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Abstract 
 
Sleep problems are common among parents of young children, but yet 
little research has been done in this field. This pilot study included 
two participants and were conducted within mother- and child health 
care (MBHV) with the aim to study the feasibility of a mindfulness- 
and acceptance based group treatment among parents of young 
children with reported sleep problems. The five-session treatment was 
based on a revised version of MAGI-r. Quantitative measures of the 
study have contributed with preliminary data of the effect of the 
treatment. Qualitative measures have been useful in the process of 
gaining knowledge about feasibility and implementation of the 
treatment and have also contributed to defining important areas for 
future research.     
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Tack!  
 
Vi vill rikta ett varmt tack till psykologerna inom MBHV i Region Örebro län. Samarbetet 
med er har varit en förutsättning för att ro denna studie i land.  
 
Tack också till deltagarna, utan er hade studien ej varit möjlig att genomföra.   
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare genom denna uppsats – du är en klippa Sofia 
Bergbom!   
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Introduktion  

Bör småbarnsföräldrar med sömnbesvär erbjudas hjälp, och i sådant fall vad för hjälp? 

Att bli förälder innebär en stor omställning. Ett spädbarn kommer till världen och är 

beroende av andras omsorg för att överleva. Detta innebär naturligtvis ett stort ansvar för 

föräldern. Det krävs ständig uppmärksamhet och uppassning för att möta det lilla barnets 

behov och vardagen kommer att behöva anpassas därefter. Det är naturligt att situationen 

väcker starka känslor, både sådana som upplevs som positiva och sådana som upplevs som 

negativa (1177 Vårdguiden, 2010). En del av omställningen att bli förälder rör sömnen då 

många småbarnsföräldrar upplever att deras sömn blir störd. Trots att störd sömn är en 

naturlig del av det nyblivna föräldraskapet så kan det innebära ett lidande och även utgöra en 

riskfaktor för andra psykiska besvär.  

Hur hälso- och sjukvården på bästa sätt kan bemöta småbarnsföräldrar som lider av 

sömnbesvär är ännu ett outforskat område. Det behövs forskning som undersöker om det är 

lämpligt och genomförbart att intervenera mot denna målgrupp och problematik, samt i sådant 

fall vilken typ av intervention och hur den bör implementeras. För att kunna gå närmare in på 

detta, behövs först en förståelse för sömn i en bredare bemärkelse, nuvarande 

behandlingsalternativ för sömnbesvär samt en genomgång av begreppen genomförbarhet, 

implementering och prevention.   

Sömn 

Sömnen innebär en tillfällig förändring i medvetandetillstånd. Under detta tillstånd 

pågår fortfarande aktivitet i hjärnan. Skillnaden från vaket tillstånd är att processerna är 

riktade inåt där hjärnans primära fokus är på uppbyggnadsprocesser. En person som sover 

reagerar inte på yttre stimuli i samma utsträckning som under vaket tillstånd men är 

fortfarande mottaglig för dessa (Åkerstedt, 2001). 
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Sömnens faser. Sömnen delas in i fem olika faser: fas 1–4 samt REM-sömn. Denna 

uppdelning av faser baseras på hjärnans aktivitet. Hjärnvågsaktiviteten är som högst närmast 

vakenhet (fas 1) och som lägst under den så kallade djupsömnen (fas 3–4). Faserna följer ett 

strukturerat mönster som under sömnens gång pågår i cykler. Vid insomnandet börjar fas 1 

som kan beskrivas som en övergång mellan vakenhet och sömn. Denna fas pågår i cirka fem 

minuter och under denna period är man som mest lättväckt. Sömnen övergår sedan till fas 2 

som pågår cirka 10–15 minuter. Först under denna fas infaller sig upplevelsen av att somna. 

Efter denna fas träder djupsömnen (fas 3–4) in och pågår under sömnens första cykel i cirka 

20–40 minuter (Morin & Espie, 2003). Under djupsömnen är man mer svårväckt (Åkerstedt, 

2001) och denna typ av sömn antas vara särskilt viktig för den fysiska återhämtningen (Morin 

& Espie, 2003). Efter den första cykeln av faserna 1–4, infaller den första perioden av REM-

sömn. REM–sömnen karaktäriseras av snabba ögonrörelser (Rapid Eye Movements), hög 

arousalnivå och drömaktivitet. REM-sömnen kallas ibland för paradoxal sömn eftersom 

hjärnaktiviteten under dessa faser uppnår liknande nivå av aktivitet som under högaktiv 

vakenhet, samtidigt som kroppen är paralyserad och därmed lugn och stilla. REM-sömnen 

fyller en viktig funktion för konsolidering av nya minnen och antas även vara involverad i 

emotionell bearbetning. En klassisk natt med 8-timmarssömn är väl anpassad för att rymma 

alla de olika faserna av sömn. Under första tredjedelen av natten infaller majoriteten av den 

djupsömn som pågår under en natt. Den senare delen av natten är den period som REM-

sömnen är som mest framträdande (Morin & Espie, 2003).   

Faktorer som påverkar sömnen. Sömnmönster och sömnbehov varierar både från 

individ till individ och under en individs livstid. Variationer i sömn beror dels på genetiska 

faktorer så som ålder och vissa medicinska tillstånd, dels på psykosociala faktorer som ger 

upphov till stress samt livsstilsfaktorer innefattande bland annat kosthållning, motion och 
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sovrumsmiljö (Morin & Espie, 2003). Trots individuella variationer i sömn, har vi människor 

i grunden en rad gemensamma biologiska funktioner som påverkar sömnen.  

Cirkadiska rytmen. Människan styrs av en biologisk ”inre klocka”, även kallad den 

cirkadiska rytmen. Den bidrar till kroppens homeostas och styrs av en struktur i hypothalamus 

(Morin & Espie, 2003). Den cirkadiska rytmen utgör cykler på drygt 24 timmar och påverkar 

kroppens inre funktioner så som matsmältning och vakenhet/sömn. Denna inre klocka 

existerar relativt oberoende av yttre omständigheter. Detta har bland annat har påvisats i 

experiment där människor vistats i isolerade rum utan yttre tecken om tid och ändå behållit 

samma sömn-vakenhetscykel på drygt 24 timmar (Lavie, 2001). Ett yttre stimuli som kan ha 

en inverkan på den cirkadiska rytmen är ljus - den inre klockan gynnas av att kroppen utsätts 

för ljus under dagtid och mörker när det närmar sig sänggående (Morin & Espie, 2003).  

Arousalnivå. Arousalnivån speglar kroppens beredskap till respons. Nivån av arousal 

påverkas av såväl fysiska, emotionella och kognitiva processer (Lundh & Broman, 2000). Vid 

hög arousalnivå är sympatikusfunktionerna aktiverade; kroppen utsätts för ett stresspåslag och 

är förberedd på kamp eller flykt. När ingen fara hotar tillåts en lägre beredskap och det är 

först under dessa förutsättningar som kroppen kan gå ner i arousalnivå. Då aktiveras 

parasympatikusfunktionerna och det är då återhämtande processer, däribland sömn, kan äga 

rum (Almén, 2007).  

Det lilla barnets sömn skiljer sig från vuxnas sömn. Små barns sömnbehov och 

sömnmönster skiljer sig tydligt från vuxnas. Under barnets tre första månader styrs sömnen 

främst av hunger och mättnad och barnet sover under den största delen av dygnet. Allt 

eftersom barnet blir äldre justeras dygnsrytmen från att ha styrts primärt utifrån basala behov 

till att i högre utsträckning sova mer nattetid och vara vaken dagtid. Vid sex månaders ålder 

har sömnmönstret hos en del barn stabiliserats så pass att de kan sova under en större del av 

natten. Det är dock stora individuella skillnader när det kommer till barns sömn vilket kan 
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bero på flera olika orsaker. Det är inte ovanligt att barnet vaknar flera gånger per natt under de 

två första levnadsåren (1177 Vårdguiden, 2016).  

Sömnens funktion och konsekvenser av att inte sova. Det har ännu inte kunnat 

fastställas varför vi människor sover. En central hypotes är dock att sömnen fyller en viktig 

funktion för kroppens balans mellan uppbyggande (anabola) och nedbrytande (katabola) 

processer, där sömnen är en anabol process. De uppbyggande processerna är avgörande för 

återhämtning av både kroppens fysiologiska och kognitiva funktioner. Exakt vilka processer 

som är involverade i återhämtningen har man ännu inte kunnat redogöra för. Däremot har 

forskning bedrivits inom området för att undersöka vad som händer när vi utsätts för en så 

kallad total sömndeprivation, det vill säga inte sover alls under en viss tid i sträck. Sådana 

studier indikerar att sömndeprivation har en negativ inverkan på både humör, kognitiva 

funktioner och fysisk prestation (Åkerstedt, 2001; Pilcher & Huffcutt, 1996). Även partiell 

sömndeprivation, det vill säga ackumulering av sömnunderskott från flera nätter, kan få 

allvarliga konsekvenser när det kommer till kognitiv funktion och livskvalitet (Morin & 

Espie, 2003). Däremot ser kroppen till att, i strävan efter homeostas, kompensera för 

sömnbrist genom att effektivisera kommande nätters sömn. Detta kan uppnås genom att 

sömncyklerna komprimeras vilket ger upphov till fler stadier av djupsömn och REM-sömn 

(Åkerstedt, 2001; Carskadon, 1993). Sammanfattningsvis finns det inget enkelt svar på vilken 

funktion sömnen fyller och vilka konsekvenser som uppstår vid sömnbrist eller när sömnen i 

olika grad störs. 

Sömnstörningar. Alla människor kan drabbas av att sömnen under vissa perioder i 

livet störs. Eftersom sömnen naturligt varierar, behöver en störd sömn inte nödvändigtvis vara 

ett tecken på en sömnstörning på klinisk nivå. Vissa individer utvecklar dock en mer 

långvarig och svår symptombild och uppfyller kriterierna för en diagnos. Den kliniska 

sömnstörningen med högst prevalens är insomni. Kriterierna för insomni innefattar 
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sömnsvårigheter under minst tre nätter per vecka under minst tre månaders tid. 

Sömnsvårigheterna består av ett eller fler av följande besvär; insomningssvårigheter, 

uppvaknanden under natten eller tidigt på morgonen med svårigheter att somna om. För att 

sömnbesvären ska räknas som insomni ska de orsaka lidande och/eller funktionsnedsättning 

och inte förklaras bättre av medicinska orsaker, substanser eller andra psykiska besvär. 

Ytterligare ett exklusionskriterium rör huruvida det finns adekvata möjligheter till sömn. 

Insomni kan förekomma med eller utan andra komorbida psykiska eller medicinska tillstånd. 

När insomni föreligger, utgör det en riskfaktor för utveckling av andra psykiska besvär så som 

ångest- och affektiva tillstånd (American Psychiatric Association, 2013).  

Uppkomst och vidmakthållande faktorer av sömnproblem 

 Spielmans 3P-modell. Långvariga sömnproblem kan förklaras med hjälp av en 

modell som innefattar predisponerande, utlösande och vidmakthållande faktorer (Spielmans 

modell beskriven i Edinger & Carney, 2008).  

Predisponerande faktorer är detsamma som sårbarhetsfaktorer och innebär en ökad 

känslighet för att utvecklandet av en viss problematik. Predisponerande faktorer för 

utvecklandet av sömnproblematik kan utgöras av en redan existerande biologisk känslighet 

kopplat till sömn eller av personlighetsmässiga faktorer som påverkar hur vi reagerar vid 

stress (Edinger & Carney, 2008).   

En utlösande faktor utgörs av en stressfylld händelse som har en direkt inverkan på att 

sömnen störs. Den utlösande faktorn kan således vara allt ifrån en konflikt på jobbet till att 

vara med om en bilolycka. Det är individens sårbarhet som avgör vilken grad av stress som 

krävs för att individen ska gå över tröskeln och utveckla sömnproblem.  

När väl sömnproblematiken brutit ut urskiljer man de fall då problematiken är 

övergående från de fall där problematiken övergår till att bli långvariga. De faktorer som 

bidrar till att problematiken fortgår och blir långvarig kallas för vidmakthållande faktorer. 
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Dessa faktorer kan vara helt skilda från de som gjort att sömnproblemen utlösts och vara både 

psykologiska och beteendemässiga. Exempel på sådana faktorer är orostankar och försök till 

att kompensera för sömnbrist. I ett inledande skede kan dessa faktorer ses som individens 

försök till att lösa det uppkomna problemet. Försöken visar sig vara maladaptiva när de är 

dessa faktorer som istället bidrar till att problematiken vidmakthålls. Sömnbehandlingar riktas 

därför mot de vidmakthållande faktorerna och i många fall har de utlösande faktorerna 

minskat i intensitet eller till och med försvunnit (Edinger & Carney, 2008).   

Småbarnsföräldrars sömn 

Ett vanligt förekommande besvär bland småbarnsföräldrar är ett upprepat 

sömnunderskott (Åkerstedt, 2001), som även kan benämnas som en partiell sömndeprivation. 

Störd sömn och medföljande trötthet drabbar både mödrar och fäder, vilket kan inverka både 

på deras funktionsnivå, kognitiva funktion och övriga mående (Loutzenhiser, McAuslan & 

Sharpe, 2015). Dessa sömnbesvär kan liknas de vid insomni bortsett från att 

småbarnsföräldrar generellt sett inte har adekvata möjligheter till sömn. Detta på grund av den 

naturliga störning som uppassning på det lilla barnets behov och deras annorlunda 

sömnmönster innebär. Sömnbesvären kan också skilja sig från de som hör till insomni 

eftersom det primära problemet för småbarnsföräldrar ofta är att sömnen blir upprepat 

avbruten under natten, och inte nödvändigtvis att de i grunden upplever sig ha svårt att sova. 

Denna brist på sammanhållen sömn stör de naturliga cyklerna av sömnfaser som ovan 

beskrivet fyller olika viktiga syften, framför allt REM-sömn och djupsömn. 

 Sömnproblem hos den ena nyblivna föräldern tenderar att ha en negativ inverkan även 

på partnerns sömn. Den störda sömnen verkar även påverka relationen dem emellan negativt 

(Meijer & van den Wittenboer, 2007).  

Trots att det ingår som en naturlig del av postpartum perioden är en störd sömn en 

riskfaktor för utvecklandet av en ond cirkel av sömnproblem och depressiva besvär. För de 
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småbarnsföräldrar som har depressiva besvär under postpartumperioden är sömnens längd och 

kvalitet en mediator för depressiva besvär ett år efter födseln - det vill säga om besvären 

kommer att kvarstå ett år efter födseln kan delvis förklaras utifrån sömnens längd och kvalitet 

(Saxbe et al., 2016).  

Sammanfattningsvis kan en störd sömn under det nyblivna föräldraskapet, utifrån 

Spielmans 3P-modell, ses både som en predisponerande faktor för utvecklandet av övriga 

psykiska besvär och som en utlösande faktor för sömnbesvär.    

Postpartum depression 

Liksom vid andra omvälvande och stressfyllda livshändelser, utgör tiden omkring 

barnafödandet en ökad risk för depression. Detta gäller såväl mödrar som fäder, även om 

specifikationen postpartum depression i DSM-V endast gäller mödrar (American Psychiatric 

Association, 2013). Drygt 10 % av nyblivna mödrar uppvisar depressiva symptom under de 

första månaderna efter förlossningen (O'Hara & Swain, 1996). För en del av dessa mödrar är 

besvären med nedstämdhet tillfälliga och går vanligtvis över inom ett par veckor, en 

övergående period kallad ”baby blues” (1177 Vårdguiden, 2013). Mellan 3–6 % drabbas dock 

av ihållande besvär som uppfyller kriterierna för en egentlig depression, en så kallad 

postpartum depression (American Psychiatric Association, 2013). Depressionen påverkar inte 

bara mammans mående utan även hennes samspel med barnet, bland annat genom en minskad 

grad av responsivitet. Depressiva symptom hos mamman kan inverka negativt på både barnets 

känslomässiga och kognitiva utveckling över tid (Murray et al., 2011; Milgrom, Westley & 

Gemmill, 2004; Luoma et al., 2001).  

Kvinnor som tidigare drabbats av en depressiv episod har en högre risk att utveckla en 

postpartum depression. Sömnen är en variabel som modererar denna relation – det vill säga 

påverkar vilken grad av risk den tidigare depressiva episoden har för utvecklandet av en 

postpartum depression (Dørheim, Bondevik, Eberhard-Gran & Bjorvatn, 2009). Detta kan 
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innebära att ett möjligt sätt att förebygga postpartum depression är att i ett tidigt stadie 

intervenera mot sömnbesvär (Dørheim, Bjorvatn & Eberhard-Gran, 2014).  

Behandling av sömnbesvär  

Ingen behandling. En del sömnbesvär är situationella och varierar i takt med yttre 

stressorer, vilket innebär att besvären är övergående och tenderar att försvinna i samband med 

att den utlösande stressoren försvinner. Andra sömnbesvär blir långvariga (pågår under minst 

3 månader). När insomni väl brutit ut finns risken att den sedan återkommer (American 

Psychiatric Association, 2013). Ihållande sömnbesvär som inte behandlas innebär en ökad 

risk för depression (Ohayon, 2002).  

Farmakologisk behandling. Det finns mediciner som effektivt kan förbättra sömnen. 

Vid akut eller situationell (kortvarig) insomni kan farmakologisk behandling i form av 

Bensodiazepiner rekommenderas. Denna medicinering bör dock inte pågå under längre tid än 

en månad på grund av att den förlorar sin effekt samt att den kan vara beroendeframkallande 

(Morin & Espie, 2003).  

Psykologisk behandling. Mellan 70–80 % av individer med långvarig insomni 

gynnas av icke-farmakologisk behandling (Morin et al., 1999).  

KBT för insomni (KBT-I). Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 

2010) är kognitiv beteendeterapi (KBT) ett mycket lovande alternativ för behandling av 

sömnbesvär hos vuxna. KBT-behandlingar för insomni består oftast av flera komponenter, där 

de mest centrala är sömnrestriktion, stimuluskontroll och sömnhygien (Edinger & Carney, 

2008).  

Sömnrestriktion. Principen bakom sömnrestriktion är att öka sömneffektiviteten, det 

vill säga att en så hög andel som möjligt av den tid som spenderas i sängen består av sömn. 

För att uppnå detta inleds behandlingen med att inducera en sömnbrist hos patienten genom 

att dela ut ett individanpassat recept på de maximala antalet timmar som får spenderas i 
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sängen. Denna tid justeras under behandlingens gång i takt med att sömneffektiviteten 

förändras (Morin et al., 2006).  

Stimuluskontroll. Införandet av stimuluskontroll grundar sig i att sängen primärt ska 

associeras med sömn för att återinföra ett stabilt sömn-vakenhetsschema. Därför ska patienten 

bara gå och lägga sig i sängen när denne är trött och gå upp ur sängen om det inte går att sova, 

sovrummet ska endast användas till sömn och sex, patienten ska gå upp samma tid varje dag 

och inte ta några tupplurar under dagen (Morin et al., 2006).  

Sömnhygien. Sömnhygien innebär information om normal sömn samt 

rekommendationer kring generella faktorer som kan främja respektive störa sömnen. Det 

innefattar beteendemässiga och miljömässiga faktorer så som kost, fysisk aktivitet, 

substansbruk samt ljus, ljud och temperatur (Morin et al., 2006). Vanliga rekommendationer 

baseras på att kroppen ska gå ner i arousal och inaktiveras vid sänggående och aktiveras under 

dagen. Rekommendationerna består bland annat av regelbunden fysisk aktivitet (men ej i nära 

anslutning till sänggående), minskat intag av koffein och alkohol under senare delen av dagen 

samt att sovrummet hålls mörkt, tyst och i en sval temperatur (Edinger & Carney, 2008).  

Kombinationen av komponenterna ovan har visat sig vara effektiva för behandling av 

insomni men det saknas ännu forskningsunderlag för att uttala sig om effekten av varje 

komponent för sig (Morin et al., 2006). KBT har visat sig vara mer effektivt jämfört med 

väntelista, placebo och avslappningsövningar (Edinger et al., 2007; Edinger et al., 2001; 

Morin et al., 1999). Till skillnad från medicinsk behandling, är KBT en effektiv 

behandlingsmetod för långvariga sömnbesvär eftersom interventionerna riktar sig till de 

vidmakthållande faktorerna och inte endast symptomreduktion. Dessutom har KBT färre 

kända biverkningar (Mitchell, Gehrman, Perlis, & Umscheid, 2012; Morin & Benca, 2012). 

En metaanalys visar på att behandlingar innefattande psykologiska och beteendemässiga 
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interventioner har gynnsamma effekter för individer med långvarig insomni och att dessa 

effekter kvarstår även efter avslutad behandling (Morin et al., 2006).  

Mindfulness 

Mindfulness har sitt ursprung i zenbuddismen och är en central del av denna 2500 år 

gamla österländska tradition. Begreppet mindfulness är en engelsk översättning av ordet sati, 

som kommer från buddismens urspråk Pali och betyder awareness, attention och 

remembering (Siegel, Germer & Olendzki, 2009). Fritt översatt till svenska innefattar 

mindfulness således medvetenhet, uppmärksamhet och hågkomst. Medvetenhet och 

uppmärksamhet syftar till medvetenhet om vad som händer inom oss själva och runt omkring 

oss. Grunden är att reglera starka obehagliga känslor med hjälp av riktning av uppmärksamhet 

istället för att försöka trycka undan eller kontrollera dem. Hågkomst syftar till att komma ihåg 

intentionen att praktisera mindfulness i vardagen (Siegel, Germer & Olendzki, 2009).  

I samband med att västerländsk psykoterapi anammat mindfulness har definitionen 

modifierats och vidgats. Utöver sati (medvetenhet, uppmärksamhet och hågkomst) inkluderas 

begreppen icke-värderande, acceptans och medkänsla (compassion). I terapeutiska 

sammanhang kan man se att de olika delarna av mindfulnessbegreppet blir verksamma när de 

kombineras. En patients lidande kan till och med förvärras om denne ökar sin medvetenhet 

utan att också öka sin acceptans. Ju mer vi lider, desto mer acceptans och medkänsla verkar vi 

behöva för att kunna bearbeta problemet. Samtidigt krävs en balans då medkänsla utan 

tillräcklig medvetenhet verkar som en försköning av verkligenheten likt en försvarsmekanism 

(Siegel, Germer & Olendzki, 2009).  

Flera terapiinriktningar inom den så kallade tredje vågens KBT inkluderar 

mindfulness som en komponent i behandlingen, däribland dialektisk beteendeterapi (DBT), 

Acceptance and Committment Therapy (ACT) och mindfulnessbaserad kognitiv terapi 

(MBCT) (Hayes & Shenk, 2004). Meditationsövningar är en nyckelkomponent inom 
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mindfulness och beskrivs enligt Kabat-Zinn (2005) som ett sätt att stanna upp, vara i nuet och 

betrakta sina tankar som just tankar och inte en sanning. Övningen går ut på att inte uppnå 

något särskilt och inte försöka ändra på de tankar och känslor som dyker upp. Då det ligger i 

människans natur att uppmärksamma det som händer runtomkring oss är förmågan att rikta 

uppmärksamheten inåt så som under meditation något som tar tid att träna upp (Olendzki, 

2009). Meditationsövningar är därmed ej att betrakta som avslappningsövningar utan snarare 

som en träning för hjärnan (Bishop et al., 2004).  

Trots genomslaget av mindfulness i terapi, återstår utmaningar i det faktum att 

begreppet fortfarande är i ett utvecklingsstadium på ett teoretiskt plan. En bidragande faktor 

kan vara att mindfulness härstammar från en tid då modern forskning inte existerade (Hayes 

& Shenk, 2004). Det råder delade meningar kring definitionen av vad mindfulness innebär. 

Mindfulness ses som, och refereras till, både som en enskild- eller samling av tekniker, som 

en process som genererar utfall, eller som ett resultat (mål) i sig. Otydlighet kan uppstå i och 

med att samma begrepp används för att förklara olika metoder och processer (Hayes & 

Wilson, 2003). Otydligheten kring definitionen leder naturligtvis till svårigheter i 

forskningssammanhang när det kommer till mätning av effekter.   

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

ACT är en behandlingsmetod som ingår i tredje vågens beteendeterapi. Liksom övriga 

grenar inom psykoterapi som växt fram under 2000-talets ”tredje våg” av KBT, karaktäriseras 

ACT av att lägga vikt på förhållningssättet till sina tankar och känslor snarare än innehållet i 

dem (Hayes & Smith, 2007). Den nya inriktningen har sin grund i beteendeanalysen och 

betonar därmed funktionen av beteenden (vilket innefattar både inre och yttre sådana). 

Beteenden får sin innebörd först när man analyserar dem i sin kontext. Det innebär med 

hänsyn till såväl situation, organism och historia (Hayes, 2004). 
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ACT-baserad terapi syftar till att öka patientens psykologiska flexibilitet och därmed 

kunna agera funktionellt utifrån den faktiska situation vi befinner oss i. Kärnprocesserna 

involverade för att uppnå detta är kontakt med nuet, kognitiv defusion, acceptans, medvetande 

om självet och sina värderingar samt värderiktat beteende. Metoder som används inom ACT 

för att observera tankar istället för att se dem som sanna, är metaforer och praktiska övningar. 

Detta för att undvika att hamna i ett intellektualiserande där språket sätter begränsningar för 

vilket budskap patienten tar till sig (Hayes & Smith, 2007).    

Mindfulness och acceptans i sömnbehandling  

Det finns en relativt ny och outforskad behandlingsmetod specifikt utvecklad för 

patienter med insomni - Mindfulness-Based Therapy for Insomnia (MBTI). Grundaren till 

MBTI, Jason Ong, utvecklade denna metod efter att ha lagt märke till att KBT inte passade 

alla patienter med insomni (APA Books, 2016, 29 december). Behandlingsmetoden 

kombinerar mindfulness riktad mot sömnbesvären med sömnrestriktion och stimuluskontroll, 

två evidensbaserade beteendeterapeutiska komponenter för insomni. En studie visar på att 

MBTI haft effekt på både subjektiva sömnbesvär och en del objektiva sömnmått för patienter 

med insomni. Författarna drar slutsatsen att mindfulnessbaserade interventioner kan vara ett 

behandlingsalternativ för patienter med insomni men att det ännu inte går att uttala sig om hur 

stor del av effekten som beror på de beteendekomponenter som är inkluderade i MBTI (Ong 

et al., 2014). 

Det har gjorts försök att förklara varför mindfulness och acceptans kan vara verksamt i 

behandling av insomni. Arousal är en återkommande process som beskrivs vara inblandad 

(Ong, Ulmer & Manber, 2012; Lundh, 2005).  

Lundh (2005) menar att sömn underlättas av kognitiv deaktivering, ett tillstånd som 

karaktäriseras av mindre kontroll över processandet av information än under dagtid och en 

högre acceptans för de spontana psykologiska och fysiologiska processerna som pågår. Det 
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som istället försvårar för sömnen att äga rum är så kallade sömnstörande- och sömntolkande 

processer. Den underliggande skillnaden mellan de underlättande och de försvårande 

omständigheterna för sömn är arousalnivån, som påverkas av både kognitiva, fysiologiska och 

emotionella processer (Lundh & Broman, 2000). 

Ong, Ulmer och Manber (2012) presenterar en metakognitiv modell som innehåller 

primär arousal och sekundär arousal (se figur 1). Primär arousal utgörs av den kognitiva 

aktiviteten som är direkt kopplad till svårigheten att somna. Sekundär arousal utgörs av de så 

kallade metakognitiva processerna – hur individen relaterar till sina tankar om sömn. 

Sekundär arousal förstärker de negativa effekterna av primär arousal.   

 
 

De metakognitiva processerna som utgör kärnan i modellen av Ong, Ulmer och 

Manber (2012) illustreras väl i en metafor som används inom ACT - ”rent och smutsigt 

obehag” som finns beskriven i Hayes och Strosahl (2004). Rent obehag är det obehag som 

uppstår under livet och som varken går att undvika eller ta bort genom försök till kontroll. 

Smutsigt obehag är vad man kan kalla för ”metaobehag” - obehag över att ha obehag. Ett 

Figur 1. "Two-level model of sleep-related arousal" (Ong, Ulmer & Manber, 2012, figur 3). 
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exempel är att man under en period i livet har svårt att sova och oroar sig över att sömnbrist är 

farligt och därför måste börja sova bättre väldigt snart. Att ha svårt att somna utgör det rena 

obehaget. De värderande, oroliga tankarna utgör det smutsiga obehaget. När vi är villiga att 

ha det rena obehaget (inte kunna somna) istället för att försöka bli av med det, så kommer det 

smutsiga obehaget att försvinna.  

 Mindfulness- och acceptansbaserade interventioner för insomni ämnar skifta de 

metakognitiva processerna från en värderande position till ett mer objektivt observerande läge 

av sitt sömnbesvär. Detta icke-värderande förhållningssätt bidrar i sin tur till en sänkt arousal-

nivå, en förutsättning för sömn (Lundh, 2005; Ong, Ulmer & Manber, 2012).  

Sömnbehandling för småbarnsföräldrar 

Det finns ännu ingen sömnbehandling som är anpassad för målgruppen 

småbarnsföräldrar. Deras situation är unik på så vis att deras sömn naturligt störs av en yttre 

faktor, nämligen barnets behov och annorlunda sömnmönster.  

Medicinsk behandling för föräldrars upplevda sömnbesvär är ej lämpligt under en 

längre period. Utöver biverkningar och toleransutveckling, kan substanser hämma förälderns 

naturliga instinkt och adaptiva beteende att vakna när barnet signalerar och tillgodose dennes 

behov.  

KBT för insomni (KBT-I) har god evidens vid behandling av insomni. Då 

interventionen bland annat innehåller sömnrestriktion och stimuluskontroll är den dock inte 

lämplig som behandling för småbarnsföräldrar eftersom att de i sin situation inte förmår 

kontrollera över de faktorer som krävs för att följa en sådan behandlingsplan. Exempelvis är 

ett generellt råd för småbarnsföräldrar att sova när som helst under dagen de får möjlighet. 

Denna oregelbundenhet i sömn och tupplurar dagtid är något som helt frångår principerna i 

KBT-I (1177 Vårdguiden, 2010). Av samma anledning är det heller inte passande med MBTI, 

trots att denna terapiform till stor del präglas av mindfulness.  
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En form av intervention som däremot skulle kunna lämpa sig för småbarnsföräldrar 

som lider av sömnbesvär, men som ännu inte utvärderats för denna grupp, är en 

sömnbehandling baserad på mindfulness och acceptans. Detta utifrån att småbarnsförälderns 

situation angående störd sömn inte direkt är möjlig att förändra, utan snarare är något som 

denna grupp behöver förhålla sig till. En potentiell sådan behandling är den reviderade 

versionen av Mindfulness och Acceptansbaserad Gruppbehandling för Insomni (MAGI-r). 

Manualen för MAGI-r gör en distinktion mellan vad som är möjligt respektive icke möjligt att 

påverka gällande sömnen. Den innefattar sömnhygien som ett verktyg för att reglera 

arousalnivå samtidigt som det primära målet med behandlingen är att inta ett accepterande 

hållning till sina sömnbesvär (Åkerlund, 2005 i Söderstrand & Hylmö, 2006). Utvärdering av 

MAGI-r har inom ramen för en psykologuppsats genomförts på en population som uppfyller 

kriterierna för insomni, inte lider av annan allvarlig psykisk komorbiditet och är mellan 18 

och 55 år. Totalt fullföljde 26 personer behandlingen. Resultaten från studien indikerar att 

behandlingen varit hjälpsam för deltagarnas sömnbesvär (Söderstrand & Hylmö, 2006). 

Behandling i gruppformat kan ha flera fördelar för denna population. Föräldrarna får 

möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och lära av varandra. Ur ett kostnadseffektivt 

perspektiv kan en gruppbehandling vara att föredra eftersom det ger möjlighet att inkludera 

fler patienter per behandlare och tillfälle.  

Prevention 

Prevention och behandling är två olika typer av interventioner som i det kliniska 

arbetet ofta överlappar varandra. I stora drag kan prevention inom det psykologiska fältet 

beskrivas som en intervention som syftar till att förebygga psykisk ohälsa. Detta till skillnad 

från en behandlande intervention, som syftar till att behandla redan befintlig psykisk ohälsa 

(Haggerty & Mrazek, 1994). 
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Preventiva insatser klassificeras utifrån tre nivåer – universell, riktad och indikerad (se 

figur 2). Universella preventiva insatser riktas till hela populationer, utan hänsyn till 

identifierade individuella riskfaktorer. Riktade preventiva insatser riktas till individer eller 

subgrupper av populationen som identifierats ha en ökad risk för att utveckla en viss typ av 

psykisk ohälsa. Indikerade preventiva insatser riktas till individer som identifierats ha en hög 

risk för en viss typ av psykisk ohälsa och där symptom på ohälsa redan finns närvarande, utan 

att vid tillfället uppnå kriterierna för en psykiatrisk diagnos (Haggerty & Mrazek, 1994).  

Vilken nivå av preventiv insats som är mest lämplig kan vara svårt att avgöra. Viktiga 

faktorer att överväga är tillgängliga resurser för ändamålet och identifierade riskfaktorer hos 

den aktuella målgruppen samt eventuella risker med interventionen. Generellt är riktmärket 

att ju högre grad av uttalade riskfaktorer hos målgruppen, desto mer motiverat är det att 

interventionen innebär en högre kostnad per person samt tillåtelse att interventionen kan 

innebära eventuella risker för individerna i fråga (Haggerty & Mrazek, 1994).   

 

Figur 1. Spektrum över interventioner för psykisk ohälsa. ”The mental health intervention spectrum for mental disorders” 
(Haggerty & Mrazek, 1994, figur 1). 

Genomförbarhet 

Genomförbarhet, översatt från engelskans ”feasibility” rör huruvida en intervention är 

möjlig att genomföra samt om, och i så fall också hur det ska gå till (Eldridge et al., 2016). Ett 

sätt att undersöka genomförbarheten av en intervention är genom en pilotstudie. En 

pilotstudie kan bland annat bidra med information rörande effektivitet i rekrytering av 
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deltagare, preliminära data samt underlag för beslut om finansiering av fortsatt forskning i 

mer omfattande studier (Van Teijlingen & Hundley, 2002). I en sådan studie är således inte 

målet att utvärdera effektiviteten av interventionen, utan att undersöka dess genomförbarhet 

(Eldridge et al., 2016).  

Implementering  

Implementering handlar om hur en intervention appliceras i en kontext. I en 

litteraturöversikt av Durlak och DuPre (2008) framkommer det att implementeringen av en 

intervention påverkar dess utfall utifrån fem kategorier; samhälleliga faktorer, vem/vilka som 

tillhandahåller interventionen, vad som karaktäriserar interventionen, organisatorisk kapacitet 

samt tillgång till stöd. Exempelvis är det viktigt att interventionen i fråga är anpassad för 

målgruppen, att den överensstämmer med värderingar hos verksamheten som den ska 

implementeras i, att de personer som står för implementeringen tror att det finns ett behov av- 

och fördelar med interventionen samt att de har en tro på den egna förmågan att kunna 

genomföra interventionen. För en effektiv implementering är det även viktigt att 

interventionen är möjlig att införliva i organisationens nuvarande arbetssätt, att 

organisationens personal är eniga om värdet och syftet med interventionen, att 

implementeringen koordineras med andra verksamheter samt att implementeringen genomförs 

under ett effektivt ledarskap som bland annat har i uppgift att göra prioriteringar under 

processens gång. 

Syfte 

Syftet med denna pilotstudie är att undersöka om en mindfulness- och 

acceptansbaserad sömnbehandling i grupp kan vara en lämplig och genomförbar intervention 

för småbarnsföräldrar med upplevda sömnbesvär.  
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Eftersom sömnbesvär hos småbarnsföräldrar både kan innebära ett lidande i sig och 

samtidigt en riskfaktor för annan psykisk ohälsa så har behandlingen, i den form vi kommer 

att genomföra den, både ett behandlande och ett preventivt syfte.  

Metod 

Design 

Studien består av en mix av två metoder: en single-case-design som inkluderar 

mätningar före, under och efter intervention och redovisas på individnivå samt en kvalitativ 

sammanställning.   

Analyser 

Kvantitativa data som samlats in via standardiserade formulär samt registrering av 

mindfulnessövningar analyseras visuellt. Kvalitativa data som samlats in via frågeformulär 

sammanställs under beskrivande underrubriker.  

Behandlingen 

Behandlingen utgår ifrån den ACT-inspirerade behandlingsmanualen MAGI-r 

(Åkerlund, 2005 i Söderstrand & Hylmö, 2006). Manualen har anpassats vad gäller antal 

sessioner för att kunna genomföras inom tidsramen för denna uppsats, från sju till fem 

sessioner. Utöver detta har innehållet i behandlingen anpassats efter denna studies 

deltagarantal samt till livssituationen som småbarnsförälder.   

Varje session har utgått från ett acceptansbaserat förhållningssätt, där olika teman 

kopplat till detta lyfts under behandlingens gång. Inledningsvis är temat ”att ge upp kampen”- 

en introduktion av behandlingen som syftar till att minska försöken till kontroll och istället 

öka acceptansen inför de rådande sömnbesvären. Detta illustreras med hjälp av metaforer. 

Senare under behandlingen följer teman som ”tankar är inte fakta” och ”känslor är inte 

farliga” samt vad man kan påverka gällande sin sömn, dels i form av förberedelser inför 
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sömnen och dels i form av en individuell plan i det akuta läget när man inte kan sova. För 

genomgång av behandlingen session för session, se Bilaga A.     

Deltagare  

Urval. Deltagarna rekryterades muntligen, antingen direkt via psykologerna på 

Mödra- och barnhälsovårdens (MBHV) psykologenhet i Örebro eller genom deras 

konsultationer med sjuksköterskor på barnavårdscentraler inom Region Örebro län. 

Information om behandlingen ska ha förmedlats till samtliga föräldrar vid besök på MBHV 

under tre veckors tid februari-mars 2017. Inklusionskriterier för deltagande i 

behandlingsstudien var (a) förälder till barn i åldern 0–6 år, (b) upplevda sömnbesvär kopplat 

till föräldraskapet, (c) närvaro vid samtliga behandlingstillfällen samt (d) samtycke till 

behandlingens ramar. Exklusionskriterier var (a) allvarlig psykiatrisk problematik (suicidrisk, 

psykosproblematik, bipolaritet) eller pågående missbruk, (b) användande av sömnmedicin 

eller annan medicinering som inverkar på sömnen, (c) tidigare erfarenhet av försämrat 

mående kopplat till utövande av mindfulness samt (d) pågående psykologisk kontakt utöver 

den inom ramen för MBHV:s uppdrag.  

Totalt kontaktade vi sju personer för att fånga upp uttryckt intresse för att delta i 

behandlingen, ge information samt genomföra en bedömning. En semistrukturerad 

screeningintervju via telefon genomfördes med sex personer för att bedöma lämplighet för 

behandlingen enligt kriterierna ovan.  

Bortfall. En person (14 %) föll bort innan screeningintervjun på grund av utebliven 

kontakt efter att ha fått information om behandlingen via telefon. Av de sex personer som 

genomgick screeningintervjun exkluderades en person (17 %) på grund av ej uppfyllda 

kriterier för upplevda sömnbesvär. Av de fem personer som återstod som aktuella för 

behandlingen, avböjde två personer (40 %) från att deltaga på grund av praktiska skäl, arbete 
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respektive barnpassning. Under behandlingens gång (mellan session 2 och 3) exkluderades en 

deltagare (33 %) på grund av deltagande i annan psykologisk behandling. 

Beskrivning av deltagarna. Således fullföljde två deltagare behandlingen, en kvinna 

och en man. Åldern på deltagarna var 32 och 38 år. Deltagarna hade 1 respektive 2 barn, där 

åldern på det yngsta barnet var mellan 13 och 14 månader vid behandlingens start. Båda 

deltagarna angav vid behandlingens start att de hade en samboende partner. Deltagarnas 

sysselsättning vid behandlingsstart var föräldraledighet. Angående historik av sömnbesvär var 

det ingen av deltagarna som uppgav att de lidit av varken återkommande eller kroniska 

sömnbesvär. Båda deltagarna uppgav att de endast upplevt sömnbesvär i samband med att bli 

förälder. 

Behandlarna 

De två behandlarna har utbildats på psykologprogrammet vid Örebro universitet och 

har därigenom en integrativ teoretisk bakgrund. En av behandlarna har genomfört MAGI-r 

inom MBHV:s verksamhet tidigare och därigenom fått viss erfarenhet av och fördjupning 

inom ACT och mindfulness.  

Material  

För att kontrollera för i vilken grad deltagarna genomfört behandlingen har ett mått på 

antal minuter genomförd mindfulness använts (som en kontroll av den oberoende variabeln). 

Eftersom en acceptans- och mindfulnessbaserad sömnbehandling aldrig har utvärderats för 

målgruppen småbarnsföräldrar tidigare, har vi valt att inkludera mått på insomnibesvär, 

depressiva symptom, ångest, funktionsnivå, acceptans av sömnbesvär, arousalnivå vid 

sänggående, förväntningar och upplevd trovärdighet av behandlingen, samt nöjdhet med 

behandlingen för att undersöka vilka variabler som kan ha en betydande roll i utvärdering av 

en sådan behandling. För att undersöka genomförbarheten av interventionen har 

egenutformade formulär som besvarats i fritext inkluderats.   
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Insomnia Severity Index (ISI). ISI är ett självskattningsformulär som används för att 

mäta den upplevda graden av insomnibesvär. Formuläret består av 7 items där patienten anger 

i en femgradig Likertskala den subjektiva upplevelsen av hur sömnen har varit under de 

senaste två veckorna. Exempel på frågor är ”Hur missnöjd är du med ditt nuvarande 

sömnmönster?” och ”Hur oroad är du över dina nuvarande sömnsvårigheter?”. Frågorna 

stämmer delvis överens med diagnoskriterierna för insomni enligt DSM-V (American 

Psychiatric Association, 2013). Totalsumman varierar från 0 till 28 poäng där höga poäng 

indikerar sömnbesvär. Poäng 0–7 indikerar att patienten sannolikt inte har signifikanta 

sömnbesvär, 8–14 poäng indikerar vissa problem med sömnen, 15–21 poäng indikerar 

medelsvår sömnstörning av klinisk signifikans och 22–28 poäng indikerar svåra och kliniskt 

signifikanta sömnbesvär. ISI har validerats och bedöms som ett användbart 

screeninginstrument samt utfallsmått i studier rörande insomnibehandling (Bastien, Vallières 

& Morin, 2001). Flertalet studier visar på att ISI har god reliabilitet, intern- och extern 

validitet (Morin, Belleville, Bélanger & Ivers, 2011; Bastien, Vallières & Morin, 2001).  

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S). MADRS-S är ett 

självskattningsformulär med 9 items som mäter grad av depressiva symptom i enlighet med 

DSM-V:s kriterier för depressiv episod. Hög totalpoäng indikerar högre grad av depressiva 

symptom; 0–12 poäng indikerar att patienten är väsentligen obesvärad, 13–19 poäng indikerar 

mild depression, 20–34 poäng indikerar måttlig depression och >34 poäng indikerar svår 

depression. Instrumentet har visat sig vara extra känsligt för att fånga upp förändring av 

symptom vilket gör instrumentet användbart för att i behandlingsstudier kunna fånga upp 

eventuella skillnader mellan för- och eftermätning (Montgomery & Åsberg, 1979). MADRS-

S har uppvisat likvärdiga psykometriska egenskaper som både Beck Depression Inventory 

(BDI) och Hamilton Rating Scale (HRS), två väl använda instrument för mätning av 

depressiva symptom (Svanborg & Åsberg, 2001; Montgomery & Åsberg, 1979).  
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Hostpital Anxiety and Depression Scale (HADS). HADS är ett 

självskattningsformulär som mäter grad av ångest och depression. Formuläret består av 14 

items som är uppdelade på två subskalor med 7 items vardera – HADS-ångest och HADS-

depression. Svaren ges på en fyrgradig Likertskala från 0 – 3 poäng. Totalpoäng för varje 

delskala är 21 poäng. Exempel på fråga från delskalan som mäter ångest är ”Jag känner mig 

rädd, som om något förfärligt håller på att hända”. Exempel från delskalan som mäter 

depression är ”Jag uppskattar fortfarande samma saker som förut”. På delskalenivå indikerar 

0 – 7 poäng subkliniska nivåer av ångest/depression, 8 – 10 poäng indikerar att personen 

gränsar till kliniska nivåer av ångest/depression, 11 poäng eller mer indikerar 

ångest/depression av klinisk betydelse och över 15 poäng indikerar svår problematik. HADS 

har goda psykometriska egenskaper och har validerats på svensk population. Instrumentet har 

jämförts med skalorna BDI och State Trait Anxiety Inventory (STAI) och resultaten visar att 

helskalan korrelerar i en högre grad med jämförelsemåtten än respektive delskala (Lisspers, 

Nygren & Söderman, 1997).  

Work and Social Adjustment Scale (WSAS). WSAS är ett självskattningsformulär 

som mäter generell funktionsnivå kopplat till arbete och socialt liv. Formuläret, i en anpassad 

version för sömnbesvär, består av 5 items som inleds med ”På grund av mina sömnbesvär…” 

där patienten anger ett svar på en niogradig Likertskala. Exempelvis ”På grund av mina 

sömnbesvär är min arbetsförmåga…”. Höga poäng indikerar att sömnbesvären upplevs ha en 

stark negativ inverkan på funktionsnivån. Totalpoäng på skalan är 40. Det finns ännu inga 

cut-off värden för formuläret anpassade till sömnbesvär så som insomni. Forskning om 

WSAS kopplat till andra DSM-diagnoser (så som depression och tvångssyndrom) har dock 

funnit att en totalpoäng <10 indikerar subkliniska besvär, 10–20 poäng indikerar en 

signifikant försämring av funktionsnivå och >20 poäng indikerar medelsvår till svår 
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psykopatologi. WSAS har utvärderats som ett reliabelt och valitt mått för att mäta subjektiv 

funktionsnedsättning (Mundt, Marks, Shear & Greist, 2002).  

Sleep Problem Acceptance Questionnaire (SPAQ). SPAQ är ett 

självskattningsformulär som mäter acceptans av upplevda sömnproblem. Det består av 8 

items innefattande två subskalor med 4 items vardera– ”willingness” respektive ”activity 

engagement”. Hög poäng på dessa subskalor motsvarar en hög grad av acceptans. SPAQ 

besvaras på en sjugradig Likertskala, 0 – 6 poäng med en totalpoäng för helskalan på 48. 

Willingness, fritt översatt till svenskans ”villighet” innebär att släppa taget om aktiva försök 

att bekämpa sina sömnproblem. Activity Engagement, fritt översatt till svenskans ”värderiktat 

beteende” innebär att upprätthålla normal aktivitet trots upplevda sömnbesvär. Exempel på 

påstående i willingness-skalan är ”Jag måste fokusera på att bli av med mina sömnproblem” 

och på activity engagement-skalan är ”Även om saker och ting har förändrats lever jag ett 

normalt liv trots mina sömnproblem”. Såväl totalpoäng som subskalorna på SPAQ korrelerar 

negativt med formuläret ISI (Bothelius, Jernelöv, Fredrikson, McCracken & Kaldo, 2015). 

Bothelius et al. (2015) drar slutsatsen att SPAQ kan ses som ett teoretiskt och statistiskt valitt 

mått för mätning av acceptans hos personer med insomni.   

Pre-Sleep Arousal Scale (PSAS). PSAS är ett självskattningsformulär som mäter 

arousalnivå vid sänggåendet. Formuläret består av 16 items uppdelade i de två subskalorna 

kognitiv aktivering och somatisk aktivering med 8 items vardera. Formuläret besvaras på en 

femgradig Likertskala från 1 – 5 med en totalpoäng på helskalan på 80. PSAS består av 

påståenden om exempelvis oro och tankar samt muskelspänningar och andning och hur starkt 

man upplever dessa besvär när man försöker somna på kvällen. Dessa subskalor korrelerar 

med insomnimått. Insomniker tenderar att ha särskilt höga värden på den kognitiva subskalan. 

PSAS har visat sig kunna urskilja insomniker från icke-insomniker och en studie bedömer att 
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instrumentet har en god reliabilitet och validitet (Nicassio, Mendlowitz, Fussell & Petras, 

1985).  

Registrering av mindfulnessövningar. Egenutformat formulär för deltagarna att fylla 

i varje gång de genomför mindfulnessövningar i hemuppgift (se Bilaga B).  

Credibility/Expectancy Questionnaire (CEQ). CEQ är ett självskattningsformulär 

som används vid behandlingsstudier och består av två subskalor: förväntningar på behandling 

samt trovärdighet av behandlingsrational. Formuläret består av 6 items, där en del av dem 

skattas från 1–9 på en niogradig likertskala och en del i procentform från 0–100 på en 

elvagradig likertskala. Exempel på frågor är ”Just nu: hur logisk upplever du denna 

behandling som du erbjuds?” och ”Vid slutet av behandlingen: hur stor förbättring av dina 

symptom tror du kommer att ske?”. Formuläret har goda psykometriska egenskaper (Devilly 

& Borkovec, 2000). Vid uträkning av poäng har subskalorna räknats samman och poängen 

har konverterats så att varje steg på procent- respektive sifferskalan motsvarar en poäng.   

Client Satisfaction Questionnaire (CSQ). CSQ är ett självskattningsformulär som 

används för att utvärdera nöjdheten hos deltagare efter genomförd behandling. Formuläret 

består av 8 items som skattas på en fyrgradig skala med en totalpoäng på 32. Exempel på 

frågor är ”Hur bedömer du kvalitén på sömnbehandlingen du medverkat i?” och ”I vilken 

utsträckning har sömnbehandlingen svarat mot dina behov?”. Poängen på CSQ korrelerar 

positivt med symptomreduktion och har utvärderats som ett användbart globalt mått av 

patientnöjdhet (Attkisson & Zwick, 1982).  

Formulär kopplat till genomförbarhet. Egenutformade frågor som besvaras i fritext 

av deltagarna (se Bilaga C) respektive psykologer inom MBHV:s verksamhet (se Bilaga D).  

Procedur 

Intresseanmälan för deltagande i behandlingen fångades upp av psykologer på Mödra- 

och barnhälsovården. De förmedlade kontaktuppgifter till oss behandlare, varpå vi kontaktade 



BEHANDLING FÖR SMÅBARNSFÖRÄLDRAR MED SÖMNBESVÄR 30 

de som anmält intresse via telefon för att genomföra en screeningintervju för bedömning (se 

Bilaga E). De som bedömdes aktuella för behandlingen och som hade praktisk möjlighet att 

delta, kallades till en första session. På grund av praktiska skäl för deltagare att kunna närvara 

så skapades två olika grupper som pågick parallellt, fram till session 4 då grupperna 

sammanslogs. Behandlingen pågick under fem veckors tid med en session i veckan. I början 

av session 1 skrev deltagarna på ett samtyckesformulär för deltagande i studien, samt fyllde i 

förmätningsmaterial (ISI, MADRS-S, HADS, WSAS, SPAQ och PSAS). Vid starten av de 

resterande sessionerna fyllde deltagarna i WSAS och SPAQ. Från och med session 2 till 

session 5 fick deltagarna även fylla i SPAQ hemma mellan sessionerna. Genomförande av 

mindfulnessövningar har ingått både återkommande under varje session samt som hemuppgift 

mellan varje session. I hemuppgift mellan sessionerna skulle deltagarna genomföra och 

registrera minst en mindfulnessövning per dag och sedan lämna in registreringarna till 

behandlarna. Deltagarna valde fritt bland olika mindfulnessövningar med olika längd och 

innehåll och ibland genomfördes flera övningar per dag. I början av session 2 och i slutet av 

session 4 fyllde deltagarna i CEQ. I slutet av session 5 fyllde deltagarna i 

eftermätningsmaterialet (ISI, MADRS-S, HADS, WSAS, SPAQ, PSAS, CSQ och kvalitativt 

formulär kopplat till genomförbarhet). Se figur 3 för flödesschema över sessioner samt 

mätningar. 

Det kvalitativa frågeformuläret riktat till psykologerna inom MBHV mailades ut under 

den andra veckan av sömnbehandlingen och sista inlämningsdag var under samma vecka som 

behandlingen avslutades. Svaren lämnades anonymt i ett märkt kuvert i MBHV:s lokaler och 

samtliga tio psykologer deltog. När alla svar från psykologerna samlats in och sammanställts, 

presenterades denna sammanställning för psykologerna genom en så kallad ”member check” 

med syftet att få sammanställningen validerad.  
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Figur 2. Flödesschema över sessioner och mätningar. 

Etiska överväganden 

Deltagarna informerades skriftligen om att denna behandling inte är utvärderad för 

populationen småbarnsföräldrar och därför är det inte möjligt att göra ett uttalande om 

förväntad effekt. Däremot tyder studier på att behandlingen kan vara hjälpsam för patienter 

med insomni. I samma skriftliga information, tog de del av att deltagande i behandlingen sker 

på frivillig basis och att de när som helst kan välja att avbryta samt att deras uppgifter skulle 

behandlas konfidentiellt. Alla deltagare i behandlingen gav sitt informerade samtycke till att 

delta i behandlingsstudien.  
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Resultat 

Deskriptiva data 

Antal minuter av mindfulness. I figur 4 presenteras hur många minuter mindfulness 

var och en av deltagarna har genomfört under de fem veckor behandlingen pågått (exklusive 

de som genomförts tillsammans under sessionerna). Deltagare 1 genomförde mellan 51 och 

147 minuter mindfulnessövningar mellan sessionerna, vilket i snitt motsvarar cirka 15 minuter 

per dag. Deltagare 2 genomförde mellan 0 och 29 minuter mindfulnessövningar mellan 

sessionerna, vilket i snitt motsvarar cirka 3 minuter per dag.  

 

Figur 3. Antal genomförda minuter av mindfulnessövningar i hemuppgift mellan varje session för deltagare 1 och 2. 

Acceptans av sömnbesvär (SPAQ). Resultat från samtliga mätningar av SPAQ 

presenteras gemensamt för deltagare 1 och 2 i figur 5. Deltagare 1 hade en högre grad av 

acceptans av sömnbesvär vid eftermätning än vid förmätning. För deltagare 2 fanns ingen 

betydande skillnad av acceptansnivå mellan för- och eftermätning. För båda deltagarna verkar 

graden av acceptans ha ökat efter session 3. 
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Figur 4. Diagram över resultat på acceptans av sömnbesvär för deltagare 1 och 2. 

Jämförelse av för- och eftermätning. Resultat från för- och eftermätning presenteras 

för deltagarna var och för sig i diagram (se figur 6).  

  

Figur 6. Diagram över resultat från för- och eftermätning (ångest, depression, insomnibesvär, arousal vid sänggående och 

funktionsnivå) för deltagare 1 och 2. 

Ångest (HADS). Deltagare 1 hade vid förmätning ”mild ångest” och vid eftermätning 

en ångest motsvarande en subklinisk, normal nivå. Deltagare 2 hade en subklinisk nivå av 

ångest vid både för- och eftermätning.  

 Depression (HADS, MADRS-S). Deltagare 1 hade vid förmätning ”mild depression” 

och vid eftermätning depressiva symptom på en subklinisk nivå. Deltagare 2 befann sig på 

gränsen mellan subklinisk och en mild depression vid både för- och eftermätning.   
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Insomnibesvär (ISI). Deltagare 1 hade vid förmätning en klinisk signifikant 

sömnstörning på medelsvår nivå och vid eftermätning vissa problem med sömnen, på en 

subklinisk nivå. Deltagare 2 hade vid förmätning vissa problem med sömnen och vid 

eftermätning en klinisk signifikant, medelsvår sömnstörning.  

Arousal vid sänggående (PSAS). Deltagare 1 upplevde en lägre nivå av arousal vid 

eftermätning än vid förmätning. Deltagare 2 upplevde en högre nivå av arousal vid 

eftermätning än vid förmätning.  

Funktionsnivå (WSAS). Resultaten för deltagare 1 indikerar att sömnbesvären hade 

en lägre inverkan på funktionsnivån vid behandlingens slut jämfört med vid behandlingens 

start. Resultaten för deltagare 2 indikerar ingen betydande skillnad mellan för- och 

eftermätning men att sömnbesvären tycks ha inverkat på funktionsnivån i en högre grad under 

tiden för mellanmätningarna.  

Tabell 1. Resultat över funktionsnivå (poäng på WSAS) session 1–5 för deltagare 1 och 2. 

Mättillfälle Deltagare 1 Deltagare 2 
Session 1 24 23 
Session 2 20 32 
Session 3 17 31 
Session 4 6 33 
Session 5 12 22 
 

Trovärdighet och förväntningar på behandlingen (CEQ). Resultat från mätningar 

av CEQ presenteras gemensamt för deltagare 1 och 2 i figur 7. För deltagare 1 ökade 

skattningen av behandlingens trovärdighet och förväntningar på behandlingen under 

behandlingens gång. För deltagare 2 var skattningen på samma nivå vid båda mättillfällena.  
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Figur 7. Resultat över trovärdighet och förväntningar på behandlingen för deltagare 1 och 2. 

Patientnöjdhet (CSQ). Deltagare 1 hade 27 poäng och deltagare 2 hade 23 poäng av 

32 möjliga.   

Kvalitativa data 

Svar från psykologerna inom MBHV. Data från det kvalitativa formulär som 

psykologerna besvarat presenteras nedan.  

Många föräldrar har problem med sömnen. Psykologerna beskriver att sömn är ett 

återkommande tema i kontakten med föräldrarna. Många föräldrar lider av sömnbrist och 

störd sömn och tar upp detta som ett problem.   

Fokus ligger främst på barnets sömn. Kontakter kring sömn utgår oftast från barnets 

sömn. I de fall som föräldern i fråga är väldigt stressad över sin egen sömn kan man dock 

behöva jobba även med det. Psykologernas uppfattning är att föräldrarna framför allt har 

fokus på att barnet får tillräckligt med sömn och att deras egen sömnbrist inte är prioriterad 

under denna period i livet. Så trots att en del föräldrar lider av sömnbrist och att situationen är 

tyngre att leva med än vad de förväntat sig, kan perioden ses som övergående och som något 

som mer eller mindre alla föräldrar går igenom. Problemet uppfattas därför inte som onormalt 

eller patologiskt och därmed inte heller som ett problem som de för egen del anser sig behöva 

genomgå behandling för.  
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Sömnproblem hos föräldrar kan leda till en rad negativa konsekvenser. Det verkar 

råda en samstämmighet bland psykologerna att sömnproblem hos föräldrar kan utgöra en risk 

för såväl förälderns eget mående och livskvalitet. Sömnproblemet kan även ha en negativ 

inverkan på förmågan till att vara en närvarande förälder, påverka samspelet med barnet, 

anknytningen samt övriga familjerelationer.  

Svårt att genomföra behandling i gruppformat för föräldrar- individuella kontakter 

kan vara ett alternativ. Flertalet av psykologerna beskriver en svårighet att rekrytera 

tillräckligt många deltagare för att behandling i gruppformat ska kunna vara ett alternativ. De 

nämner flera utmaningar som de tror kan ha bidragit till att föräldrarna inte har kunnat 

och/eller velat delta. Föräldrarnas livssituation innebär i många fall praktiska svårigheter att 

kunna boka upp sig för återkommande träffar. Framför allt nämns behov av barnpassning 

samt upplevd tidsbrist som potentiella hinder.  

Det framkommer bland psykologerna att den ordinarie psykologkontakt som inom 

verksamheten sker i individuellt format på ett lika bra, eller till och med ett bättre sätt, kan 

fånga upp och hjälpa föräldrar med upplevda sömnproblem.  

Uppkomna förslag på underlättande faktorer för behandling i gruppformat för 

småbarnsföräldrar. Gruppformatet nämns som ett outvecklat område inom verksamheten. 

Samtidigt framkommer en positiv inställning till att jobba med grupper, en öppenhet och vilja 

inför att utveckla och göra mer inom detta område. De faktorer som tas upp som förslag för 

att kunna underlätta föräldrars deltagande i sömnbehandlingsgrupper är ha ett rullande, 

kontinuerligt erbjudande om att ingå i grupper, att interventionen består av kortare kurser 

(förslagsvis 1–3 tillfällen) samt att grupperna hålls under sen eftermiddag eller kvällstid.     

Inställning till att jobba med ett acceptansbaserat förhållningssätt och mindfulness. 

Flera psykologer beskriver att de redan jobbar utifrån ett acceptansbaserat förhållningssätt och 

att acceptans är viktigt att arbeta med, särskilt då föräldrar upplever sin situation som hopplös 
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och/eller när de fastnar i försök till att ”problemlösa” kring faktorer som rör sömnen som 

egentligen inte går att lösa i den bemärkelsen.  

Vad det gäller mindfulness, verkar psykologgruppen anse att mindfulnessövningar kan 

vara ett bra och konkret verktyg att jobba med, både när det kommer till sömnproblem och 

även för föräldraskapet i stort. Det uppkommer samtidigt en fundering om timing av en sådan 

intervention - gällande huruvida de föräldrar som upplever en extra hög emotionell 

påfrestning har förutsättningar att tillgodogöra sig mindfulness. 

MBHV eller vårdcentraler mest lämpliga att genomföra sömnbehandling i  

grupp för småbarnsföräldrar. Både psykologenheten inom MBHV och vårdcentralen lyfts 

fram som möjliga verksamheter att genomföra sömnbehandling i grupp för småbarnsföräldrar. 

Flera av psykologerna inom MBHV anser att deras verksamhet är lämplig utifrån att de har i 

uppdrag att jobba förebyggande, innehar kompetens om småbarnsföräldrar och deras situation 

samt ett nära samarbete med barnavårdscentralerna för att fånga upp de föräldrarna med 

behov. Utifrån ett primärvårdsperspektiv lyfts även gruppformatet fram som något positivt att 

jobba med inom MBHV.  

Flera psykologer anser att vårdcentralen är en bättre lämpad verksamhet för 

genomförandet av sömnbehandlingar i grupp för småbarnsföräldrar. Anledningar som tas upp 

är att vårdcentralerna har ett större patientunderlag, att de redan har befintliga sömngrupper 

att remittera till, att sömnstörningen i grunden inte beror på föräldraskapet i sig samt att 

sömnbehandling inte är en utav de interventioner som exklusivt kan erbjudas inom MBHV.  

Svar från deltagarna. En sammanställning av kvalitativa data från det formulär som 

deltagarna besvarat presenteras nedan. 

Tips för att öka deltagarantalet vid liknande behandlingar i framtiden. Tydliggöra 

vad behandlingen består av och vad den kan göra för nytta samt i en större utsträckning 

samarbeta och fånga upp deltagare via BVC.  
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Gruppformatet har varit värdefullt. Att sömnbehandlingen har genomförts i grupp 

har deltagarna tagit upp som något väldigt positivt. De upplever att det har varit skönt att få 

träffa och prata med föräldrar med liknande situation/problem och dela möjliga lösningar och 

strategier med varandra. De hade helst önskat att grupperna varit större, omkring fem 

personer för att främja erfarenhetsutbytet dem emellan. Att höra att fler delar liknande 

problem tror de också motverkar känslan av ensamhet och våga öppna upp sig om sina 

problem.  

Behandlingen på MBHV:s psykologenhet erbjudit något utöver hjälpen från BVC. 

Deltagarna upplever att stödet från BVC kopplat sömn uteslutande handlar om barnets sömn. 

Det finns en upplevelse av att BVC hjälper till att undersöka orsaken till barnets problem med 

sömnen, men att de missar att gå till grunden med hur man som förälder kan hantera sin egen 

sömnbrist som resultat av barnets sömn. Sömnbehandlingen på psykologenheten har haft ett 

bredare perspektiv. Deltagarna har uppskattat den terapeutiska kontakten och det har varit bra 

att få ett tillfälle att lära känna sig själv, sina tankar och känslor. Det framkommer också en 

frustration över känslan av att behöva ”bli helt nedgången” för att höra att det finns hjälp att 

få.   

Behandlingens plats, tid och längd. Deltagarna framför att MBHV:s psykologenhet 

har upplevts som en lämplig verksamhet för denna behandling och att det har känts bra att gå 

dit. Angående sessionernas längd så verkar runt två timmar vara rimligt och totalt antal 

sessioner (5 stycken) var bra men att de också med fördel hade kunnat vara fler.  

Diskussion 

För att kunna besvara frågan om småbarnsföräldrar med sömnbesvär bör erbjudas 

hjälp och i så fall vad för hjälp, har studien inkluderat såväl kvantitativa data av 

interventionen som kvalitativa undersökningar om implementering och genomförbarhet av 
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behandlingen ur både deltagarnas och mödra- och barnhälsovårdens psykologenhets 

perspektiv.  

Resultaten för deltagarna skiljer sig åt. På grund av ett lågt deltagarantal är det inte 

möjligt att dra några vidare slutsatser om behandlingens effekt. Däremot visar de visuella 

analyserna över för- och eftermätning, bestående av mått på ångest, depression, 

insomnibesvär, arousalnivå vid sänggående och funktionsnivå, att den deltagare som verkar 

ha gynnats mer av behandlingen också har genomfört mindfulnessövningar i en betydligt 

högre utsträckning. Samma deltagare har även haft högre tro och förväntningar på 

behandlingen samt varit något mer nöjd vid slutet av behandlingen. Eftersom antal minuter 

mindfulness använts som ett mått på i vilken grad deltagarna genomfört behandlingen, 

indikerar måtten från för- och eftermätning att en hög grad av genomförande är gynnsamt när 

det kommer till symptom, funktionsnivå och grad av acceptans av sömnbesvär. Utifrån 

förutsättningen att upprepade baslinjemätningar inom ramen för studien inte har varit möjligt, 

är det svårt att uttala sig om trender även när det gäller de upprepade mätningarna av 

acceptans av sömnbesvären. Det som indikeras utifrån den visuella analysen av SPAQ är att 

båda deltagarna efter session tre verkar ha ökat graden av acceptans av sömnbesvären. 

Eftersom studien inte är experimentell är det inte möjligt att uttala sig om vad denna ökning 

kan bero på och om den ens är meningsfull. Det vi vet är att från session 3 hade behandlingen 

mer fokus på känslor.  

Psykologerna inom MBHV är på gruppnivå överens om att det finns ett behov av en 

sömnbehandling för småbarnsföräldrar. Detta med bakgrund av att många av de föräldrar som 

de möter upplever problem med sömnen och att dessa sömnproblem kan utgöra en risk för 

förälderns eget mående, barnets anknytning och relationer inom familjen. Vad för typ av 

sömnbehandling och i vilket format samt inom vilken verksamhet som den i så fall ska 

implementeras har det bland psykologerna framkommit olika synpunkter kring. Bland 
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psykologerna verkar det finnas en positiv inställning att arbeta utifrån ett acceptansbaserat 

förhållningssätt. De primära frågeställningarna rör huruvida ordinarie behandling som erbjuds 

i dagsläget redan adekvat täcker upp föräldrarnas behov av hjälp med sömnen, om 

behandlingen bör ske i gruppformat eller individuellt samt om psykologenheten inom MBHV 

i nuläget är den bäst lämpade verksamheten för implementering av en sömnbehandling för 

småbarnsföräldrar i grupp.  

Deltagarna i denna studie lyfte fram värdet av att sömnbehandlingen genomförts i 

gruppformat då detta har bidragit till en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och 

gett upphov till ett klimat som underlättar att prata om sina svårigheter. Enligt deltagarna har 

den aktuella sömnbehandlingen bidragit med något utöver det som erbjudits från BVC och 

mer specifikt en möjlighet till en terapeutisk kontakt samt hjälp med att förhålla sig till sina 

sömnbesvär. 

Angående frågeställningen om gruppformat eller individuell hjälp tycks deltagarna 

efterfråga sömnbehandling i grupp tillsammans med andra föräldrar i liknande situation 

medan psykologerna är delade i denna fråga. Den största utmaningen för att inom MBHV 

kunna erbjuda sömnbehandling för föräldrar i gruppformat verkar vara rekryteringen av 

tillräckligt många deltagare vid en viss tidpunkt som kan avsätta tiden att komma på 

regelbundna träffar med bestämt start- och slutdatum. Tänkbara sätt att bemöta dessa 

utmaningar skulle kunna vara att deltagarnas barn får vara med under behandlingssessionerna 

eller på annat sätt organisera möjlighet till barnpassning under tiden som sessionerna pågår. 

Andra möjliga sätt att underlätta utmaningen att få till grupper är att rekrytera kontinuerligt 

över tid, att grupperna är öppna och exempelvis hålla sessioner med förbestämda teman 

kontinuerligt utan krav på närvaro. Ett annat tänkbart sätt att tillgodose deltagarnas behov av 

erfarenhetsutbyte med andra föräldrar och på samma gång komma runt utmaningen att få till 

grupper är internetbaserad behandling med gemensamt forum för alla deltagare. 
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Vårdcentraler, som lyfts fram som en möjlig verksamhet att bedriva sömnbehandlingar i 

grupp för småbarnsföräldrar, kan vara ett alternativ förutsatt att beståndsdelarna i den 

behandling (KBT-I) som tidigare genomförts på vårdcentraler modifieras eftersom de inte är 

anpassade efter småbarnsföräldrars situation. 

Utifrån att det verkar finnas ett behov av att erbjuda hjälp till småbarnsföräldrar med 

sömnbesvär som uppkommit i samband med föräldraskapet, är rimligtvis nästa fråga vilken 

typ av insats som kan vara aktuell och på vilken nivå. Denna behandlingsstudie har haft både 

ett behandlande och ett preventivt perspektiv – i preventivt syfte på en indikerad nivå riktad 

till föräldrar med upplevda sömnbesvär. Syftet har således varit att genom en 

acceptansbaserad intervention minska lidandet av sömnbesvären och samtidigt förebygga 

vidare ohälsa exempelvis kopplat till nedstämdhet, relation till partner och barnet. Ett 

alternativ till detta är att rikta insatsen till en bredare population, i detta fall antingen till 

samtliga småbarnsföräldrar genom en universell preventiv insats eller till genom en riktad 

preventiv insats till de föräldrar som bedöms ha en ökad risk för att utveckla sömnbesvär 

och/eller ohälsa i samband med sömnbesvär.  

Inom MBHV som verksamhet, där vi genomfört behandlingen, arbetar man utifrån ett 

nationellt program över vilka typer av insatser som ska erbjudas och på vilken nivå. Det finns 

insatser som erbjuds för alla inom barnhälsovården med det övergripande syftet att övervaka 

barnets hälsa. Andra insatser är riktade och erbjuds genom samtal, vägledning och andra 

insatser till alla vid behov. Dessa riktlinjer beskrivs närmare i Rikshandboken för 

barnhälsovård (Socialstyrelsen, 2014). En fråga som väckts hos oss under genomförandet av 

denna studie är om och i så fall var, de föräldrar som är i behov av hjälp för sina sömnbesvär 

kopplade till föräldraskapet fångas upp inom vården. Vi kan utifrån resultatet av denna studie 

varken påvisa att behovet hos föräldrarna fångas upp eller att det inte gör det. Det vi kan 

uttala oss om är att deltagarna som ingått i denna studie upplever att de inte har blivit 
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tillräckligt hjälpta via BVC då de uttrycker att barnets sömn har varit i fokus på BVC. Detta 

indikerar att det finns en risk för att BVC, som är den verksamhet som erbjuder universella 

insatser, inte i en tillräcklig utsträckning täcker upp för det behov föräldrar har av att bli 

hjälpta med sin egen sömn, med eller utan samtidiga problem kring barnets sömn. Vi kan 

också se att samtidigt som flera psykologer inom MBHV anser att de kan och behöver 

utveckla arbetet av insatser i gruppformat, så upplever de att behoven redan tillgodoses 

genom individuella kontakter. Kan det vara så att de som väl erbjuds individuell hjälp via 

psykolog inom MBHV får den hjälp de behöver men att det också finns en grupp av 

småbarnsföräldrarar som skulle gynnas av psykologiska insatser men som varken fångas upp 

via BVC eller psykologenheten inom MBHV?  

Begränsningar med studien 

Den främsta begränsningen för denna studie är dess design. Den ursprungliga planen 

var att genomföra en randomiserad kontrollerad (RCT) studie med en behandlingsgrupp och 

en väntliste-kontrollgrupp. Med anledning av det låga antalet deltagare reviderades dock 

denna plan till att istället genomföra en pilotstudie. Studien har influenser av en SCED-design 

i form av upprepade mätningar under behandlingen. En ren SCED-design var dock inte möjlig 

på grund av tidsbegränsningar för att uppnå en tillförlitlig baslinje. Detta är en betydande 

begränsning eftersom styrkan i en SCED-design ligger i att en stabil baslinje fungerar som 

kontroll av den oberoende variabeln. Då en sådan baslinje för deltagarna inte har upprättats, är 

det inte möjligt att dra några slutsatser om i vilken utsträckning deltagarnas resultat beror på 

normal variation (ovidkommande variabler) respektive på behandlingen (den oberoende 

variabeln). För att väga upp för den uteblivna experimentella designen valde vi att, med hjälp 

av en mixad design, bredda studiens fokus genom att inkludera kvalitativa data och 

därigenom undersöka implementering och genomförbarheten av interventionen.  
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För att öka validiteten av det kvalitativa resultatet hade det varit önskvärt att 

genomföra triangulering, det vill säga att utöver data från psykologerna inom MBHV och 

deltagarna i behandlingen, även samla in data från personal inom BVC. Om tidsramen för 

denna studie hade tillåtit, hade vi med fördel även valt att samla in data genom intervjuer 

istället för via frågeformulär eftersom detta hade kunnat bidra till mer djupgående och 

nyanserade svar.   

Ett av syftena med denna intervention var att förebygga negativa utfall som en 

konsekvens av de upplevda sömnbesvären. Det har dock varit svårt att fånga upp de variabler 

vi ämnat mäta preventiva effekter på. I brist på redan utformade standardiserade formulär om 

förälderns upplevda relation till sitt barn och upplevd förmåga i sitt föräldraskap utformade vi 

egna frågor om som skulle besvaras i fritext. Dessa frågor lyckades dock inte på ett 

tillfredsställande sätt bidra med värdefulla data till studien. En möjlig orsak till detta kan ha 

varit brister i instruktionen av hur frågorna skulle besvaras kopplat till exempelvis omfång 

och teman, vilket också speglar svårigheten i att använda kvalitativa svar som utfallsmått för 

att jämföra data från för- och eftermätning. Dessutom hade det krävts att studien hade varit 

longitudinell för att kunna uttala sig om den varit förebyggande mot de risker som 

sömnbesvär hos föräldrar kan innebära, vilket inte har varit möjligt inom ramen för denna 

studie.  

Slutsats 

Studien har bidragit med preliminära data över effekten av en mindfulness- och 

acceptansbaserad sömnbehandling för småbarnsföräldrar genom en reviderad version av 

behandlingsmanualen MAGI-r. Kanske ännu viktigare, har denna studie bidragit med ökad 

kunskap i frågor om genomförbarhet och implementering av en sådan behandling samt ringat 

in centrala områden för vidare forskning.  
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Vidare forskning 

Först och främst ser vi att det finns ett behov att undersöka närmare om det faktiskt är 

så att det finns en grupp av småbarnsföräldrar med sömnbesvär vars behov av hjälp i nuläget 

inte fångas upp på ett tillfredsställande sätt inom vården. Denna studie berör föräldrar inom 

Region Örebro län och det kan vara av intresse att undersöka detta i en större skala både inom 

denna region men även inom andra regioner.  

För att utvärdera om en mindfulness- och acceptansbaserad intervention likt den i 

denna studie kan vara en effektiv metod för att hjälpa föräldrar med sömnbesvär, behöver det 

genomföras studier med en experimentell design. Det krävs att vidare forskning beaktar denna 

målgrupps särskilda omständigheter rörande praktiska möjligheter att delta för att sådana 

studier ska vara genomförbara.  
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Bilaga A – Sessionsplanering och innehåll 

Denna sessionsplanering (inkl. information till deltagare, sömnsork och individuell plan) är baserad på 
manualen MAGI-r som återfinns i Sju lektioner i att släppa taget - studie av en tredje generationens KBT för 
insomni (Söderstrand & Hylmö, 2006). Innehållet är reviderat av behandlarna i den aktuella studien.  
 

Session 1: Att ge upp kampen 
 Välkomnande, genomgång av ramar och sekretess. Fokus på övningar (ej livshistoria), som 

”ett träningspass för hjärnan”. 
 Introduktionsövning: 2 och 2 - varför går de i denna sömnbehandling? 3 min var. Berätta i 

gruppen om den som man intervjuat. 
 Kroppsscanning (stresscoachen.nu, 11 min) 
 Genomgång av kroppsskanning  
- Introduktion till nucentrerat upplevelse- och erfarenhetsbaserat förhållningssätt i 

behandlingen 
- Vad lade de märke till? VILLIGHET, NYFIKENHET till inre processer 
- Följdfrågor samt förstärk det som kan kopplas till att ”släppa taget”, tankarnas frenesi.  
- Tystnad? Behandlarna tar eventuellt upp egna upplevelser. Ta upp likheter/olikheter med 

att ligga sömnlös. 
 (Eventuell paus.) 
 ”Dagens lektion” 
- Meningen är inte att hitta ”en lösning” på sömnproblemet - TVÄRTOM. Oviljan till att 

vara sömnlös är något som bidrar till att det är svårt att sova. Detta är sömnparadoxen. 
- Kontroll - vad händer när vi försöker? Ex. att försöka att inte tänka på en blå isbjörn. 
 Om sömnen och hjärnan: 
- hjärnan försöker hjälpa oss från upplevelser som vi inte vill känna av. Ibland kan det vara 

hjälpsamt, ex. ”ta med paraply när det regnar”.  
- Men funkar inte med sömn. Kan det vara så att alla försök till att somna motverkar sitt 

syfte?? 
- Summering (skriv på tavlan): Så länge du inte vill ha sömnlösheten så kommer du att ha 

den. 
- ”Monstermetaforen”  
- Vad är alternativet? Reaktioner, funderingar? VALIDERA - snarare än ge svar. 
- ”Är det okej att fortsätta med gruppen och det vi gör, utan att riktigt veta var vi är påväg?” 
 Metafor om ”Rent och smutsigt obehag”  
 Hemuppgift: Kroppsskanning 1ggr/dag + registrering varje utförd gång och ta med till nästa 

session. Ta upp att kroppsskanning inte ska fungera som ett knep för att somna, utan som en 
övning i ett förhållningssätt för inre upplevelser. 

 Om tid finns: gå igenom praktiska möjligheter för att genomföra hemuppgift, genomgång.  
 Dela ut:  
- mindfulnessövning-formulär 
- patientmaterial: Sömn och sömnsvårigheter (eget material: Om sömn- till deltagare) 
 

Session 2: Om sömn och strategier 
 
 Kroppsscanning: 27 min, liggande 
- Hur har övningarna varit hemma? VALIDERA upplevelser.  
- Några hinder? (Är det möjligt att ha jobbiga känslor och fortsätta göra övningen?) 
- Ev. ”Joe the Bum”- metaforen. 
 Samla in formulär av hemuppgiften. 



BEHANDLING FÖR SMÅBARNSFÖRÄLDRAR MED SÖMNBESVÄR 53 

 Vi tar fram TCQ-I-formulären (som fylldes i vid förmätning) och delar ut dem till deltagarna. 
- Ber dem läsa några av sina 3:or och 4:or. Hur fungerar dessa strategier? Lång+kort sikt.  
- ”Är det inte märkligt hur hjärnan försöker lösa problemet på ett sätt som uppenbarligen inte 

alls fungerar?” Upprepa rent/smutsigt obehag och dra parallell. 
- ”Lådmetaforen” 
- Upprepa ” så länge du inte vill ha sömnlösheten så kommer du att ha den”. 
- Hur skulle det vara att bjuda in påträngande tankar/känslor utan att göra något åt dem? (är 

individuellt vilka strategier som fungerar, gemensamt för icke-fungerande strategier är att 
systemet aktiveras istället för att deaktiveras.) 

 Veckans lektion: skriv upp punkter på whiteboard för genomgång 
- 1. Sömnen varierar av sig självt och av yttre omständigheter (nämn olika sömnbehov och 

kopplingar till att vara småbarnsförälder) 
- 2. Sömn kan inte kontrolleras, ex: ”nu ska jag sova 8 h” 
- 3. En sömnlös natt är ingen katastrof (finns forskning som visar att vi kan prestera bra ändå, 

ofta känns det värre än vad man faktiskt påverkas) 
- 4. Kroppen kompenserar själv för dålig sömn - ex. sömnen görs effektivare genom att 

sömncyklerna komprimeras.  
- Frågor? Hur tänker ni kring sömnen kopplat till att ni är småbarnsföräldrar? 
 Hemuppgifter: Kroppsscanning 1ggr/dag + sömn-sork (genomgång på tavlan). Sorken: varje 

gång de har svårt att sova (kan vara flera ggr per dag).  
  

Session 3: Tankar är inte fakta och känslor är inte farliga 
  
 Sittande meditation: 15 min 
- Reflektion kring övningen. Skillnader jämfört med kroppsskanning? 
- Syftet med denna meditation är att visa hur tankarna fungerar och hur man kan förhålla sig 

till dem på olika sätt. ”Det verkar som om hjärnan producerar en massa tankar hela tiden 
som det är svårt att värja sig ifrån. Ingen makt över den, trots försök att fokusera på 
andetagen. Men hjärnan vill gärna få oss att tro att våra tankar är oss själva, eller hur? Men 
hur kan de vara det när vi inte har någon kontroll över dem.” 

 Illustrera genom personligt exempel. ”Det dyker ständigt upp en massa tankar men det är upp 
till oss att välja att tro på dem som en sanning, eller att bara låta dem vara där.” 

- Vilka tankar har de just nu när de sitter och lyssnar? Ex. ”det är som om en liten papegoja 
satt på våra axlar och ständigt sa oss en massa saker, ibland viktigt men oftast bara strunt.” 

- Alla får ta fram sina sömn-sorkar. De som vill, berätta om de värsta insomni-tankarna. (Vi: 
validera hur påträngande tankarna är, och behandlar/pratar om dem som något externt.) 

- Hur fungerar dessa tankar? ”Är det tankar som hjälper er att sova bättre?” Hjärnan - 
komplex problemlösare, ibland till vår nackdel. 

 Övning (nu ska vi göra en övning som kan kännas lite löjlig, men vi gör den tillsammans): 
välj ut någon av deltagarnas tanke. Säg tanken i kör tillsammans under 2 min. 

- Vad händer med orden? 
- Meningen är inte att ifrågasätta tanken, utan lätta på tankens makt. 
 Nu går vi över till känslor. 
 Återgå till sömn-sorkar. Jobbiga känslor eller kroppsupplevelser som dykt upp? Skriv upp på 

tavlan. Vad gjorde de med känslan och hur fungerade det? 
 Veckans lektion: emotionell kontroll - hur svårt och meningslöst det är. Att emotionell 

kontroll är inlärt sedan barnsben. (Ge ex på ”förbjudna känslor, eller ”uppskattade känslor” 
- lärt sig vilka som är bra/dåliga känslor, ofta blivit tillsagd vad man ska känna i olika 
situationer). 

- Vad leder undvikandet/kontrollen till? Och vad är alternativet? - VILLIGHET. Kan någon 
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ge exempel på vad det skulle kunna vara? Om ni får ångest - hur skulle det vara att bara låta 
den vara där och inte försöka ta bort den? Dessa regler för känslokontroll ligger djupt 
rotade i oss. 

- Övning: Att säga ja till dina inre upplevelser (”radikal acceptans”, 
www.verksampsykologi.com/wp-content/.../Att-säga-ja-till-dina-inre-upplevelser.doc) 

 Hemuppgifter: Sittande meditation 1ggr/dag + sömnsork 
 

Session 4: Känslor är inte farliga + förbereda sin sömn 
 
 Sittande meditation: 15 min 
 Ta fram sömnsork. Diskutera eventuella jobbiga känslor. Vad gjorde ni med den? Villighet att 

ha den? 
- Repetition av känslomässigt undvikande, skadligt och inlärt.  
 Pennebaker-övningen (15 min). Beskriva övningen. Vi går ut. Efteråt: reflektioner - hur känns 

det nu? går det att ha de känslor som väckts utan att göra motstånd? (Inre upplevelser 
obehagliga med ej farliga). Säga efter övningen att tanken bakom är att göra flera dagar i 
rad – men att de får göra som de vill. 

 Förberedelse av sömn:  
- Skilj på vad man kan respektive inte kan påverka. 
- Rita upp tabell individuell plan - fysisk, känslomässig och kognitiv inaktivering. Skriv upp 

exempel från gruppen.  
 Andningsankaret (3 min) - kan användas under dagen för att behålla närvaro (generalisering 

av upptränad förmåga till medveten närvaro). 
 Hemuppgift: (dela ut papper sömn-info och individuell plan) Individuell plan + sittande 

meditation eller kroppsskanning. Tänk på: akut sömnhantering – villighet och acceptans av 
inre upplevelser medan inför sänggående kan man göra förberedelser - aktiva handlingar 
som skapar bättre förutsättningar för en själv. 

 
Session 5: Avslutning 

 
 Kroppsscanning: 11 min 
  - hur känns övningen nu jämfört med första gången? 
 Hemuppgiften: hur ser respektive deltagares plan ut för framtiden? Låt alla presentera hur de 

tänkt.  
 Repetera kursens innehåll - fråga dem: Vad har vi gjort? 
 Feedback till oss och behandlingen.  
- Vad tar du främst med dig härifrån? 
- Vilka övningar var bra/mindre bra? 
- Vad kan förbättras? Något som saknades? 
Tacka och hejdå! 
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Om sömn – Information till deltagare  
 
Hur mycket sömn vi behöver varierar från individ till individ. Det går inte att säga exakt hur 

många timmars sömn en människa behöver för att må bra. Sömnen varierar även under olika 

perioder i livet. Generellt sett behöver vi mer sömn som unga och mindre sömn när vi blir 

äldre.  

 

Som förälder till yngre barn är det naturligt att sömnen störs av flera olika anledningar. För 

det första skiljer sig barns sömnbehov och sömnmönster från ditt eget. Barnet kan ha svårt att 

somna och barnet kan vakna under natten eller tidigt på morgonen. Att bli förälder innebär 

också en omställning i livet och trots många positiva känslor är det vanligt att föräldraskapet 

dessutom innebär en ökad stressnivå.    

 

Kroppen tar hjälp av signaler både inom kroppen och från omgivningen för att veta när det är 

dags att sova. En förutsättning för att kunna somna är att kroppen är ”nedvarvad” – både 

fysiskt, känslomässigt och kognitivt (tankemässigt).  

 

Fysisk inaktivering: Vid fysisk inaktivering känns kroppen avslappnad. Man kan känna sig 
”slö” och lite tung i kroppen. Det är som om kroppen befinner sig i viloläge, ej beredd på att 
reagera eller utföra någon krävande uppgift.  
Faktorer som kan hindra kroppen att gå ner i vila är bl.a. kaffe/te och andra koffeinhaltiga 
drycker och upplevd stress. Motion påverkar också: för lite motion under dagen hindrar 
kroppen från att bli trött samtidigt som intensiv träning för nära inpå sänggåendet gör att 
kroppen är för uppvarvad för att kunna somna. 
Underlättande faktorer för fysisk inaktivering är att motionera regelbundet och inte för nära 
inpå sänggående, samt minska intaget av koffein och alkohol.  
 
Känslomässig inaktivering: Vid känslomässig inaktivering kan vi känna oss lite ”avtrubbade”, 
vi känner oss varken särskilt uppspelta, rädda, upprörda, ledsna eller oroliga. Motsatsen är när 
vi upplever starka känslor som kan behöva bearbetas för att klinga av.  
Faktorer som kan hindra känslomässig inaktivering är att gå och bära på starka upplevelser 
och känslor kopplat till saker som hänt eller ligger framför en.  
Underlättande faktorer är att bearbeta eventuella starka känslor under dagen, en god stund 
innan man ska sova. Det kan både vara genom att skriva av sig exempelvis via dagbok eller 
att vända sig till någon annan för att prata.  
 
Kognitiv inaktivering: Vid kognitiv inaktivering kan det kännas som om hjärnaktiviteten går 
ner – vi får det svårare att koncentrera oss och effektivt lösa problem. Tankarna är istället mer 
okontrollerade och liknar mer dagdrömmar.  
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Faktorer som kan hindra kognitiv inaktivering är man aktivt försöker lösa ett problem eller på 
annat sätt har en hög aktivitet av tankar om sådant som hänt eller som man upplever att man 
behöver planera inför. Även försök till att minska tankeaktiviteten, ökar den kognitiva 
aktiviteten och hindrar därmed kognitiv inaktivering.   
Underlättande faktorer kan vara att bestämma ett tillfälle under dagen att ägna åt att planera 
och komma fram till strategier för hur olika problem kan lösas. Meditationsövningar där man 
övar upp förmågan att observera tankarna istället för att kontrollera dem kan också vara 
hjälpsamt.   
 
Att få sin sömn störd och önska att man kunde få sova mer är väldigt vanligt hos 

småbarnsföräldrar. Men eftersom situationen i mångt och mycket inte går att förändra, blir det 

särskilt viktigt hur man förhåller sig till den rådande situationen. Det är, som beskrivet ovan, 

möjligt att förbereda sig för en god sömn, genom exempelvis motion, framförhållning och 

känslomässig bearbetning. Att däremot med all kraft försöka sova mer kan få motsatt effekt. 

När man blir väckt under natten och brusar upp för att man ”bara måste få sova ordentligt 

inatt”, aktiveras istället kroppen vilket bara gör det svårare att somna om. Därför blir det 

viktigt att under tider i livet då man har störd sömn, även öva upp acceptans så att ens 

välvilliga försök till att somna inte istället förvärrar situationen.  
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Sömnsork 
Situation Organism (Du) Reaktion Konsekvens 
Natten 
mellan  
..dag och 
..dag 

Tankar (ordagrant)? Känslor? 
Kroppsupplevser? 

Hur reagerar du på 
det som kommer 
upp? 

Vad får din 
reaktion för 
konsekvenser? 

Ex: natten 
mellan ons – 
tors 

Nu blir jag väckt IGEN! Nu 
kommer jag vara trött imorgon 
igen.  
Rastlös, irriterad. Spänd i magen 
och axlar.  

Börjar tänka mer på 
att situationen inte är 
hållbar. Får dåligt 
samvete för att jag 
blir irriterad över att 
mitt barn väcker mig. 
 
 

Irriterad, 
uppgiven. Fler 
tankar. Svårt att 
somna om. 
Kroppen är uppe i 
varv. 
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Individuell plan för att få så bra sömn som möjligt  
 

 
 Fysisk inaktivering 

 
Känslomässig inaktivering 

 
Kognitiv inaktivering 

 
Förberedelser  

under 
 dagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
När min sömn blir störd… 
 
 
…hjälper det mig att:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… fungerar det inte för mig att:  
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Bilaga B – Registrering av mindfulnessövning  

Namn  ______________________ 

Datum ______________________ 

Plats  _______________________ 

Tidpunkt ____________________ 

 

Denna mindfulnessövning genomförde jag: 

[  ]  Sittande meditation [  ] Kroppsskanning [  ] Andningsankaret  

[  ] Annan (vilken?) 

 

Antal minuter som övningen pågick: _____ 

 

Hur var det att genomföra övningen? 

 

 

 

Vilka tankar passerade genom dig? 

 

 

 

Vilka känslor passerade genom dig? 
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Bilaga C – Frågor om genomförbarhet riktade till deltagare 

TACK för att du besvarar frågorna nedan!  
Det hjälper oss att utvärdera behandlingen som kan ligga till grund för framtida 
forskning och insatser. 
 
Svara så utförligt du kan. 
 
1) Denna behandling har genomförts i små grupper och vår upplevelse är att det har varit svårt 
att rekrytera småbarnsföräldrar till behandlingen. 
Hur tror du att man kan gå tillväga för att öka antalet deltagare i en sömnbehandling likt 
denna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 a) Upplever du att Mödra-och barnhälsovårdens psykologenhet är en lämplig verksamhet 
för denna behandling?  
 
 
 
 
 
b) Finns det någon annan verksamhet som du hellre hade sökt dig till för att delta i denna 
behandling? 
 
 
 
 
 
 
3) Övrigt: Har du några övriga synpunkter/feedback/idéer som du vill dela med dig av? 
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Bilaga D – Frågor genomförbarhet/implementering till psykologerna inom MBHV 

 

Dina svar är anonyma och kommer att analyseras och inkluderas i vår behandlingsstudie 
inom ramen för vårt examensarbete.  
 
 
Anser du att det finns ett behov av en sömnbehandling för småbarnsföräldrar?  
 
Ja [  ]     Nej [  ] 
 
Varför/varför inte?  
 
 
 
 
 
 
 
Anser du att MBHV är en lämplig verksamhet för genomförandet av en sömnbehandling i 
grupp för småbarnsföräldrar?  
 
Ja [  ]     Nej [  ] 
 
Varför/varför inte? Anser du att det finns någon annan verksamhet som passar bättre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anser du att det är möjligt att införa återkommande sömnbehandlingar i gruppformat för 
småbarnsföräldrar så som verksamheten ser ut idag?  
 
Ja [  ]     Nej [  ] 
 
Underlättande faktorer: 
 
 
 
 
Hindrande faktorer: 
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Anser du att en acceptansbaserad sömnbehandling med mindfulnessövningar är ett bra 
alternativ som sömnbehandling för småbarnsföräldrar?  
 
Ja [  ]     Nej [  ] 
 
Varför/varför inte?  
 
 
 
 
 
 
 
Övriga synpunkter: 
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Bilaga E – Screening  

 
Ringer angående din anmälan för sömnbehandling (vårt namn och att vi läser sista terminen 
på psykologprogrammet i Örebro). För att avgöra om behandlingen är lämplig för dig 
kommer jag att ställa några frågor här via telefon. Passar det dig nu eller ska vi boka in en tid?  
 
Behandlingen är en del av en studie i vår examensuppsats. Ni kommer att få fylla i formulär i 
början och slutet av behandlingen som vi kommer att använda som underlag i vår studie. 
(Nämn också sekretess, anonymitet i forskningsprojektet och att de kommer att få fylla i ett 
formulär även på plats med skriftligt samtycke på vad detta innebär). Är detta ok?  
 
Har du möjlighet att delta i en sömnbehandling under 5 veckor under våren? (inplanerade 
resor, eventuella andra praktiska hinder)  
 
 
Jobbar du skiftarbete? 
 
 
I behandlingen ingår hemuppgifter; att genomföra övningar och att registrera dessa. Är du ok 
med det? 
 
 
Har du testat på medveten närvaro/mindfulness tidigare?  
(om ja, hur länge och upplevelse av det) 
 
 
 
Hur skulle du med egna ord beskriva dina sömnsvårigheter? 
 
 
 
 
 
Vad upplever du är orsaken till dina sömnsvårigheter?  
(för oss: få reda på om det primärt är kopplat till att bli förälder) 
 
 
 
 
 
 
Lider du av några sjukdomar? (Påverkar detta sömnen?) 
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Tar du några mediciner? (För vilket tillstånd? Påverkan? Sömnmedicin?) 
 
 
 
Är du beroende av någon substans? (Koffein, nikotin, alkohol, andra droger?) 
(Uppmärksam på ex alkoholförtäring som lugnande) 
 
 
Har du någon pågående psykologisk kontakt? 
 
 
 
Har du, eller har haft psykiatriska besvär tidigare? Vilken typ?  
(exklusion psykosproblematik, bipolär sjukdom, emotionellt instabil personlighetsstörning) 
 
 
 
 
Känner du dig nedstämd just nu? Har du, eller har du haft tankar på att ta ditt liv? 
(om ja, fortsätt med ”Självmordsstegen” av Jan Beskow) 
 
 
   
 
Har du några frågor?  
 
 
 
Avsluta med att informera att du återkommer snart när du vet om hen kommer att delta i 
behandlingen.  
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