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Sammanfattning 
Sömn är en livsviktig funktion för människans välmående och en tredjedel av livet 
spenderas till att sova. Sömnproblem är ett växande folkhälsoproblem som påverkar 
det dagliga livet för miljontals människor i världen. Insomni är den vanligaste 
sömnstörningen och definieras som svårigheter att initiera eller upprätthålla sömn, en 
icke-rogivande sömn, tidigt uppvaknande, eller en kombination av dessa upplevelser. 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av insomni. 
Resultatet uppkom efter kategorisering av elva vetenskapliga artiklar. Tre teman 
framkom: försämrat välbefinnande, maktlöshet, och en kamp. Tio kategorier uppstod: 
att uppleva fatigue, att känna sig ur funktion, att känna oro och ångest, att känna sig 
fysiskt sjuk, att känna sig utanför, att känna frustration, att känna sig kontrollerad, att 
inte förstå, att ej vara betrodd och att längta efter bot. I resultatet framkommer det att 
insomni upplevs som en kamp mot fatigue och ohälsa. Besvär med insomni styrde det 
dagliga livet samt begränsade möjligheten till uppnådd livskvalité. Upplevelsen av att 
inte känna sig betrodd av sjukvården var framträdande hos patienter med insomni. 
Ökad kunskap om hur insomni kan upplevas, identifieras och behandlas bör belysas i 
sjuksköterskans profession för att främja en bättre hälsa hos patienter med insomni. 
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Abstract 

Sleep is a vital function for peoples’ well-being and one third of life is spent sleeping. 
Sleep issues are a growing public health problem that affects the daily lives of 
millions of people worldwide. Insomnia is the most common sleep disorder and is 
defined as difficulty initiating or maintaining sleep, a non-restful sleep, early 
awakening, or a combination of these experiences. The purpose of this study was to 
describe patients' experiences of insomnia. The result arose after a categorizing of 
eleven scientific articles. Tree themes emerged: impaired well-being, powerless, and a 
struggle. Ten categories appeared: to experience fatigue, to feel out of function, to 
feel concern and anxiety, to feel physically ill, feeling like an outsider, to feel 
frustrated, feeling controlled, not understanding, not being trusted and to long for 
cure. The result shows that insomnia is experienced as a struggle against fatigue and 
illness. Trouble with insomnia ruled the daily life and limited the possibility of 
attaining quality of life. The experience of not being trusted by healthcare was 
common in patients with insomnia. Increased knowledge of how insomnia can be 
experienced, identified and treated should be developed in the nursing profession in 
order to promote better health in patients with insomnia.  
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Inledning 
Sömn är en livsviktig funktion som är väsentlig för kroppens mentala, fysiska och 
emotionella välmående (Guadagni, Burles, Ferrara & Iaria, 2014). Så mycket som en 
tredjedel av en människas liv går åt till att sova. Att ha en varaktig och god kvalité på 
sin sömn är viktigt för kroppens normala metabolism och hormonella processer. Det 
har även påverkan på aptitregleringen (Gilsenan, 2012). Enligt Léger & Bayon (2010) 
är sömnproblem ett växande folkhälsoproblem som påverkar det dagliga livet för 
miljontals människor över hela världen. Tjugo procent av vuxna män och trettiotre 
procent av kvinnor i världen lider av sömnsvårigheter. De vanligaste rapporterade 
sömnproblemen är svårigheter att kunna somna, svårigheter att hålla sig i sovande 
tillstånd, uppvaknande tidigt på morgonen samt problem med att inte känna sig 
utvilad efter en natts sömn som påverkar energinivån för dagen (Hoffman, 2003; 
Gilsenan, 2012). Konsekvenser av sömnstörningar kan te sig olika. En del 
sömnproblem kan vara livshotande och ha negativ påverkan i det vardagliga livet. Det 
kan också vara ett mindre problem som kan pågå i ett flertal månader (Léger & 
Bayon, 2010). Insomni är ett problem som inte prioriteras av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Det är många med sömnstörningar som aldrig blir diagnostiserade 
och som inte får rätt hjälp att återfå en normal sömnfunktion och ökad sömnkvalitet 
(Gilsenan, 2012). Med bristande kunskap är det svårt för sjukvårdspersonal att avgöra 
om sömnlöshet är ett symtom på tidigare sjukdomar, läkemedelsbiverkan eller 
sjukdomstillstånd hos patienter (Léger & Bayons, 2010). Sömnproblem påverkar 
kroppens återhämtningsfas, antal dagar på sjukhus och människans välbefinnande. 
Med ökad kunskap och förståelse om patienters upplevelse av sömnstörningar kan 
vårdpersonal främja en god sömn (Gilsenan, 2012). 
   
Bakgrund 
Enligt omvårdnadsdiagnossystemet NANDA (2014) kategoriseras sömnproblem med 
diagnoserna sömnsvårighet, sömnbrist, potential för förbättrad sömn och stört 
sömnmönster. Sömnsvårighet även kallad insomni definieras som "rubbning av 
sömnens omfattning eller kvalitet som försämrar funktionen" (s.271). Kännetecken av 
sömnsvårigheter kan visa sig bland annat som bristande energi, försämrad livskvalitet 
och försämrat hälsotillstånd, koncentrationssvårigheter, orkeslös, känslomässiga 
förändringar, svårt att somna och sova, ändrade sömnvanor samt att vakna för tidigt. 
Att få problem med sin sömn är relaterat till olika faktorer såsom depression, stress, 
oro, sorg, låg fysisk aktivitetsnivå, intag av alkohol, hormonförändringar, 
läkemedelssubstanser, miljöfaktorer och fysiskt obehag med mera. 
 
Den normala sömnen 
Sömn är en fundamental biologisk process som är gemensamt för organismer, allt från 
bananflugor till människor (Archer & Oster, 2015). Det är ett tillstånd som påverkar 
många fysiologiska processer. Mänsklig sömn är styrd av en naturlig dygnsrytm, 
omfattande cirka 24 timmar. Faktorer som påverkar denna är arbetstider, 
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livsstil, onaturligt ljus och mat (Archer & Oster, 2015). Normalintervallet för 
sömnlängden är 6-9 timmar och den varierar med åldern. Barn kräver fler antal 
timmar sömn och de äldre har tendens till minskad sömnlängd (Åkerstedt, 
2001). Enligt Laguna-Parras, Jerez Rojas, García-Fernández, Carrasco-Rodríguez 
och Nogales-Vargas-Machuca (2012) har sömn många fysiologiska effekter. 
Kroppsliga funktioner saktas ner, det minskar påfrestningen på hjärtat och spar på 
kroppens energi. Sömn är även väsentligt för reparation och förnyelse av celler och 
vävnader. 
 
Sömnens struktur  
Sömnens förlopp under natten delas upp i de olika stadierna 1, 2 ,3 ,4 och REM- sömn 
Stadium 1 kallas även för insomningsstadiet som pågår under några minuter och är 
tillståndet mellan vakenhet och sömn. Vakenhetsgraden och uppmärksamheten sänks 
men är fortfarande i ett lättväckt tillstånd (Asp & Ekstedt, 2009). I takt med att 
sömndjupet blir tyngre kommer sömnen in i stadium 2. Andningen blir långsammare 
och ytligare, hjärtfrekvensen avtar, blodtrycket och kroppstemperaturen sänks, 
muskelspänningar avtar och hjärnan svalnar något då ämnesomsättningen har börjat 
sjunka. Stadium 2 klassas som bassömn och omfattar 50 procent av den totala 
sömnperioden (Åkerstedt, 2001).   

  

Stadium 3 och stadium 4 är den djupa sömnen och börjar cirka 10-20 minuter efter 
stadium 2. Den kallas även för slow wave sleep som kännetecknas 
av långsamma ögonrörelser (Åkerstedt, 2001). Under den djupa sömnen sker det 
mesta av centrala nervsystemets återhämtning och står för 15-20 procent av nattens 
totala sömn (Asp & Ekstedt, 2009). Under djupsömnen sänks aktiviteten ytterligare 
och det sker knappt någon kroppsrörelse. Många blir avslappnade och börjar snarka i 
djupsömnen (Åkerstedt, 2001).  

  

REM-sömnen är ett tillstånd även kallad för drömsömn som uppkommer efter att 
sömnen har växlat mellan stadium 2 och NREM (icke-REM-sömn) (Åkerstedt, 2002). 
REM-sömnen har fått sitt namn från engelskan Rapid Eye Movement, då ögonen rör 
sig snabbt fram och tillbaka medan personen drömmer. Hjärtfrekvens, 
andningsfrekvens och blodtryck ökar och är tillbaka i samma nivå som i vaket 
tillstånd (Åkerstedt, 2002). Drömsömnen karakteriseras av att den delen av 
hjärnan som hanterar känslor, tankar, syn och hörselintryck är aktiverad. 
Nervsignalerna som styr rörelser är blockerade och musklerna är då i 
ett fortsatt avslappnat tillstånd (Asp & Ekstedt, 2009).  

  
De olika stadierna avlöser varandra och pågår i 90-minuterscykler i 3-4 omgångar 
under natten (Åkerstedt, 2001; Asp & Ekstedt, 2009). En normal sömn karakteriseras 
av att den djupa sömnen kommer i början av natten medan slutet av natten präglas av 
sömn i stadium 2 och drömmar. Förekomst av fem till tio uppvakningar per natt 
tillhör den normala sömnen (Asp & Ekstedt, 2009). 
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Faktorer som påverkar sömnen  
Ett flertal sjukdomar är kända att påverka sömnen negativt, antingen direkt kopplat till 
sjukdomen eller som biverkan av läkemedelsbehandling. Exempel på 
dessa sjukdomar är hjärt- och lungsjukdomar, diabetes, stroke, kronisk smärta och 
depressioner (Hoffman, 2003).  

 

En litteraturstudie av Pilkington (2013) undersöker orsakerna som påverkar 
sömnkvalitén hos patienter som är inneliggande på ett sjukhus. Studien visar att 
stimuli från omgivningen i form av ljud, ljus, samt vårdpersonal som ska utföra 
åtgärder eller omvårdnad, är orsaker till störningar i sömnen. Överflödigt ljud från 
omgivningen visade sig vara en stor orsakande faktor, exempel på ljud 
är telefoner, TV och radio samt konversationer mellan personalen (Pilkington, 2013; 
Tembo & Parker, 2009). Onaturlig ljusexponering kan orsaka rubbningar i 
sömncykeln då det har en inverkan på hormonet melatonin. Människors sömncykel 
påverkas av mängden melatonin som korrelerar med dygnsrytmen (Pilkington, 2013).   
 
Kronisk och akut smärta har visat sig vara en källa till sömnbrist (Pilkington, 2013; 
Tembo & Parker, 2009). En dålig kvalité på sömnen leder till en mer intensiv känsla 
av smärta dagen efter, och smärta som blir mer påtaglig under natten leder till 
störningar i sömnen (Pilkington, 2013). Obehag av olika slag uttrycktes som en faktor 
som gav upphov till sömnstörningar. Obehag utmärktes som obekväma 
sjukhussängar, begränsningar att ligga bekvämt i sängen, samt att rumstemperaturen 
inte var anpassad till individen (Tembo & Parker, 2009). Känsla av stress och 
ångest stimulerar det sympatiska nervsystemet vilket i sin tur påverkar 
sömnen (Pilktington, 2013). Sömnbrist som upplevs under en sjukhusvistelse har visat 
sig vara en källa till stress och ångest hos patienter. Anledningen kan bero på en 
okänd miljö, oro kring sjukdom samt nedstämdhet (Pilkington, 2013). 
 
Effekter av sömnbrist  
Sömnbrist kan leda till en rad olika och allvarliga konsekvenser för människans hälsa 
och välmående (Gilsenan, 2012). Brist på sömn påverkar de kognitiva förmågorna 
som kan leda till minskad uppmärksamhet, humörsvängningar, minnessvårigheter och 
problem att planera och ta beslut i vardagen (Hoffman, 2003). Problem med sömnen 
och sömnbrist har långtgående effekter och kan bidra till sjukdom på de 
endokrina funktionerna, immunsystemet och metabolismen (Åkerstedt & Nilsson, 
2003). Forskning visar att sömnbrist ökar både risken för diabetes typ 2 och 
kardiovaskulära sjukdomar, vilka är två av de största folksjukdomar som ökar för 
varje år (Hoffman, 2003; Gilsenan, 2012). Gilsenan (2012) beskriver även 
att arbetsrelaterade olyckor och trafikolyckor är i många fall orsakade av 
sömnproblem.  
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Insomni  
Insomni är det vanligaste problemet av sömnstörningar och det definieras som 
svårighet att initiera eller upprätthålla sömn, en icke-rogivande sömn, tidigt 
uppvaknande på morgonen, eller en kombination av dessa upplevelser (Nodine & 
Matthews, 2013; Thase, 2005; Åkerstedt, 2001). Sekundär insomni anknyts till 
psykiatriska eller medicinska tillstånd medan primär insomni inte har samband med 
annan sjukdom eller ohälsa. Av de individer med insomni, lider cirka 40 % även av 
psykisk ohälsa, vilket kan tyda på att tillstånden påverkar varandra (Nodine & 
Matthews, 2013; Thase, 2005). Kronisk insomni, som kännetecknas av insomni som 
varar över tre veckor, är  ofta en följd av andra tillstånd som ångest, depression, 
ökande ålder och smärta (Thase, 2005). Insomni diagnostiseras med hjälp av 
självrapporterad sömnhistorik i en sömndagbok. Det är en enkel metod för hälso- och 
sjukvårdspersonal att få information om personens subjektiva upplevelser om sömnen 
(Nodine & Matthews, 2013). Enligt Åkerstedt (2001) ingår även upplevelsen av en 
störd dagfunktion vid diagnostisering av insomni.  
 
Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Att skapa optimal vila och sömn för patienter tillhör sjuksköterskans 
omvårdnadsansvar. Sjuksköterskan är oftast den personen som tar beslutet att 
administrera sömnmedel eller bidra till icke-farmakologiska åtgärder vid 
sömnproblem. Därmed har sjuksköterskan en viktig roll att kunna förstå 
hur sömnstörningar påverkar livskvalitén hos patienter, kunna identifiera hur 
sömnbrist upplevs, ha kunskap om sömnproblem och även kunna främja en god sömn 
(Hoffman, 2003). Gellerstedt, Medin, Kumlin & Rydell Karlsson (2015) nämner 
att patientens behov av en god sömn inte prioriteras inom sjukvården. Sjuksköterskor 
känner att de inte kan arbeta effektivt för att främja sömn enligt patientens önskemål. 
Ett flertal rapporterar att de inte har tillräcklig kunskap om sömn. Det är 
sjuksköterskan som kan se till att patientens sömn prioriteras och att sömnrutiner 
anpassas efter patientens behov (Gilsenan, 2012). Den viktigaste faktorn för att 
kunna främja sömn är sjuksköterskans personliga övertygelse att sömn är en viktig 
prioritering för patienten (Hoffman, 2003). Med kunskap om den normala sömnen, 
åldersrelaterade förändringar i sömnmönstret och symtom på sömnproblem, kan 
sjuksköterskan i sin tur undervisa patienter hur de ska kunna uppnå en bättre sömn 
med individanpassade åtgärder (Hoffman, 2003). Även Léger och Bayons (2010) 
redogör att det behövs ökad kunskap om hantering och effekter av sömnlöshet hos 
hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna identifiera och tillgodose rätt omvårdnad 
för patienter med insomni. 
 
 

Problemformulering  
Sömnstörningar påverkar de generella välbefinnandet och behovet av en god sömn är 
oerhört viktigt för återhämtningsprocessen. Den vanligaste sömnstörningen är 
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insomni. Det finns ett stort samband med minskad sömn kopplad till sjukdom. 
Sjukvårdspersonalens kunskap kring sömn är bristande. Det är därför viktigt att 
belysa patienters upplevelser av insomni för att öka kunskapen kring hur 
sömnproblem kan uppstå, upplevas och åtgärdas. 
 

 

Syfte  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av insomni ur ett 
patientperspektiv. 
 

Metod 
Datainsamling 
Inledningsvis genomfördes en ostrukturerad litteratursökning för att få en överblick 
om det valda forskningsområdet samt för att få en djupare teoretisk grund inom ämnet 
(Friberg, 2012). Därefter utfördes en strukturerad litteratursökning på databaserna 
Cinahl, PubMed, PsycINFO och Medline. Databaserna valdes på grund av att de har 
fokus på forskning inom hälso- och sjukvård (Karlsson, 2012). Gemensamt sökord för 
alla sökningar var insomnia (insomni), utöver användes sökorden: experience 
(upplevelse), qualitative (kvalitativ) och patients (patienter). Efter fördjupning i 
litteratursökningen valdes det att fokusera på insomni. Sökordet insomnia användes 
som Major Headings i Cinahl och som MeSH-term i Pubmed och Medline. I 
databasen PsycINFO användes endast fritextsökning för att få ett bredare resultat av 
artiklar (Karlsson, 2012). För att se samband mellan de olika sökorden användes 
Booleska operatorn AND vid kombinationerna, ordet OR användes även vid 
sökningen (Friberg, 2012; Karlsson, 2012). För att ytterligare avgränsa 
litteratursökningen användes inklusionskriterier (Karlsson, 2012). 
Inklusionskriterierna för samtliga sökningar var artiklar publicerade år 2001–2016, 
skrivna på engelska, svenska, danska eller norska samt artiklar med kvalitativ ansats 
som var relevant till studiens syfte. Val av dokumenttyp begränsades ej i sökningen 
men endast vetenskapliga artiklar valdes till vidare granskning. Ett flertal artiklar 
exkluderades i samtliga databaser då de inte var relevant till syftet, exempelvis på 
grund av ett medicinskt perspektiv på insomni, fokus på olika behandlingsformer, 
sjuksköterskans perspektiv av insomni samt artiklar som ej handlade om insomni. 
Sökningarna i de utvalda databaserna genomfördes mellan 2016-10-25 och 2016-10-
27. En kompletterande sökning utfördes med sökordet nursing i samtliga föregående 
databassökningar men det gav inga nya resultatartiklar. Översikt av sökord redovisas i 
tabell 1 (bilaga A) och sökordskombinationerna från databaserna i tabell 2 (bilaga B). 
 
Artikelsökning i Cinahl 

Sökningen startades i databasen Cinahl. Till en början användes sleep som ämnesord i 
Cinahl Headings för att få förslag på fler sökord som kan vara av användning. Ordet 
sleep deprivation var en term som ansågs vara intressant. Efter en översiktlig 
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genomgång av artikelträffar med dessa sökord inklusive ordet experience, framkom 
det att insomni var ett intressant forskningsområde. Därefter väcktes ett intresse för 
ämnet och sökningen avgränsades till insomni. Sökorden sleep och sleep deprivation 
förkastades. En ny sökning med sökorden insomnia [MH] AND experience 
resulterade i 116 träffar. Samtliga titlar och 34 abstract lästes igenom. Åtta artiklar 
granskades och gav två resultatartiklar.  
 
Artikelsökning i PsycINFO 

Inledningsvis användes sökorden sleep OR sleep deprivation OR insomnia AND 
qualitative. Det genererade 1200 träffar vilket ansågs vara för omfattande, av den 
orsaken användes sökordskombinationen insomnia and qualitative vilket gav 142 
träffar. Samtliga artikeltitlar och 52 abstracts lästes igenom, efter granskning av nio 
artiklar resulterade det i tre artiklar som användes som underlag för litteraturstudien. 
 
Artikelsökning i Pubmed 

Sökningen i PubMed startades med sökordet insomnia som MeSH-term och gav 6400 
träffar. På grund av det höga antalet artikelträffar begränsades sökningen med 
booleska sökoperatorer och sökorden AND experience AND patients. Sökningen gav 
152 träffar, samtliga titlar och 14 abstract lästes igenom. Fem artiklar som svarade på 
litteraturstudiens syfte granskades varav två artiklar valdes ut som resultatartiklar och 
en dubblett från Cinahl återfanns. En andra sökning gjordes på PubMed med endast 
sökorden insomnia [MeSH] AND qualitative. Av 37 träffar lästes samtliga titlar och 
10 abstracts igenom, åtta artiklar granskades och gav tre resultatartiklar. En dubblett 
från PsycINFO återfanns. 
 
Artikelsökning i Medline 

Artikelsökningen fortsatte i databasen Medline efter sökning i PubMed. Sökningen 
genomfördes med de tidigare använda sökorden insomnia [MeSH] AND experience 
AND patientes AND qualitative och resulterade i totalt 32 artiklar. Samtliga titlar och 
åtta abstract lästes igenom varav sex artiklar granskades. Sökningen gav en 
resultatartikel och en dubblett från PubMed.   
 
Sökningarna i databaserna resulterade till elva utvalda resultatartiklar. Efter läsning av 
dessa resultatartiklar, kvalitetsgranskades de med hjälp av Carlsson & Eimans (2003) 
bedömningsmall för granskning av kvalitativa studier. Bedömningsmallen av 
Carlsson & Eiman (2003) poängsätter artiklarnas delar från 0–3. Sammanlagt är 
maxpoängen 48 poäng vilket ger ett resultat på 100 %. Procentsatsen är 
utgångspunkten för artikelns gradindelning. Över 80 % motsvarar Grad I och innebär 
en hög kvalité, Grad II motsvarar minst 70 % och innebär en medelmåttig 
vetenskaplig kvalitet och Grad III motsvarar minst 60 % och innebär en låg 
vetenskaplig kvalité (Carlsson & Eiman, 2003). Sju artiklar av elva stycken var av 
Grad I, resterande fyra bedömdes till Grad II.  
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Databearbetning 
För att få fram ett gemensamt resultat av de utvalda resultatartiklarna utfördes ett 
vetenskapligt analysarbete av fenomenet insomni (Forsberg & Wengström, 2016). 
Analysarbetet syftar till att beskriva ett specifikt fenomen, dela upp det i mindre delar, 
identifiera meningsbärande koder som tillslut redovisas till något nytt i olika 
kategorier eller teman. Databearbetningen inleddes med att samtliga resultatartiklar 
lästes igenom och sammanställdes till artikelöversikter som redovisas i bilaga C. 
Analysmetoden utfördes enligt Forsberg och Wengström (2016) och påbörjades med 
att läsa igenom artiklarna enskilt. Läsningen av artiklarna granskades noggrant ett 
flertal gånger med fokus att få fram en helhet på resultatet. Tydliga exempel på 
upplevda känslor av insomni, enligt studiens syfte, markerades enskilt till olika koder. 
En diskussion och jämförelse av koderna gjordes sedan tillsammans med fokus på 
likheter och skillnader. Koderna tolkades sedan till kategorier och efter en vidare 
diskussion delades de in till olika teman. Det resulterade till tre teman: försämrat 
välbefinnande, maktlöshet och en kamp. 
 
Etiska överväganden 
Forskning måste vara etiskt beprövad för att godkännas vilket stärks av etiska lagar 
och principer (Kjellström, 2012). Enligt Lagen om etikprövning av forskning som 
avser människor (SFS 2003:460) är syftet att skydda den enskilda människan och 
respekten för människovärdet vid forskning. Lagen avser forskning som innefattar 
människor och biologiskt material. Den omfattar även bestämmelser om deltagarnas 
samtycke till forskning, given information om forskningens syfte samt rätten att 
avbryta deltagandet. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) skyddar så att människors 
personliga integritet inte kränks genom behandling av personuppgifter. Forskning kan 
även vägledas av de etiska principerna efter Belmontrapporten med fokus på att göra-
gott principen, visa respekt för personer och rättviseprincipen (Kjellström, 2012). 
Principerna har som syfte att handleda vid uppkomst av etiska problem. Göra-gott-
principen har fokus på att inte utsätta deltagarna för skada samt att maximera fördelar 
med forskningen. Respektprincipen lägger vikt på respekt på autonomi samt att 
skydda de individer som har begränsad autonomi på grund av olika funktionshinder. 
Principen kräver att deltagande till forskning ska vara frivilligt, att tydlig och relevant 
information skall ges samt att deltagarna gett sitt samtycke. Rättviseprincipen ser till 
att deltagarna ska behandlas likvärdigt och att ingen population ska utnyttjas 
(Kjellström, 2012). De elva utvalda resultatartiklarna är godkända av etisk nämnd 
eller så har etiska överväganden beaktats (Forsberg & Wengström, 2016). Denna 
litteraturstudie anses vara försvarbar eftersom resultatet som uppkommer ger ökad 
förståelse av patienters upplevelse av insomni vilket kan öka kunskapen om ämnet 
samt kan bidra till att dessa patienter får en bättre omvårdnad. 
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Resultat 
Tre teman samt tio kategorier framkom efter bearbetning av samtliga artiklar. Det 
första temat som identifierades var försämrat välbefinnande med kategorierna: att 
uppleva fatigue, att känna sig ur funktion, att känna oro och ångest, att känna sig 
fysiskt sjuk och att känna sig utanför. Andra temat var maktlöshet med kategorierna: 
att känna frustration, att känna sig kontrollerad samt att inte förstå. Det sista temat 
som identifierades var en kamp, med underkategorierna: att ej vara betrodd samt att 
längta efter bot. 
 
Tabell 4. Resultatets teman och kategorier 
Tema Kategorier 
Försämrat välbefinnande • Att uppleva fatigue 

• Att känna sig ur funktion 
• Att känna oro och ångest 
• Att känna sig fysiskt sjuk 
• Att känna sig utanför 

Maktlöshet • Att känna frustration 
• Att känna sig kontrollerad 
• Att inte förstå 

En kamp • Att ej vara betrodd  
• Att längta efter bot 

 
 
Försämrat välbefinnande 
Att uppleva fatigue  

I majoriteten av artiklarna beskrivs upplevelsen av den negativa påverkan insomni 
hade på kognitiva funktioner samt fysiskt välmående. Många upplevde symtom under 
dagtid som hade påverkan på deras välbefinnande samt livskvalitet (Andrews, 
Coviello, Hurley, Rose & Redeker, 2013). De vanligaste upplevelserna som nämndes 
var känslan av fatigue och trötthet (Fleming, Gillspie & Espie, 2010; Kleinman, 
Buysse, Harding, Lichstein, Kalsekar & Roth, 2013). Det ingav en känsla av att känna 
sig långsam och sönderslagen (Kyle, Espie & Morgan, 2010). ”I can’t function 
because I’m tired all the time.” (Andrews et al, 2013, s. 341). En deltagare berättade 
om upplevelsen av trötthet och utmattning i samband med uppvaknandet (Kleinman et 
al., 2013). Tröttheten påverkade humöret under dagen, många upplevde mer 
irritabilitet, ett hett temperament, en kort stubin och blev lättare arg (Carey, Moul, 
Pilkonis, Germain & Buysse, 2005; Henry, McClellen, Rosenthal, Dedrick & Gosdin, 
2008; Kleinman et al., 2013). Detta kunde resultera i ilska i trafiken samt med deras 



 

 9 

barn och partner. ”…I’m always so tired whenever I see them I’m short or defensive 
or cranky…” (Carey et al., 2005, s. 79). De flesta av deltagarna upplevde dessa 
känslor varje dag och minns inte hur det var att leva utan besvär av insomni. Även de 
dagarna med en jämförelsevis god sömn var deltagarna fortfarande trötta, det antogs 
därför att trötthet måste vara en kvarstående effekt från föregående sömnlösa nätter 
(Kleinman et al., 2013).  
 

Att känna sig ur funktion 

I flera studier upplevdes insomni vara en bidragande orsak till försämring på de 
kognitiva funktionerna (Kleinman et al., 2013; Kyle et al., 2010; Yung, Chung, Ho, 
Yeung & Ng, 2016). Deltagarna upplevde en negativ påverkan på deras 
beslutstagande och motivation samt försämring i koncentration, uppmärksamhet och 
minnestillstånd (Yung et al., 2016; Kleinman et al., 2013; Kyle et al., 2010; Fleming 
et al., 2010). Resultatet av dessa försämringar i den kognitiva funktionen upplevdes 
som att vara klumpig och att nästan hamna i bilolyckor (Kyle et al., 2010). En stor 
mängd deltagare klagade på överaktiva tankar som hindrade en god sömn vilket i sin 
tur förhindrade deltagare att utföra kognitivt arbete (Henry et al., 2008; Kleinman et 
al., 2013). ”I just can’t concentrate right and I make stupid mistakes…” (Kleinman et 
al., 2013, s. 32). Många upplevde även att det skapade konsekvenser på arbetsplatsen 
eller i skolan då insomni påverkade deras prestationsförmåga. Vanligast var 
rapporteringar om försämring av arbetsprestationen och effektivitet, inlärningen och 
att behålla ny information. I extrema fall var påverkan av insomni så svår att det ledde 
till en minskning av arbetstimmar (Kyle et al., 2010; Yung et al., 2016). För en 
deltagare var konsekvenserna så svåra att hon inte kände sig lämplig att fortsätta 
jobba och sökte tidig pension (Fleming et al., 2010).  I artikeln av Henry et al. (2008), 
belystes upplevelsen av att insomni endast sågs som ett medicinskt problem av 
deltagarna när det började påverka deras jobb. 
 

 I want to sleep. Because I have stuff I need to do. You know, like this is a 
pretty high-stress job and I have to be “on”. I have to be alert. I have to be 
talking to people on the phone all day. I have to remember that I’m doing and 
if I don’t get sleep then I get disorganized. I don’t think it affects my mood but 
I get very disorganized. (Henry et al., 2008, s. 721).  

 

Att känna oro och ångest  

Upplevelser av negativa känslor och psykiska besvär av insomni var framträdande i 
samtliga artiklar i litteraturstudien (Andrews et al., 2013; Carey et al., 2005; Collier, 
Skitt & Cutts, 2003; Fleming et al., 2010; Green, Hicks & Wilson, 2008; Henry et al., 
2008; Henry, Rosenthal, Dedrick & Taylor, 2013; Kleinman et al., 2013; Kyle et al., 
2010; Wang, Liu, Su & Xue, 2016; Yung et al., 2016). Insomni gav uppkomst till 
känslor som oro, ångest, depression, irritation, rädsla, skuld, isolering och ensamhet. 
Negativa tankar och känslor upplevdes ofta efter en natt med dålig sömn (Kleinman et 
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al., 2013; Henry et al., 2008 ; Yung et al., 2016). Även inför läggdags upplevde ett 
flertal en känsla av oro och ångest över att inte kunna somna. Det förvärrade 
sömnproblemet och gjorde personerna ännu mer ångestfulla och stressade (Andrews 
et al., 2013; Henry et al., 2008; Wang et al., 2016; Yung et al., 2016). De negativa 
känslorna blev värre ju fler nätter som var sömnlösa och ångest var den mest 
förekommande känslan. Ångesten i sig påverkade förmågan att kunna somna vilket 
till slut blev en ond cirkel av insomni för deltagarna (Yung et al., 2016). Några 
individer i studien av Kyle et al. (2010) upplevde en oro över de långsiktiga 
effekterna av insomni har på deras fysiska hälsa och välbefinnande. Deltagarna i 
Wang et al. (2016) studie rapporterade en liknande oro över hur insomni skulle bidra 
till negativa konsekvenser på hälsan och ha påverkan på fysiska funktioner, känslor, 
familj och på dagliga aktiviteter. En annan typ av oro beskriver Kyle et al. (2010), en 
oro över hur andra personer uppfattar en själv när ingen ork till att vara social finns. 
Det ansågs vara en bidragande orsak till ökad ångest och var extra energikrävande. En 
deltagare från studien uttryckte sig följande: 
 

There´s the anxiety of how people are looking at me today...Am I behaving 
alright? How am I relating to people today? It puts an extra load of worry, 
apart from the sleeplessness itself there´s another pattern of worry, you know, 
how you are carrying yourself. (Kyle et al., 2010, s. 129) 
 

Att känna sig fysiskt sjuk 

De fysiska konsekvenserna av dålig sömn var närvarande direkt vid uppvaknandet, 
det upplevdes som en sjuk, uttömmande känsla. Det var vanligt att vakna upp 
utmattad (Kyle et al., 2010). Andra fysiska symtom som rapporterades efter en dålig 
natts sömn var huvudvärk, muskelstelhet, smärta, problem med syn, ömt tandkött och 
hals samt känslighet mot ljud och ljus (Yung et al., 2016; Carey et al., 2005; Kyle et 
al., 2010). I Kleinman et al. (2013) studie upplevde tre deltagare värk och smärta 
under dagen men de var osäkra på om smärtan utlöstes av insomni. En vanlig 
upplevelse bland deltagarna var att insomni har försämrat den fysiska hälsan och 
skapat en sårbarhet för mottaglighet av förkylning, virus och sjukdom (Yung et al., 
2016; Kyle et al., 2010). De fysiska symtomen i Fleming et al. (2010) upplevdes som 
influensaliknande och inkluderar huvudvärk, illamående, tunga ögon och förhöjda 
nivåer av smärta. ”You always feel as though you’re just on the edge of getting a 
cold.” (Kyle et al., 2010, s. 130). Kognitiv, fysisk och emotionell försämring som 
beror på insomni interagerar med varandra och skapar något som en deltagare 
upplevde som en tyngd över axlarna. Tyngden innebar begränsningar och 
försämringar i flera områden av funktion och övergripande livskvalitet (Kyle et al., 
2010). 
 
Att känna sig utanför 

Brist på förståelse och sympati av vänner och familj gav en känsla av ensamhet och 
bidrog till minskad öppenhet om sina sömnproblem som upplevdes att vara isolerad 
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från det normala (Kyle et al., 2010; Green et al., 2008; Henry et al., 2013). Besvären 
av insomni hade även en stor inverkan på den upplevda livskvalitén och bidrog till 
sämre relation med familj och vänner (Carey et al., 2005; Fleming et al., 2010; Green 
et al., 2008; Henry et al., 2013; Yung et al., 2016). Att en dålig sömnkvalitet gav en 
sämre livskvalité var tydligt beskrivet av Henry et al. (2013), Fleming et al. (2010) 
och Green et al. (2008). Flera deltagare upplevde att de var tvungna att sova i ett 
annat rum än sin partner. En sådan förändring hade en betydande inverkan på 
förhållandet och intimiteten. Några deltagare rapporterade att deras förhållanden tog 
slut på grund av sina besvär av insomni (Fleming et al., 2010). Deltagare med 
sömnpartners upplevde att de kände sig pressade att gå och lägga sig i separata rum 
och gömma sin sjukdom från sin partner. Detta bidrog till att de kände sig förändrade 
och utanför samhällets normer (Henry et al., 2013). En deltagare från Green et al. 
(2008) upplevde att sömnproblemen försvårade att ha ett intimt förhållande. "It´s 
dominated and shaped my entire life...[for example] it affects your sex life because no 
one will sleep with me because I can´t go to sleep at night." (Green et al., 2008, s. 
199) 

 
It´s huge. It involves a lot. It involves relationships, lack of relationships, 
intimacy. You know, it´s like, that´s the last thing you want to do, to be 
intimate with a person, when you´re fatigued. It plays havoc in the 
department. Any kind of intimacy, not just physical, but mental or emotional. 
It´s just real frustrating, because for a long time, you think, what is wrong? 
Why can´t I feel this or that? It is because you’re numb? (Henry et al., 2013, s. 
48). 

 

Maktlöshet  
Att känna frustration 

Upplevelse av frustration var ett återkommande begrepp som beskrev en stark känsla 
av att inte kunna kontrollera sitt sömnmönster (Collier et al., 2003; Fleming et al., 
2010; Green et al., 2008; Yung et al., 2016). Frustrationen ökade när det var något 
viktigt inplanerat inför morgondagen då kroppen var i behov av en god natts sömn för 
att kunna prestera (Green et al., 2008). Frustrationen över att inte kunna sova ledde till 
känslor som hjälplöshet och sämre självförtroende (Fleming et al., 2010). 
Frustrationen hade även ett samband med att känna avund på andra personer som kan 
sova (Collier et al., 2003; Green et al., 2008). "Absolute frustration. Why me? - Why 
am I the only person awake in the world when everybody else is sleeping soundly?" 
(Green et al., 2008, s. 199). En deltagare uttrycker en stark frustation över att inte 
kunna sova med orden: "kill for a good nights´s sleep" (Collier et al., 2003, s. 702). 
Liknande uttryck säger en deltagare från studien av Andrews et al. (2013) om att få 
eventuell behandling med god effekt på insomni: "I´d eat a bucket of nails if you told 
me it would help me sleep." (Andrews et al., 2013, s. 344). 
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Att känna sig kontrollerad 

Upplevelser av att vara styrd och kontrollerad av insomni var vanligt förekommande 
och hade negativ påverkan på både det sociala livet, familjelivet, dagliga aktiviteter 
och även arbetsprestation (Carey et al., 2005; Collier et al., 2003; Henry et al., 2013; 
Kleinman et al., 2013; Yung et al., 2016). Många deltagare fick strukturera om sin 
dag annorlunda eller ändra aktiviteter för att försöka dölja eller dämpa effekterna av 
en dålig och oregelbunden karaktär på sömnen (Andrews et al., 2013; Fleming et al., 
2010; Green et al., 2008; Henry et al., 2013; Kyle et al., 2010). I studierna av Henry et 
al. (2013) och Green et al. (2008) uttrycker två deltagare hur insomni kontrollerar 
livet och dess planer för framtiden:  
 

It´s very controlling. It dictates like if I want to have company. This is an 
excellent example – on Saturday night if I want to have people over for dinner 
then I´m reluctant to call them, because I could have a bad night on Friday 
and then I won´t feel like having them over (Henry et al., 2013, s. 48). 

 
I´m very scared of not having the chance to do the things I wanted to do. If I 
was (like this) in 10 years‘ time I wouldn´t dream of having children. I´m 
scared that I´m not going to be able to go back to my studies and go to 
university (Green et al., 2008, s. 199). 

 
Att inte förstå 

Enligt Yung et al. (2016) upplever många en vilja att hitta förklaring till orsaken till 
deras insomni men för många kan det vara svårt att förstå. Detta ledde till ännu mer 
osäkerhet och frustration kring orsaken till deras insomni. Stress upplevdes vara en 
underliggande faktor till bristande sömn (Fleming et al., 2010; Yung et al., 2016; 
Henry et al., 2008). ”I just think the stress of everyday life. Getting to work, keeping 
up.” (Henry et al., 2008, s. 720). Arbetsrelaterad stress belystes i Henry et al. (2008), 
vid frågan om vad som orsakade sömnproblem svarade en kvinna att det var stress. 
”Stress. I want to quit work.” (Henry et al., 2008, s. 720).  
 
Jobb som underliggande orsak till insomni upplevdes av många deltagare (Henry et 
al., 2008; Andrews et al., 2013). I synnerlighet de deltagare med erfarenhet av 
skiftarbete upplevde att jobbet styrde sömnens struktur och duration (Henry et al., 
2008; Andrews et al., 2013). Att inte kunna jobba ansågs påverka den dagliga rutinen. 
Deltagare upplevde att bristen på daglig rutin var orsaken till insomni samt att det 
resulterade i ett dåligt mönster med tupplurar under dagen, sen läggdags, tidigt 
uppvaknade samt bristande fysisk motion (Fleming et al., 2010). Känslan av 
överaktiva tankar upplevde en del påverkade sömnen, de kände sig inkapabla till att 
styra sina tankar (Yung et al., 2016).  
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So what keeps me up is my mind because I’m constantly just thinking about all 
different things. I mean my mind just goes all over the place. So that’s what 
keeps me up and I can’t shut it off (Henry et al., 2008, s. 722).  
 
I’m not sleeping because my mind’s always going, I’m always thinking. I can’t 
shut my mind off. My depression may come from other sources, but my 
insomnia is because I can’t turn my mind off (Carey et al., 2005, s. 81). 

 
En kamp 
Att ej vara betrodd 

I flera av studierna upplevdes brist på förståelse och stöd till sina sömnproblem av 
folk i sin närhet, både av familj, vänner och kollegor men även av sjukvårdspersonal 
(Andrews et al., 2013; Carey et al., 2005; Collier et al., 2003; Fleming et al., 2010; 
Green et al., 2008; Henry et al., 2013; Kyle et al., 2010; Yung et al., 2016).  
Upplevelsen av brist av engagemang hos läkarna som sällan frågade hur sömnen hade 
varit bidrog till att patienterna inte vågade nämna något om sina sömnbesvär 
(Andrews et al., 2013). 
 

I feel very isolated about, basically, that nobody can conceive what it´s like, 
no one understands what it´s like, because they once had a bad night´s sleep 
and so they "know what it´s like" and they "just got over it"...so it´s something 
obviously lacking in me (Kyle et al., 2010, s. 130). 

 
Likt ovanstående citat uttryckte sig majoriteten av deltagarna i Carey et al. (2005) att 
andra försökte minimera effekterna till sömnsvårigheterna som upplevdes. "No one 
really understands. They will say, "I know how you feel, I feel terrible when I don´t 
get a good night´s sleep" (Carey et al., 2005, s.79)." They think nothing of it. "It´s like 
a cold: You´ll be over it in 2 weeks" (Carey et al., 2005, s.79). En deltagare i studien 
av Henry et al. (2013) uttryckte att familjen skrattade åt sömnproblemen och bad 
henne att söka hjälp hos en psykolog. Att däremot få diagnos på sin insomni 
upplevdes som en lättnad och ökade förståelsen från familjemedlemmar och minskade 
upplevelsen av ensamhet (Henry et al., 2013). 
  
I artiklarna av Carey et al. (2005), Green et al. (2008) och Yung et al. (2016) 
upplevde deltagarna att utseendet hade en påverkan på responsen av sina besvär av 
insomni både från läkare och folk i sin omgivning. Ett välmående utseende upplevdes 
bidra till oförståelse angående insomnin. Två deltagare i studierna av Yung et al. 
(2016) och Green et al. (2008) uttryckte sig på följande sätt om utseendets påverkan 
på bristande förståelse: "Didn't you say you have insomnia? You don´t look like so! 
You look in good shape"...Just no one believes you have insomnia." (Yung et al., 
2016, s. 420) …"And people often say to me: oh, you look well. And I think: gosh, I 
feel so awful: how can I look well? But I obviously do." (Green et al., 2008, s. 200). 
Utseendet påverkade även bemötandet deltagarna upplevde när de sökte vård och gav 
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en känsla av att inte bli tagen på allvar av läkaren (Carey et al., 2005). "So I put on a 
little make-up and go to my doctor, and he says, "you look fine" (Carey et al., 2005, s. 
81).  
 
Att inte bli tagen på allvar var en återkommande upplevelse hos patienter som sökte 
vård för sina besvär med insomni. Det förekom att läkarna ansåg att insomnin 
berodde på depression och lyssnade sällan på patienterna som uttryckte med säkerhet 
att de inte var deprimerade (Carey et al., 2005; Green et al., 2008; Henry et al., 2013; 
Kyle et al., 2010). "I´m not depressed it [insomnia] just make me depressed after a 
couple of nights." (Kyle et al., 2010, s. 130). En deltagare från studien av Carey et al. 
(2005) upplevde att hon först blev tagen på allvar efter att ha varit med om en 
bilolycka som nästan kostade livet på en person. Då förstod läkaren allvaret i 
problemet relaterat till de upplevda besvären av insomni. Likaså att ha en partner som 
uttryckte sin oro över problemet bidrog till att läkaren tog patienten på allvar. (Carey 
et al., 2005). "I don´t think my doctor took me absolutely seriously until my partner 
came in with me." (Green et al., 2008, s. 200). Att däremot träffa en sömnspecialist 
upplevdes med positiva känslor och gav känsla av hoppfullhet. Flera uttryckte att de 
kände sig respekterade och att det äntligen var en professionell som lyssnade på 
besvären relaterat till insomni (Green et al., 2008).  
 
Att längta efter bot 

De flesta deltagare har provat läkemedel mot insomni men det visade sig att det fanns 
blandade åsikter kring sömnmedel (Green et al., 2008). I studien av Andrews et al. 
(2013) rapporterade sju deltagare att de använde sömnmedel för att hjälpa dem att 
sova minst en gång i veckan. De flesta använde sig av sömnmedel endast om det var 
ytterst nödvändigt. Deltagarna ifrågasatte deras behov av sömnmedel, speciellt om de 
behövde vara effektiva dagen efter (Andrews et al., 2013). Somliga upplevde 
biverkningar i form av en känsla av att vara bakfull, att vara som en zombie, samt 
hallucinationer (Yung et al., 2016; Andrews et al., 2013). Att potentiellt bli beroende 
eller behöva förlita sig på läkemedel upplevde en del som en skrämmande tanke 
(Andrews et al., 2013). Det framförs att deltagarna var intresserade av att lära sig mer 
om olika strategier som finns för att hjälpa dem att sova. Deltagarna uttryckte att de 
hade varit villiga att prova vad som helst (Andrews et al., 2013). En deltagare 
upplevde en brist på kunskap om effekterna läkemedel har på sömn, speciellt 
biverkningar av sömnmedel (Collier et al., 2003). Detta beskrivs vidare av deltagare i 
Green et al. (2008) studie: "I'd take it but I wasn't actually told anything about what I 
was given." (Green et al., 2008, s. 200). "I'd like to just know what is available and 
what the effects have been found, to help me make up my mind." (Green et al., 2008, s. 
200).  
 

It annoys me when sometimes that isn't even discussed with me... And I, I'm 
not afraid of medication. I don't think medication's a bad thing. After all, we're 
all addicted to just about everything... I think I could use medication in an 
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informed way... It's getting the information that's reliable that seems to be a 
problem (Green et al., 2008, s. 200).  
 

Yung et al. (2016) och Wang et al. (2016) utförde sina studier på kinesiska deltagare, 
en gemensam åsikt var en preferens till kinesisk medicin jämfört med västerländsk. 
”Western medicine is effective, but to me it has many side effects…” (Yung et al., 
2016, s. 415). Deltagare upplevde att sömnmedel inte löste den underliggande orsaken 
till insomni och tog endast sömnmedel som en sista utväg (Yung et al., 2016).  
 
I majoriteten av artiklarna talas det även om upplevelsen av egna strategier som 
deltagarna hade för att hjälpa dem att sova (Andrews et al., 2013; Collier et al., 2003; 
Fleming et al., 2010; Green et al., 2008; Henry et al., 2013; Kyle et al., 2010; Wang et 
al., 2015; Yung et al., 2016). En del hade strategier under dagen som att vara aktiv, att 
få saker gjort dagligen samt att ha en aktivitet som de kan se framemot varje dag. Att 
hålla sig aktiv upplevde deltagarna var ett sätt att behålla en positiv attityd och hjälpte 
dem att sova bättre på natten (Andrews et al., 2013). I Yung et al. (2016) beskrivs det 
hur deltagarna upplevde att de kämpade med effekterna av insomni i deras dagliga liv. 
För att motverka trötthet under dagen konsumerade de koffeinhaltiga drycker och 
sysselsatte sig med konstant tuggande eller drickande. Hos andra deltagare var det 
dock en strategi att undvika koffeinhaltiga drycker för att hjälpa dem att sova, 
tillsammans med bland annat massage och motion (Yung et al., 2016). 
Uppmärksamhet lades även på sömnmiljön som att ändra gardiner, sängkläder samt 
att använda öronproppar och ögonmasker. Deltagarna upplevde ett konstant sökande 
efter behandlingar och att de har provat olika strategier. Användning av dessa egna 
strategier blev personliga ritualer där deltagarna sökte efter kunskap och egenkontroll 
av deras egna kroppar och sömn (Henry et al., 2013). ”So I’ve kind of tried to do my 
own thing, you know, those aren’t things that the doctor has suggested, but I guess 
everybody’s different and you try to find your own… what works for you.” (Henry et 
al., 2013, s. 50). Andra strategier som tillämpades var bland annat att röka cannabis 
och cigaretter, att dricka örtte, andningsövningar, akupunktur samt yoga (Collier et 
al., 2003; Henry et al., 2013). En deltagare upplevde att dricka örtte hjälpte honom att 
sova men han beskrev att han inte ville förlita sig på örtte för resten av hans liv. 
Användning av egna strategier som en behandling av insomni upplevdes som en 
känsla av empowerment hos deltagarna (Collier et al., 2003). Green et al. (2008) 
menar att det fanns skepticism om strategier som deltagarna bads om att prova, en del 
upplevde att de var dåligt informerade. ”Sleep hygiene: I think: oh, what do you think 
I’ve been doing all these years? I feel as if I have been chasing my tail.” (Green et al., 
2008, s. 200). 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
För insamling av data till litteraturstudien utfördes sökningar på databaserna Cinahl, 
PubMed, PsycINFO och Medline. Sökning utfördes i databaser som har inriktning på 
olika vetenskaper inom omvårdnad, medicin, psykologi samt beteendevetenskap. 
Insomni är inte endast relevant inom omvårdnad utan påverkar många aspekter vilket 
kan vara av intresse i flera vetenskaper. För att öka trovärdigheten genomfördes 
därför sökning på flera databaser (Henricson, 2012). Insomni var ett återkommande 
ämne under den ostrukturerade litteratursökningen. Det väckte ett intresse för insomni 
och gav uppkomst till syftet. Insomni var ett begrepp utan någon förförståelse av 
problemet vid den inledande forskningsprocessen av litteraturstudien. Avsaknaden av 
förförståelse kan ha varit positivt för pålitligheten i resultatet eftersom inga 
förutfattade meningar styrde (Henricsson, 2012). Trunkering av sökorden användes 
inte vilket kan ha orsakat att relevanta artiklar förbisågs. Inklusionskriterier användes 
med avsikt att begränsa antal träffar till artiklar med relevans till syftet. Trots ett 
inklusionskriterium av kvalitativa artiklar, valdes två artiklar med mixed-metod. I 
detta fall inkluderades endast den data som avsåg upplevelser av insomni.  
 
Efter kvalitetsgranskning av resultatartiklarna enligt Carlsson och Eiman (2003) 
bedömdes fyra artiklar till Grad II. Granskningen av samtliga artiklar utfördes enskilt 
och vidare fördes en diskussion med jämförelse av poängen vilket ökade 
trovärdigheten. Artiklarna av Grad II valdes att inkluderas på grund av att det tillförde 
nya perspektiv och styrkte resultatet. Den lägre poängsatsen berodde främst på grund 
av en medelmåttlig beskrivning av introduktion, metod och problemanknytning. 
Databearbetningen genomfördes både individuellt och gemensamt för att optimera 
trovärdighet i tolkningar. Gemensamma koder som markerats användes till diskussion 
av val av kategorier och teman under dataanalysen. Samtliga artiklar var skrivna på 
engelska, det kan ha bidragit till enstaka feltolkningar av data. Trovärdigheten och 
pålitligheten av litteraturstudien har stärkts genom att kursdeltagare har bidragit med 
åsikter och synpunkter till studien (Henricson, 2012). Utförandet av datainsamling, 
granskning och analys kan ha påverkats av att det var första gången det utfördes av 
studenterna. Överförbarheten av litteraturstudien stärks av att artiklarna är utförda i 
olika länder, det visar att insomni är ett internationellt förekommande problem 
(Henricson, 2012). Fem av artiklarna är skrivna i USA, fyra i Storbritannien och två i 
Kina. Resultatet av upplevelsen av insomni var liknande från samtliga länder trots 
kulturella skillnader därför anses det vara överförbart till Sverige. Överförbarheten 
styrktes även av att deltagarna hade olika etnicitet, ålder, kön samt olika 
yrkesprofessioner. 
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Resultatdiskussion  
Resultatet av samtliga artiklar presenterades i tre teman med totalt tio kategorier. Det 
första temat avser försämrat välbefinnande med kategorierna: att uppleva fatigue, att 
känna sig ur funktion, att känna oro och ångest, att känna sig fysiskt sjuk, och att 
känna sig utanför. Maktlöshet var det andra temat och hade kategorierna: att känna 
frustration, att känna sig kontrollerad samt att inte förstå. Det sista temat som 
identifierades var en kamp, med kategorierna: att ej vara betrodd samt att längta efter 
bot. 
 
Upplevelser av insomni är att vara i en kamp mot fatigue och ohälsa. Detta i sin tur 
styr det dagliga livet och begränsar möjligheter till optimal livskvalité. Kampen kan 
uttryckas som att vara fast i en ond cirkel (Yung et al., 2016). Insomni leder till 
fatigue, fatigue leder i sin tur till ohälsa. Ohälsan skapar vidare oro och ångest över att 
inte kunna sova. Det bidrar ytterligare till upplevelse av försämrad sömn och så 
fortsätter cirkeln att snurra, se Figur 1. Att långvarig insomni kan leda till försämrad 
hälsa beskrivs av Åkerstedt och Nilsson (2003), det kan bidra till sjukdom på de 
endokrina funktionerna, immunsystemet och metabolismen.  
 

 
 

Figur 1. Insomnins onda cirkel, en kamp. 
 
 

Fatigue var den vanligaste upplevelsen av insomni (Fleming et al., 2010; Kleinman et 
al., 2013). Kännetecken för fatigue enligt NANDA (2014) är bland annat känsla av 
brist på energi, koncentrationssvårigheter, nedsatt förmåga att upprätthålla vanlig 
fysisk aktivitetsnivå, nedsatt förmåga att upprätthålla vanliga rutiner och trötthet. 
Dessa kännetecken beskrivs väl i resultatet som upplevelser av insomni. Upplevelsen 
av insomni kan därför knytas an till omvårdnadsdiagnosen fatigue så som det beskrivs 
av North American Nursing Diagnosis Association (2012). Kunskaper om dessa två 
omvårdnadsdiagnosers samband kan få betydelse för planering av omvårdnad. Det 
kan bidra till ett bra möte där patienter kan få stöd och bekräftelse. 
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Känslan av att vara styrd och kontrollerad av insomnin hade negativ påverkan på det 
sociala livet, dagliga aktiviteter och arbetet (Carey et al., 2005; Collier et al., 2003; 
Henry et al., 2013; Kleinman et al., 2013; Yung et al., 2016). Att inte ha ork till fysisk 
aktivitet, minskat socialt umgänge och få en försämrad ekonomi kan leda till ohälsa 
och sämre välbefinnande. Detta korrelerar väl med vad Léger och Bayon (2010) 
skriver. Insomni är ett folkhälsoproblem som påverkar det dagliga livet (Hoffman, 
2003 & Gilsenan, 2012). Insomni ökar risken för diabetes typ 2 och kardiovaskulära 
sjukdomar. I litteraturstudiens resultatet beskrivs känslor av sjukdom och fysiska 
symtom av insomni. Ökad mottaglighet för förkylning och sjukdom är ett tecken på 
ett försämrat immunförsvar (Åkerstedt & Nilsson, 2003). 
 
Resultatet visar tydligt att insomni är att leva i ohälsa. Eriksson talar om hälsa som 
"ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande" (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 
48). Ordet friskhet innebär ett tillstånd där hälsa upplevs i den biologiska kroppen. Att 
vara "förvillad och klok" (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 48) samt att leva ett 
hälsosamt liv förklarar sundhet. Det som är essentiellt för upplevelsen av hälsa är 
välbefinnandet (Dahlberg & Segesten, 2010). I resultatet framkom det att insomni 
upplevs som en sjukdom som inte syns, vilket kan kopplas till dimensioner av hälsa 
(Eriksson, 2014). Hälsans dimensioner och dess huvudpositioner beskriver hur hälsa 
kan upplevas på fyra olika sätt (Eriksson, 2014). I position A känner sig individen 
frisk trots förekomst av objektiva tecken på ohälsa. Dessa individer är oftast de som 
har accepterat sin sjukdom och kan uppleva en känsla av motivation och vilja. 
Position B innefattar både upplevd och verklig hälsa. I position C känner individen ett 
tillstånd av ohälsa men utan förekomst av objektiva tecken på ohälsa. För dessa 
individer är det betydelsefullt att identifiera orsaken till känslan av ohälsa. Position D 
innefattar upplevd och verkligen ohälsa där individen både upplever ohälsa samt 
påvisar objektiva tecken på ohälsa (Eriksson, 2014). Utifrån dessa dimensioner kan 
insomni vara ett tillstånd i position C där individen upplever en känsla av ohälsa men 
utan objektiva tecken på ohälsa (se figur 2). Deltagarna i studierna av Carey et al. 
(2008), Green et al. (2008) och Yung et al. (2016) uttrycker detta tydligt. De beskrev 
upplevelsen av att inte bli betrodd av vänner, familj samt hälso- och 
sjukvårdspersonal på grund av ett friskt yttre trots känslan av ohälsa. Vidare kan 
insomnins onda cirkel (se figur 1) placeras med en rörelse mot position B. Rörelsen 
mot position B utgör då kampen som patienterna beskriver. Det vill säga en kamp för 
att uppnå hälsa. 
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Figur 2. Insomnins position i Erikssons hälsodimensioner, illustration inspirerad av -
Eriksson, 2014 s.48. 
 
Enligt Eriksson (2014) har kulturella och sociala faktorer inverkan på 
hälsodimensionerna. Uppfattningen om ohälsa kan variera beroende på kultur och 
samhällsnormer. Objektiva tecken på ohälsa kan uttryckas annorlunda från kultur till 
kultur. I en del samhällen anses inte en person ha ohälsa förrän tydliga tecken på 
ohälsa syns (Eriksson, 2014). Insomni, som nödvändigtvis inte uttrycks genom 
objektiva tecken på ohälsa, kan därför i somliga samhällen och kulturer inte bekräftas 
av personer i omgivningen. I litteraturstudien beskrivs detta under kategorin ”Att ej 
vara betrodd”. Henry et al. (2013) beskriver hur en deltagare upplevde att deras 
anhöriga inte tog sömnproblemen på allvar utan endast skrattade åt deltagarens 
besvär. Brist på förståelse för patienter med insomni uttrycktes i artiklarna av Carey et 
al. (2005), Green et al. (2008) och Yung et al. (2016). Det kan kopplas till den 
okunskap om insomni som råder hos hälso- och sjukvårdspersonal (Gilsenan, 2012). 
Sjuksköterskan har en viktig roll att kunna förstå och identifiera sömnbesvär och dess 
påverkan. Insomni är ett tillstånd som är svåridentifierat, det kan bidra till brist på 
förståelse gentemot patienten. Patienterna upplever då en brist på engagemang och en 
känsla av att inte bli tagen på allvar. Gilsenan (2012) menar vidare att sjuksköterskor 
upplever att de inte kan arbeta effektivt för att främja sömn enligt patientens 
önskemål. För att öka engagemanget hos hälso- och sjukvårdspersonal och bidra till 
att främja sömn krävs det enligt Hoffman (2003) personliga övertygelser om att sömn 
är en viktig prioritering för patienten. Genom att ha kunskap om åtgärder mot insomni 
kan man bidra med förbättrad omvårdnad vid sömnbesvär. Åtgärder som massage, 
avslappningsterapi, medicinsk behandling och humörreglering är åtgärder som flera 
av deltagarna har provat i artiklarna. Här tycks mer forskning vara angeläget. Att 
känna sig betrodd och få hjälp minskar både upplevelse av ensamhet, frustration och 
ångest samt kan bidra till en bättre upplevd hälsa. 
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Konklusion 
Upplevelsen av att leva med insomni uttrycktes som känslor av fatigue, trötthet, 
frustration, stress, oro, ångest och ensamhet. Många upplevde att insomnin hade en 
inverkan på kognitiva funktioner så som koncentration, minne, uppmärksamhet, 
prestation, motivation samt sociala funktioner. Känslan av att vara styrd av sin 
insomni identifierades i resultatet och ansågs ha en negativ påverkan på det sociala 
livet, utbildning, sociala relationer och familjerelationer. Närstående samt hälso- och 
sjukvårdspersonal har uppvisat brist på förståelse för deltagarnas insomni. Det har 
resulterat i en känsla av att inte vara betrodd av folk i sin omgivning. Upplevelsen av 
samtliga besvär av insomni gav en negativ påverkan på välbefinnandet och 
livskvalitén. 
 
Implikation 
En ökad kunskap hos sjuksköterskan om hur insomni kan upplevas, identifieras och 
påverka livskvalitén behövs för att främja en bättre sömn. Likaså krävs det att allt fler 
sjuksköterskor har en fördjupad kunskap om vad långvariga sömnbesvär kan generera 
för fysiologiska och psykologiska konsekvenser. Detta för att kunna bemöta 
patientgruppen med insomni på bästa sätt och framförallt kunna visa förståelse av de 
upplevda besvären. Åtgärder för insomni har väldigt individuella effekter och därmed 
skulle det vara önskvärt att inrikta fortsatt forskning på åtgärder med positiv effekt av 
lindring av insomni. Fokus bör läggas på icke-farmakologiska åtgärder då det har 
framkommit i resultatet att många upplever osäkerhet om sömnmedel. Med ökad 
kunskap om alternativa åtgärder för insomni kan det möjliggöra att sjuksköterskan 
kan bemöta och ge dessa patienter en bättre och individanpassad omvårdnad.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

 

 

Sökord PubMed PsycInfo Medline CINAHL 

Insomni ”Insomnia” [MeSH] ”insomnia” (fritext) ”insomnia” (MeSH) ”Insomnia” [MH] 

Kvalitativ ”qualitative” (fritext) ”qualitative” (fritext) ”qualitative” (fritext)  

Upplevelse  ”experience” (fritext)  ”experience” (fritext) ”experience” (fritext) 

Patienter ”patients” (fritext)  ”patients” (fritext)  

Omvårdnad "nursing" (fritext "nursing" (fritext) "nursing" (fritext) "nursing" (fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 
*= Dubbletter från tidigare  
  
Datum Databas Sökord/limits/ 

Boolska operatorer 
Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

 
 
 
161025 

 
 
 
Cinahl 

Insomnia[MH] AND experience 
 
Limits: danish, english, norwegian, 
swedish, 2001-2016. 

 
 
 
116 

 
 
 
34 

 
 
 
8 

 
 
 
2 

 
 
 
 
161025 

 
 
 
 
Pubmed 

Insomnia [MeSH]  AND 
experience AND patients 
 
Limits: danish, english, norwegian, 
swedish, 2001-2016. 

 
 
 
 
152 

 
 
 
 
14 (1)* 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
161026 

 
 
 
 
Medline 

Insomnia (MesH) AND patients 
AND experience AND qualitative 
 
Limits: danish, english, norwegian, 
swedish, 2001-2016. 

 
 
 
 
32 

 
 
 
 
8 (1)* 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
1 

 
 
 
161026 

 
 
 
PsycINFO 

Insomnia AND qualitative 
 
Limits: danish, english, norwegian, 
swedish, 2001-2016. 

 
 
 
142 

 
 
 
52 

 
 
 
9 

 
 
 
3 

 
 
 
161027 

 
 
 
PubMed 

Insomnia [MeSH] AND qualitative 
 
Limits: danish, english, norwegian, 
swedish, 2001-2016. 

 
 
 
37 

 
 
 
10 (1)* 

 
 
 
6 

 
 
 
3 

                                                
Totalt: 

479 118 34 11 

  



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Andrews, K.L., Coviello, J., Hurley, E., Rose, L., & Redeker, N. S. (2013). ”I´d eat a bucket of 
nails if you told me it would help me sleep:” Perceptions of insomnia and its treatment in patients 
with stable heart failure. Heart & Lung, 42(5), 339-345. doi: 10.1016/j.hrtlng.2013.05.003. 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 
 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera patienter med hjärtsvikts  uppfattning och upplevelser om 
insomni och dess konsekvenser, faktorer som påverkar och ger upphov till insomni, 
självhanteringsstrategier och behandling av insomni och preferenser för behandling av insomni.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ och kvantativ metod 
Parallell convergent Multi-metod studie med fokusgrupper för att insamla både kvalitativ och 
kvantitav data. 

Urval 11 deltagare, 6 män och 5 kvinnor i åldern 50-91 år. Ett ändamålsenligt urval av patienter med 
stabil HF rekryterades från öppenvården.  
 

Datainsamling Insamling av data skedde genom fokusgruppsdiskussioner för kvalitativ data samt frågeformulär 
för kvantiativ data. Fokusgruppsdiskussionerna utfördes som semistrukturerade intervjur och 
varade mellan 75-80 min. Frågorna ställdes på ett vis som möjliggjorde att alla deltagare kunde 
svara och hade möjligheten till att jämföra samt hålla med eller inte om varandras svar.  

Dataanalys Alla diskussioner spelades in och det fanns två personer som skrev ner anteckningar på 
deltagarnas reaktioner och kroppsspråk. Inspelningen transkriberades av en professionell 
transkribent till Atlas program. Den narrativa datan organiserades till kategorier och resulterade 
koder för att identifiera centrala teman. Fyra deltagare från fokusgrupperna fick läsa igenom och 
godkänna de olika resultatteman och den kvalitativa informationen som tillkom vid diskussionen. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Hjärtsvikt patienter upplevde att insomni hade en negativ inverkan på dagtidfunktioner och 
befintliga hälsoproblem, smärta, nattliga urinträngningar och psykologiska funktioner. Deltagarna 
uppgav en ökad förekomst av depression, ångest, rädsla, panikattacker och post-traumatisk stress i 
samband med insomnin. Flertalet av deltagarna använde sig av sömnmedel men ogillade de 
negativa dagtid biverkningarna. De alla hade låg sömnkvalité samtidigt med en hög oro över 
insomnins påverkan på sin hälsa. Beteendebehandlingar såsom kognitiv beteendeterapi för 
sömnlöshet kan vara effektiva i att modifiera cementerande faktorer och kommer sannolikt att vara 
acceptabel för patienter. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (87,5%) 
 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 
 

Referens Carey, T. J., Moul, D. E., Pilkonis, P., Germain, A., & Buysse, D. J. (2005). Focusing on the 
Experience of Insomnia. Behavioral Sleep Medicine, 3(2), 73-86. doi: 
10.1207/s15402010bsm0302_2 

Land  
Databas 

USA 
PsycINFO 

Syfte Att definiera olika erfarenheter i samband med insomni med fokus på både daglig och nattlig 
påverkan. 

Metod:  
Design 

Kvalitaitv ansats 
Fokusgrupper 

Urval 16 deltagare, 8 män och 8 kvinnor med medelåldern 47år deltog i fokusgrupperna. Urvalet av 
deltagare genomfördes som ett bekvämlighetsurval från en sömnklinik. 

Datainsamling Diskussioner i tre olika fokusgrupper, varje diskussion varade i två timmar. Fem förutbestämda 
kärnfrågor ställdes till samtliga fokusgrupper och enstaka följdfrågor ställdes för att uppmuntra 
ytterligare kommentarer. 

Dataanalys Fokusgruppsdiskussionerna spelades in och transkriberades ordagrant. Ord och fraser som 
beskriver gemensamma upplevelser och erfarenheter identifierades. Resultatinnehållet redovisas i 
7 olika teman och är listade i fallande ordning i fråga om frekvens och enighet. 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Deltagarna ombads att beskriva sina erfarenheter av insomni och dess effekter, de förändringar 
som uppkom med förbättrad sömn, och vad vårdpersonal bör fråga om insomni. Deltagarna 
beskrev effekterna av insomni som: fatige, irritabilitet, och försämrad prestationsförmåga. Dessa 
effekter hade en stor påverkan på det dagliga livet, vilket var en dominant beskrivning om 
upplevelsen av insomni. Dessutom rapporterade medlemmar i varje grupp att de kände att de 
effekter som sömnlöshet hade på deras liv var missförstådd av andra som var betydelsefulla för 
dem.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (77%) 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 
 

 

 

 

Referens Collier, E., Skitt, G., & Cutts, H. (2003). A study on the experience of insomnia in a psychiatric 
inpatient population. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10(6), 697-704. doi: 
10.1046/j.1365-2850.2003.00654.x 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att identifiera den subjektiva upplevelsen av insomni hos patienter inom 
psykiatrisk slutenvård. Samt att tillhandahålla information som praktiker kan ha använding för i 
sina insatser med patienter som klagar över sin insomni. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Exploratory design 

Urval Ändamålsenligt urval gjordes från en psykiatrisk akutavdelning i nordvästra England och 8 
deltagare godkände att delta i studien men endast sju deltagare är med i resultatet, 4 män och 3 
kvinnor i åldern 28-47 år. 

Datainsamling Biografisk och klinisk data registrerades först och sedan hölls semistrukturerade bandinspelade 
intervjuer med diskussion. Det var problematiskt att få fram uppgifter om deltagarna upplevelse 
och en mer strukturerad metod borde har används istället. 

Dataanalys Data från intervjuerna gick igenom en innehållsanalys av Burnard (1991) som består av sju steg. 
All data transkriberades ordagrant, transkriptionerna undersöktes av varje forskare individuellt. 
Teman identifierades och diskuterades bland forskarna för att nå konsensus. Data bearbetades ett 
flertal gånger till och efter peer review så togs ett slutgiltigt beslut om teman och kategorier. 

Bortfall Data från en deltagare föll bort i studien på grund av att audioinspelningen ej fungerade. 

Slutsats Resultaten visar att effekten av insomni inte bör underskattas och att uppmärksamma denna aspekt 
av patientens upplevelse kan ha en effekt på deras mentala hälsa och välbefinnande. De tio 
kategorierna som identifierades var: kontroll, vilja och önskningar, värderingar, individualism, tro, 
konflikter, kommunikation, avgång och sömnsignaturer. Deltagarna kände sig kontrollerade av 
insomnin och mardrömmar. Personal som inte gav sömntabletter eller örtté i fråga gav upphov till 
ökad känsla av att vara kontrollerad. Flertal av deltagarna hade egna strategier som underlättade 
sömnproblemen, exempel att be, andningsteknik, ej röka, lyssna på musik, sitta i en stor 
avkopplande stol. Att anpassa sig efter insomnins påverkan ansågs också vara en strategi. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

(Grad 1, 81%) 



BILAGA C  

 

 
Artikel 4 

Referens Fleming, L., Gillspie, S., & Espie, C.A. (2010). The development and impact of insomnia on 
cancer survivors: a qualitative analysis. Psycho-Oncology, 19, 991-996. doi: 10.1002/pon.1652 
 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Pubmed 

Syfte Att genomföra den första kvalitativa analys av utveckling och effekterna av insomni på en kohort 
av canceruöverlevande. 
 

Metod:  
Design 

Kvalitativ forskningsmetod 
Fokusgrupper 

Urval 21 deltagare, 7 män och 14 kvinnor i åldern från 18 år. Medelålder 62 år. Deltagarna rekryterades 
från en databas som upprättades under ett tidigare försök till en liknande studie. De inkluderande 
deltagarna hade varit diagnostiserade med bröstcancer, kolorektalcancer, prostata- eller 
gynekologisk cancer och fyllde i kriterierna för kronisk insomni. 

Datainsamling Diskussion i fyra fokusgrupper med randomiserat urval. Diskussionen började med tre 
förutbestämda frågor om deltagarnas upplevelse om insomnin. En öppen dialog mellan deltagarna 
samt hölls under hela diskussionen.  

Dataanalys Alla fokusgruppsdiskussioner spelades in och transkriberades ordagrant. Innehållsanalys användes 
för att analysera data. Innehållet undersöktes individuellt av de två handledarna av studien samt en 
psykologitrainee. Innehållet lästes igenom ett flertal gånger och generella teman, underteman samt 
fraser identifierades efter överenskommelse bland läsarna. 

Bortfall Redovisas ej  

Slutsats Majoriteten av deltagarna i denna studie utvecklades störd sömn till följd av cancerdiagnos och 
deras sömnstörningar förvärrades av aktiv cancerbehandling. Även insomni har haft en betydande 
inverkan på livskvaliteten. Flera deltagare beskrev att insomnin hade negativ effekt på humör, 
kognitiva funktioner, relationer, daglig aktivitet och gav fysisk påverkan.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (83%) 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 
 

Referens Green, A., Hicks, J., & Wilson, S. (2008). The Experience of Poor Sleep and its Consequances: a 
Qualitative Study involving People referred for Cognitive-Behavioural Management of Chronic 
Insomnia. British Journal of Occupational Therapy, 71(5), 196-204. doi: 
10.1177/030802260807100506 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att beskriva upplevelse av kronisk insomni. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats 
Fokusgrupper 

Urval 6 deltagare sammanlagt (3 deltagare i varje fokusgrupp), endast kvinnor med medelåldern 50 år.  
Deltagarna var patienter med kronisk insomni och rekryterades från psykiatrisk eller 
neuropsykiatrisk klinik.  

Datainsamling Diskussion hölls i två fokusgrupper, gjort på ett bekvämlighetsurval. Samtliga deltagare fick först 
svara på en öppen fråga om deras upplevelse av insomnin. Den första fokusgruppen fick sedan gå 
igenom olika vinjetter tryckta på kort och diskutera kopplingen med vinjetterna med upplevelsen 
av insomni eller dess behandling. Den andra fokusgruppen fick fler öppna frågor att besvara och 
diskutera och inga vinjettkort. De olika tillvägagångsätten användes för att prova olika tekniker för 
att stimulera till en öppen och bra diskussion. Det var ingen skillnad på datakvalitén i de olika 
grupperna. 

Dataanalys Diskussionerna spelades in och transkriberades ordagrant och det utfördes en innehållsanalys. 
Repeterande läsningar av innehållet ledde till kategorier som sammanfattar data. Innehållet 
påverkades av frågorna och vinjetterna samt att en kodning gjordes efter första diskussionen vilket 
influerar tolkningen av andra diskussionen. Kategorierna granskades och verifierades av 
forskargruppen. 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Deltagarna rapporterade att insomnin hade stor negativ påverkan på deras dagtid aktiviteter, 
särskilt i fråga om säkerhet och tillförlitlighet, vilket kan påverka deras livsval och som de trodde 
kunde påverka deras hälsa. Deltagarna uppgav en känsla av frustration kring insomnin, att 
insomnin styrde deras liv kring framtid, framtida livsval och en sämre prestation på jobbet. De 
kände sig missförstådda av andra, särskilt läkare och önskade att få bättre information om 
sömnlöshet, dess symtom och förslag på alternativa behandlingar. Att träffa en sömnspecialist 
ingav hopp och deltagarna kände sig respekterade. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (75%) 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Henry, D., McClellen, D., Rosenthal, L., Dedrick, D., & Gosdin, M. (2008). Is sleep really for 
sissies? Understanding the role of work in insomnia in the US. Social Science & Medicine, 66(3), 
715-726. doi: 10.1016/j.socscimed.2007.10.007 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Att undersöka arbetets roll bland patientberättelser om deras upplevelser av insomni. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerade intervjuer 

Urval Bekvämlighetsurval med 24 deltagare, 19 kvinnor och 5 män i åldern 22-72 år, medelålder 53 år. 
Deltagarna var diagnotiserade med insomni och rekryterades till intervjun av deras 
sömnpsykiatriker under ett läkarbesök från en av två sömn-medicinska kliniker i Pregon och 
Texas.16 deltagare var från North Texas och åtta från Central Oregon. Alla deltagarna erhöll 
farmakologisk och/eller beteendeterapi. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med åtta kärnfrågor om patienternas insomni. Majoriteten av 
intervjuerna tog plats hemma hos deltagarna, de andra intervjuerna ägde rum på bland annat 
restauranger och caféer. Intervjuarna varade mellan 45-90 minuter. 

Dataanalys Intervjuarna spelades in och transkriberades av forskargruppen, vilket resulterade i 321 sidor av 
data. Programmet ATLAS.ti användes för kodning av data. Analysen utgick från Grounded 
Theory. Framträdande kategorier identifierades sedan omkodades datan deduktivt med 
uppmärksamhet på arbetes roll. Varje forskare kodade transkriptionerna individuellt och 
granskades data för att upptäcka mönster och trender som framträder från analysen. Forskarna 
möttes veckovis och diskuterade samt jämförde kodning. 

Bortfall Bortfall redovisas ej.  

Slutsats Över 60% av deltagarna identifierade att arbetet var primärorsaken till uppkomsten av insomnin 
och styrde antal timmars sömn. Deltagarna betraktade sömnlöshet som ett problem och sökte 
medicinsk behandling endast när det påverkade arbetet. Produktivitet och hur de känner på jobbet 
ansågs vara viktiga faktorer i att utvärdera behandlingseffekten.  Samtidigt som arbetet var en stor 
orsak till uppkomsten av insomni, orsakade insomnin i sig en ökad oro över att klara av sitt jobb. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (85%) 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Henry, D., Rosenthal, L., Dedrick, D., & Taylor, D. (2013). Understanding Patient Responses to 
Insomnia. Behavioral Sleep Medicine, 11(1), 40-55. doi: 10.1080/15402002.2011.620671 

Land  
Databas 

USA 
Medline 

Syfte Att undersöka deltagarnas egna förståelse om, samt beteendemässiga reaktioner till insomi. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Semi-strukturerade intervjuer 

Urval 25 deltagare, 5 män och 19 kvinnor i åldern 22-72 år. Median åldern var 55 år. Samtliga deltagare 
var diagnotiserade med insomni och har genomgått behandling från en av två i Oregon och Texas 
där de blev inbjudna att delta till studien. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade mellan 50-90 minuter. Det fanns åtta kärnfrågor som 
ställdes samt följdfrågor för att klargöra samt uppmuntra ytterliga kommentarer. Majoriteten av 
intervjuerna ägde rum hemma hos respektive deltagare, på detta vis kunde även sömnmiljön 
observeras. De patienter som inte ville utföra intervjun i deras egna hem föredrog att istället 
genomföra intervjun på till exempel en restaurang eller café.  

Dataanalys Varje intervju spelades in digitalt och transkriberades vilket ledde till 321 sidor av data. En 
induktiv kodning användes som analysmetod. Kategorier och koncepter som träder fram ur 
analyser identifierades. Intervjuerna kodades med ATLAS.it, en mjukvara för analys av kvalitativ 
data. Forskarna av studien kodade de transkriberade intervjuerna individuellt och möttes veckovis 
för att diskutera och jämföra skillnader och likheter. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Deltagarna identifierade hinder för behandling av insomni, speciellt påverkan av allmän social 
stigmatisering och personlig isolering samt att inte bli tagen på allvar av familj, vänner och 
sjukvård. Flerparten av deltagarna kände sig kontrollerad av sin insomnin och som hade negativ 
påverkan på sociala relationer, intimitet och arbetsprestation. Ökad trötthet under dagen gav sämre 
minne, fokusering och en attityd med kort stubin. Deltagarna uppgav att dom har provat flera olika 
mediciner och även alternativa behandlingar som akupunktur, massage, diet utan koffein, 
ljusterapi, meditation, bättre sömnhygien och rutiner inför läggdags utan någon förbättring. Att bli 
diagnosticerad med insomni kändes som en lättnad för vissa att få bekräftelse för sina problem och 
att det inte var någon depression. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (79%) 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Kleinman, L., Buysse, D. J., Harding, G., Lichstein, K., Kalsekar, A., & Roth, T. (2013). Patient-
Reported Outcomes in Insomnia: Development of a Conceptual Framework and Endpoint Model. 
Behavioral Sleep Medicine, 11(1), 23-36. doi: 10.1080/15402002.2011.607199 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att skapa en modell för att identifiera förekomst och påverkan av insomni,  
genom en kvalitativ studie av patienters upplevelse av insomni och dess påverkan på det dagliga 
livet. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats 
Fokusgrupper 

Urval 28 patienter över 18 år med insomni från forskningskliniker i tre delstater i USA. 

Datainsamling En diskussionsguide designades av författarna av studien för att lyfta fram aspekter som det finns 
bristande forskning om. Denna guide användes under diskussionen för att säkerställa att alla frågor 
av intresse skulle besvaras. De aspekter som önskades att belysa är sömnkvalitet och känslor i 
samband med uppvaknande samt dagliga konsekvenser av insomni. Handledaren av 
fokusgruppdiskussionen tränades för att inte fråga ledande frågor eller vägleda ämnet till sitt eget 
intresse. Varje session varade i ungefär två timmar. 

Dataanalys Fokusgruppdiskussionerna spelades in och transkriberades. En innehållsanalys utfördes på 
transkriptionerna och generella teman, problem och bekymmer om insomni, sömnstörningar och 
dagliga konsekvenser identifierades och summerades av två av författarna. De två författarna gick 
igenom transkriptionerna individuellt och träffades efteråt för att identifiera likheter och 
skillnader. 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats De flesta av deltagarna var missnöjda med sin sömn och kände att sömnproblemen påverkade den 
dagliga vardagen. Insomnin hade negativ påverkan på de kognitiva och fysiska förmågorna och 
gemensamt bland deltagarna var att känna överaktiva tankar. Negativa tankar förekom ofta efter 
en dålig natts sömn och gav känsla av trötthet och utmattning resten av dagen. Fysisk trötthet 
påverkade humöret som blev mer lättirriterat, temperamentsfullt och gav mindre motivation till att 
vara social. Deltagarna rapporterade att de kognitiva förmågorna försämrades av insomnin, 
förmågor att fatta beslut, minnessvårigheter och sämre fokusering både socialt och arbetsmässigt. 
Flertalet av deltagarna hade flexibla scheman för att anpassa sin dag efter sin trötthet och all 
energi var tvungen att gå till sin arbetsprestation och andra aktiviteter fick vänta till helgen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (73%) 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Kyle, S. D., Espie, C. A., & Morgan, K. (2010). ”…Not Just a Minor Thing, It Is Something 
Major, Wich Stops You From Functioning Daily”: Quality of Life and Daytime Functioning in 
Insomnia. Behavioral Sleep Medicine, 8(3), 123-140. doi: 10.1080/15402002.2010.487450 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att undersöka de dagliga upplevelserna av insomni med särskild tonvikt på 
funktion och livskvalité (QoL).  

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats 
Fokusgrupper 

Urval 11 deltagare, 9 kvinnor och 2 män i åldern 20-64 år, medelålder 38 år. Rekryteringen utfördes 
genom tidningsannonser, affischer i tandvård och allmänna sjuvårdskliniker och offentliga 
bibliotek samt genom att kontakta patienter  som står på väntelistan till Glasgow sleep centrum. 
Inklusionskriterier var bland annat att vara drabbad av insomni och de resulterade i en negativ 
påverkan av det dagliga livet. Åtta av deltagarna blev även utvalda genom ett slumpmässigt urval 
att genomföra en prospektiv sömndagbok under 1 veckas tid som även analyseras i resultatet.  

Datainsamling Diskussion hölls i tre olika fokusgrupper (2 grupper med 4 deltagare och 1 grupp med 3 deltagare) 
med öppna frågor, förbestämda frågor och följdfrågor. Fokusgruppen fick diskutera med minimal 
vägledning av handledaren vilket tillät gruppen att utforska de frågor som de själva tyckte va 
viktiga. Handledaren av diskussionen skrev ner informella anteckningar som ansågs vara 
framträdande. 

Dataanalys Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) användes för att förstå levda upplevelser. 
Diskussionerna spelades in och transkriberades. Data transkriberades ordagrant, inklusive pauser 
och skratt. Transkriptionerna analyserade individuellt genom att först identifiera ord och fraser. 
Vid den andra granskningen av transkriptionerna skapades teman. Dessa teman jämfördes sedan 
fokusgrupperna emellan, för att hitta gemensamma teman men även motsägelser. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Studien visar att individer med insomni stöter på svårigheter och försämringar på daglig basis som 
påverkar många funktioner. Brist på empati och förståelse från andra, tillsammans med 
otillräckliga kunskaper om sömnsvårigheter av sjukvården skapade oro, isolering och 
stigmatisering bland deltagarna. Insomni beskrevs som en begränsning, som påverkar variablerna i 
livskvalitet såsom arbetsprestation, karriär, livsambitioner och social funktion. Det är viktigt att 
hälso- & sjukvården förstår att insomni är ett allvarlig tillstånd med skadliga konsekvenser och 
effektiva och hållbara behandlingar som KBT bör integreras som behandling vid insomni. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (81%) 
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Referens Wang, M., Liu, J., Su, Y., & Xue, C. (2016). Experiences and insomnia-associated factors in 
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1930. doi: 10.1111/jocn.13208 

Land  
Databas 

Kina 
Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att undersöka upplevelse och faktorer associerade med insomni hos kinesiska 
bröstcancer överlevande. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats 
Beskrivande kvalitativ forskning 

Urval Ett ändamålsenligt urval gjordes för att välja patienter som överlevt bröstcancer och ha insomni 
mellan februari och augusti 2013 från ett bröstcentrum i ett stort universitetssjukhus i Bejing, 
Kina. Resulterade i 22 deltagare, endast kvinnor i åldern 36-62 år, 3-28 månader hade gått sedan 
de blev diagnostiserade med bröstcancer. 

Datainsamling Semistrukturerade djupingående intervjuer som varade mellan 21-57 minuter. Intervjun togs plats 
där deltagarna föredrog. Frågorna som ställdes var om när deltagarna började märka av symtomen 
av insomni, vad har upplevelsen och förståelsen om insomni, samt vilka faktorer som associeras 
med insomni. Forskarna höll en neutral position genom att undersöka deras förförståelse av 
insomni. Data samlades in tills inga nya teman uppstod.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Inspelningen 
transkriberades till kinesisk text av forskarna. Varje transkription lästes flera gånger för att få en 
överblick av materialet. Betydelsefulla redogörelser och fraser identifierades, koder tilldelades till 
varje betydelsefull redogörelse eller paragraf. Kategorier utvecklades individuellt av två forskare 
och efter kodning av all data diskuterade samtliga forskare om de koder och kategorier som har 
framkommit. Sedan översattes all den analyserande data till engelska av den första författaren med 
hjälp av två tvåspråkiga experter. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Tre teman framkom om erfarenheterna av insomni, inklusive försummelse om sömnen, 
uppfattning om sömnlöshet och ångest. Deltagarna rapporterade sina egna åsikter om tre 
associerade faktorer till insomni, inklusive faktorer som är förknippade med sjukhusvistelse, 
faktorer som är förknippade med bröstcancer och behandlingar och för mycket tankar på 
sömnproblemen gjorde det ännu svårare att somna. Samtliga deltagare uppgav att de oroade sig 
alltför mycket och sökte hjälp från tradtionell kinesisk medicin, då det hade mindre biverkningar 
än den västerländska. Endast fyra av deltagarna hade provat västerlänsk medicin. Att känna ångest 
kring sömnen gav stor negativ påverkan på kognitiva aktiviteter och sömnlösheten blev en ond 
cirkel för deltagarna. Resultaten gav detaljerad information som kan hjälpa sjuksköterskor att 
förstå erfarenheter av insomni hos patienter som överlevt bröstcancer. Med ökad information om 
upplevelser om insomni kan sjuksköterskor ge en god vård för att förhindra sömnlöshet eller 
förbättra sömnen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (91%) 
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Land  
Databas 

Kina 
Medline 

Syfte Att undersöka den subjektiva upplevelsen av kronisk insomni bland vuxna i Kina. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ och kvantitativ metod 
Grounded theory 

Urval 43 deltagare, 12 män och 31 kvinnor i åldern 26-66 år, medelålder 51 år. Deltagarna rekryterades 
via ett ändamålsenligt urval från samhället och från en sömnklinik vid ett regionsjukhus i Hong 
Kong med hjälp av affischer och massutskick av e-post. Inklusionskriterier var bland annat att ha 
Hong Kong kinesisk etnicitet och vara diagnostiserad med DSM-IV-TR insomniprimär och varit 
drabbad med sömnsvårigheter minst 3 nätter i veckan de senaste 6 månaderna. Potentiella 
deltagare blev sedan inbjudna till enskilt möte där de blev informerade mer om studiens procedur.  

Datainsamling Den kvantitativa data samlades in genom ifyllning av ett frågeformulär samt en sömndagbok där 
bland annat upplevelser av insomni skulle antecknas. För kvalitativ data utfördes 
semistrukturerande diskussioner i fokusgrupper, 6 fokusgrupper med 6-8 deltagare i varje grupp. 
Diskussionerna togs plats på ett lokalt sjukhus och varade i cirka två timmar. En intervjuguide 
med en lista med öppna frågor för att fånga deltagarnas upplevelser användes. Det började med 
generella frågor som sedan blev mer specifika. Deltagarna fick en chans att ge en respons och 
innan byte av ämne gav handledaren en sammanfattning av de huvudteman som diskuterades och 
gav möjlighet till ytterligare kommentarer. Sömndagboken bestod av två frågor angående insomni 
som deltagarna skulle fylla i under en veckas period, innan fokusgruppsdiskussionen skulle tas 
plats. 

Dataanalys Diskussionerna spelades in och transkriberades. Analys och kodning av data utfördes med 
mjukvaran QSR NVivo version 10. Transkriptionerna lästes om repetitivt, författarna möttes för 
att diskutera de koder som har framträtt under analysen flera gånger. Oenigheter diskuterades tills 
konsensus kunde uppnås. Transkriptionerna var ursprungligen på kantonesiska, dessa översattes 
sedan till engelska av författaren. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Resultatet från fokusgrupperna identifierades med fyra teman som omfattar föreställningar om 
karaktär och behandling av sömnlöshet, beteende på sömnlöshet, kognitiv emotionell och 
fysiologisk påverkan och känslomässiga upplevelser i samband med sömnlöshet. Insomnin hade 
en stor påverkan på deltagarnas vardagliga liv och många kunde inte hitta någon orsak till 
problemet. Att känna oro, ångest, depression, ensamhet och lidande var vanligt förekommande 
medan ett flertal hade lärt sig att acceptera sin insomni som underlättade att känna sig mer positiva 
och mindre irriterande. Att leva mer hälsosamt, ändrade kostvanor ansågs också vara en 
copingstrategi. Samtliga deltagare föredrog traditionell kinesisk medicin och många av deltagarna 
var på ständigt jakt att hitta behandling som skulle hjälpa mot sin insomni.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (91%) 
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