngrupper 
under 2006 vilket kan ha påverkat resultatet.  

 
 

Övergripande diskussion 
 

Huvudresultat 
Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka och beskriva deltagarnas upplevelser 
av hjälpande och försvårande faktorer i den gruppbehandling för insomni som de 
genomgått. En mängd faktorer i sömngrupperna har uppfattats som hjälpande. En del av 
dem har av andra deltagare uppfattats som försvårande. Det innebär både möjligheter 
och utmaningar för terapeuterna och kan ses som en styrka i en multifaktoriell 
behandling. Att ge varje deltagare det som passar bäst för honom eller henne är en 
viktig del av behandlingen.  
 
Variationen i deltagarnas upplevelser är stor och kanske är det just hur olika deltagarna 
har uppfattat behandlingen som är det mest slående resultatet. Gruppformatet är en 
faktor som det funnits delade meningar kring. En del har uppfattat själva gruppen som 
den mest verksamma faktorn i behandlingen, medan andra inte alls har upplevt sig 
hjälpta av den. Vissa har funnit de andra deltagarnas upplevelser berikande medan andra 
gett uttryck för ett stort ointresse gällande dessa. 
 
Det finns också tydliga tendenser i resultatet med hög samstämmighet mellan 
deltagarna.  Metaforen smörgåsbord har använts, där vissa delar har uppfattats som mer 
välsmakande än andra. Sömndagboken, psykoedukationen och avdramatiseringen av 
sömnen är viktiga delar i behandlingen som i stort sett alla deltagare har uppskattat och 
uppfattat som hjälpsamma. Terapeuternas sätt har också uppfattats som betydelsefullt 
och mycket positivt av deltagarna. Att grupperna varit stora och att det varit stressigt 
under sessionerna är något som de flesta deltagare har upplevt som försvårande 
omständigheter. Några har också upplevt gruppernas heterogenitet som försvårande.   
 
 

Implikationer av resultaten 
Resultaten i föreliggande studie har implikationer både för Sömn- och 
Stressmottagningarnas sömngrupper och för andra sömnbehandlingar i grupp som 
grundar sig på KBT. För att behandlingens multifaktoriella karaktär ska bli en styrka är 
individualiseringen av behandlingen viktig. Här kan terapeuternas engagemang och 
kunskaper fungera hjälpande, men utrymmet måste också vara tillräckligt stort. För att 
så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig en sömngruppsbehandling och för att 
kunna individualisera behandlingen är relativt små gruppstorlekar att föredra. Morin 
och Espie (2004) rekommenderar en gruppstorlek på mellan fem och sju deltagare. 
 
I behandlingsstudier kontrolleras ofta för komorbida tillstånd. För patienter som söker 
hjälp för sin insomni är komorbiditeten med andra psykiska sjukdomar 35-40% (Morin, 
1993). Att kategoriskt utesluta deltagare med komorbida störningar är inte realistiskt 
och knappast heller önskvärt. Däremot rekommenderas att deltagare med andra 
sömnstörningar än insomni inte inkluderas i sömnbehandlingar. Homogena grupper är 
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positivt för effektiviteten (Morin & Espie, 2004) och också tänkas stärka samhörigheten 
mellan deltagarna. 
 
Det är viktigt att för varje person som bedöms inför en sömnbehandling fundera kring 
vilken som är den bästa behandlingen för just denna person och utifrån kunskaper och 
personens beteendeanalys utarbeta en sådan behandling. Några faktorer som 
framkommit som särskilt viktiga att beakta är: Intresse av att delta i en sömngrupp. 
Finns ett intresse av att möta andra personer med liknande sömnproblem? Om ett sådant 
intresse inte finns är troligtvis gruppbehandling inte det bästa alternativet; Motivation. 
Är deltagaren tillräckligt motiverad för att genomföra de beteendeförändringar som 
krävs i en insomnibehandling?; Sömnmediciner. Behövs extra insatser och kanske 
motivationshöjande sådana för att kunna sätta ut sömnmedicinerna? Är deltagaren 
intresserad av att göra det? 
 

 
Förslag till fortsatt forskning. 

Deltagares och patienters upplevelser av behandlingar är intressanta och högst 
subjektiva. Att följa denna process under behandlingens gång skulle vara spännande och 
fortsatt forskning inom detta område vore intressant att följa. Det skulle dock innebära 
stora metodologiska utmaningar att följa en pågående process utan att påverka 
densamma.  
  
Denna studie har syftat till att beskriva och undersöka deltagarnas upplevelser av 
hjälpande och försvårande faktorer i behandlingen. För att även kunna utvärdera 
sömngrupperna skulle det vara rekommendabelt att också andra inblandade parter 
intervjuades, till exempel terapeuter och chefer på mottagningarna. Vid en utvärdering 
av sömngrupperna vore det också lämpligt att göra en kvantitativ undersökning av 
behandlingsresultaten samt en långtidsuppföljning av dessa. 
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