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Sammanfattning 

Sömnparalys innebär att man vaknar upp men inte kan röra sig, 

och ofta har man skrämmande sinnesupplevelser. Tolkningen 

och upplevelsen under en sömnparalys kan leda till rädsla att 

berätta om paralysen, och även om man berättar kan det leda 

till social stigmatisering och feldiagnostisering.  

En enkätinsamling gjordes med 100 studenter. Huvudfrågan var 

om upplevarna av sömnparalys var oroliga för att berätta om 

det, för att de är rädda att ses som psykiskt sjuka. De som haft 

sömnparalys berättade för andra, men hellre för någon de 

känner väl. De och dem som inte upplevt sömnparalys såg det 

som ett fysiskt problem snarare än ett psykiskt. Risken för 

stigmatisering och psykisk feldiagnostisering är reducerad, men 

mer forskning och utbildning i ämnet behövs. 

 

Nyckelord. Sömnparalys, tolkning, stigmatisering, 

feldiagnostisering 
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Abstract 

 

Sleep paralysis means waking up and being unable to move, and 

are often accompanied with frightening perceptual experiences. 

The interpretation and experience perceived during sleep 

paralysis, may lead to fear of telling others about the paralysis, 

because of the risk for social stigma and misdiagnosis. A survey 

was conducted with a group of hundred students. The main 

question was if experiencers are afraid to tell others with the fear 

of risking been perceived as mentally ill. The experiencers did 

tell others, but rather to those they knew well. They as well as 

the non-experiencers viewed it as a physical problem rather than 

a psychological one. The risk of social stigma and misdiagnosis 

are reduced, but more research and education in the subject is 

needed. 
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Gamla Tiders Nattliga Incubus - En Psykisk Sjukdom Idag? 

 

Tänk dig att du vaknar upp på morgonen, och upptäcker att du inte kan röra dig. Alla försök 

du gör misslyckas; du är som förlamad. Då upptäcker du att någon - eller något - kommer in i 

rummet. Du stelnar till av rädsla och blir genast klarvaken. Du kan fortfarande inte röra dig, 

och när du försöker skrika kommer inget ljud över dina läppar. Skepnaden som kom in i 

rummet kommer sakta fram till sängen och böjer sig ner över dig. Du stirrar skräckslaget på 

den och försöker att med alla krafter komma därifrån, men det är lönlöst. Plötsligt känner du 

ett kraftigt tryck över bröstkorgen, som gör att du inte kan andas. Du kvävs mer och mer och 

blir helt säker på att din sista stund är kommen, men ... plötsligt försvinner figuren, och du 

kan andas igen. Din rörelseförmåga återkommer; du sätter dig upp i sängen, förvirrad och 

rädd. Vad var det som precis hände? 

Sömnparalys  

Det jag beskrivit ovan kallas för sömnparalys. En sömnparalys börjar med att man, under det 

att man ska vakna eller somna, upptäcker att man inte kan röra sig eller prata. Man kan sedan 

se och höra märkliga saker, som ofta upplevs skrämmande. Samtidigt kan man dessutom 

känna sig kvävd. I de flesta fall känner man sig fullt vaken, då detta händer. Detta kan pågå 

från några sekunder till flera minuter (American Psychiatric Association, 2000). Det 

skrämmande man ser är oftast någon form av skugga eller figur, som närmar sig sängen 

(Hinton, Hufford & Kirmayer, 2005). Det finns alltså många sinnesupplevelser man kan ha 

under en sömnparalys. 

Alla paralyser ser inte ut på samma sätt. Forskning visar att det mesta man kan uppleva 

under en sömnparalys kan delas in under tre kategorier: Intruder, Incubus och Vestibular-

Motor (Cheyne & Girard, 2007;Cheyne, Rueffer  & Newby-Clark, 1999). Intuder innebär att 

man känner en närvaro av någon i rummet. Under denna kategori räknas även att man i övrigt 

kan se, höra och känna saker, t.ex. Höra fotsteg eller att någon tar på en. Det som sker under 
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Intruder kategorin hänger ofta ihop med det som händer inom Incubus kategorin. I Incubus 

kategorin räknas bland annat att man har känslan av att någon sitter på en och att man blir 

kvävd. Under den tredje kategorin Vestibular-Motor kan ut-ur-kroppen-upplevelser 

förekomma. Man kan också känna tydliga, märkliga känslor i kroppen såsom att man flyter 

och roterar eller liknande. Som synes är Vestibular-Motor upplevelser ganska annorlunda från 

Incubus och Intruder upplevelser. Dessa tre kategorier visar tydligt på hur olika 

sömnparalyser kan vara. 

Som jag ovan nämnde fanns ordet ”Incubus” med i de tre kategorierna för sömnparalys, 

men för att undvika missförstånd är det viktigt att veta att ordet Incubus har fler betydelser än 

denna. Incubus kommer från ”Incubare”, ett latinskt ord som betyder ”att sitta på” (De Jong, 

2005).  Det har ursprungligen en annan betydelse, nämligen den av en älskare som inte syns. 

Denna demon, har två former. Den manliga formen kallas Incubus och den kvinnliga 

Succubus (Bruce, 2002). En del sömnparalyser har erotiska och sexuella inslag, och vissa har 

till och med känt sig våldtagna (Gangdev, 2006). Traditionellt skulle man nog ha sagt att det 

då varit Incubus eller Succubus som varit inblandade, även om man inte behöver vara 

paralyserad under ett sådant angrepp (Bruce, 2002). För att förstå olika tolkningar av dessa 

fenomen är det bra att veta om betydelserna av dessa begrepp.  

Sömnparalys är inte samma sak som mardrömmar eller nattskräck (pavor nocturnus). 

Kanske är man lite rädd då man vaknar upp efter en mardröm, men ofta inte mer än så. Man 

vet också att det var en dröm efteråt, även om själva drömmen kändes verklig. Då man har 

kommit ur en sömnparalys är man däremot ofta rädd, orolig och utmattad (De Jong, 2005). 

Under nattskräck vaknar individen upp, starkt förvirrad och extremt skräckslagen. Vanligtvis 

är det omöjligt att få kontakt med personen. Han eller hon brukar sedan somna om, och vid 

uppvaknandet kan personen ofta inte minnas händelsen överhuvudtaget (American Psychiatric 

Association, 2000). Det är viktigt att man kan skilja dessa tre sömnfenomen åt. 
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Sömnparalys verkar upplevas av människor över hela världen (Hufford, 2005), och det 

är  också vanligt, även om de vetenskapliga frekvensrapporterna varierar. Man har gjort 

mätningar på både normal, frisk befolkning och på människor med någon form av sjukdom. 

Till exempel hittade man en prevalens i Kanada på endast 2.2% i ett stickprov med friska 

personer, och 7.4% i ett stickprov med personer som led av Posstraumatiskt stressyndrom 

(PTSD). I det totala stickprovet var det 3 138 415 personer (Ohayon & Shapiro, 2000). I en 

annan undersökning med 8162 personer i Japan fann man en så hög prevalens av sömnparalys 

som 39,6% (Kotorii et al., 2001). I Ytterligare en annan studie upptäcktes det att 52 av de 208 

studenterna i stickprovet hade upplevt sömnparalys (Paradis et al., 2009). I forskningen tycks 

man inte riktigt ha svar på varför prevalensresultaten blivit så olika. Kanske kan det bero på 

att man i vissa kulturer pratar mer öppet om sådana här saker än i andra, men som vi kan se är 

sömnparalys i många fall vanligt. 

Vardagliga och vetenskapliga tolkningar 

Sömnparalys har fått mycket uppmärksamhet historiskt. Det har upplevts av människor länge; 

den äldsta kända rapporten man funnit är från år 1664 (Kompanje, 2008). Henry Fuselis 

kända målning ”The Nightmare” från 1781 sägs porträttera sömnparalys (Hinton et al., 2005). 

Inom folktron har man länge varit intresserad av dessa upplevelser, vilket märks i språken. I 

till exempel England kallas figuren man ser för ”Mare”, som betyder ”att krossa” (Hufford, 

2005).  Man känner genast igen det i ordet ”nightmare”. Även i Sverige kallas figuren 

traditionellt för ”Maran”, som ju även här finns med i ordet ”mardröm”. Att språken på detta 

sätt påverkats visar tydligt på det inflytande som sömnparalys haft för människan. 

Sömnparalys har påverkat folk sedan urminnes tider, och det människan undrar över, 

det försöker hon förklara. Traditionellt tolkades fenomenet som något utfört av häxor. 

Häxorna hade tagit illa upp för något och detta var straffet. Man bör dock inte tro att 

tolkningar med paranormala inslag inte längre existerar; idag finns också tolkningar av denna 
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typ. De tidigare nämnda demonerna Incubus/Succubus är en gammal, traditionell tolkning av 

sömnparalys som kvarstår än idag (Santomauro & French, 2009). En annan tolkning är att det 

inte är själva kroppen som är förlamad, utan att sinnet är separerat från kroppen. Det ska 

också vara därför sömnparalys är så nära sammankopplat med ut-ur-kroppen-upplevelser. 

Under denna sinnets dissociation med kroppen blir man medveten om en astral värld, där de 

andar lever som man ofta ser under sömnparalys (Bruce, 2002). Intressant nog finner jag en 

liknande beskrivning som den australienske Bruce har av sömn och sömnparalys från en helt 

annan kultur och plats i världen, nämligen hos Inuiterna i Nordamerika (Law & Kirmayer, 

2005). Inuiterna menar att då man sover delar sig själen från kroppen och att man under denna 

delning kan få kontakt med andevärlden.  

Man kanske skulle kunna tro att det endast är människor som tror på paranormala 

fenomen som upplever sömnparalys, men det har inte hittats några skillnader mellan de som 

tror på paranormala fenomen, magi eller religion och de som inte gör det, förutom när det 

gäller de som tror på telepati och reinkarnation (Ramsawh, Raffa, White & Barlow, 2008). 

Det är inte heller så att det är de som först tror att det finns onda andar, som sedan får 

sömnparalys och då ser det som en upplevelse där onda andemakter varit inblandade. Det 

verkar snarare vara så att det är sömnparalysen som skapar tron på onda andemakter, även om 

man inte tidigare haft tro på sådant (Hufford, 2005). Att tro på övernaturligheter ökar således 

inte sannolikheten för att man ska uppleva en sömnparalys. 

Vetenskapen har genom forskningen tagit fram förklaringsmetoder för fenomenet. 

Sömnparalys förstås på så sätt att kroppen normalt är paralyserad, alltså ”förlamad”, under 

REM sömnen så att man inte ska sparka omkring då man drömmer. Under en sömnparalys 

stängs inte denna kroppsförlamning av som den ska, utan fortsätter att vara där fast man har 

vaknat (Hinton et al., 2005). Man kan alltså säga att sinnet är vaket, men kroppen sover. Det 

märkliga och ofta skrämmande man ser, hör och känner brukar förklaras som hypnagoga och 
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hypnopompa hallucinationer, där den första är de som inträffar då man somnar och de senare 

då man vaknar. Dessa hallucinationer kan vara både syn, ljud och känselhallucinationer (De 

Jong, 2005). Det är möjligt att det finns fler förklaringsmetoder än dessa, men de flesta 

forskningsrapporter jag funnit har förklarat paralys på detta sätt.   

Vem upplever sömnparalys - Friska eller människor med fysiska eller psykiska problem? 

Sömnparalys är inom forskningen mest känt som ett av symptomen för narkolepsi, 

”sömnsjuka”, som innebär att man somnar ofta under dagen.  I DSM-IV-TR skriver man att 

30-50% av alla som har narkolepsi också upplever sömnparalyser. Dock fastställer man vidare 

att sömnparalys är minst lika vanligt hos människor som inte har andra typer av sömnproblem 

(American Psychiatric Association, 2000). Man har även funnit att sömnparalys är vanligt hos 

de som har PTSD, posttraumatic stress disorder, (Ohayon & Shapiro, 2000), men då PTSD 

endast har en prevalens på 8 – 20%  hos de som varit utsatta för någon form av trauma, 

(Nolen-Hoeksema, 2008), kan man nog också i det fallet vara ganska säker på att inte alla 

som upplevt sömnparalys också lider av PTSD. Man har även funnit att fenomenet är 

sammankopplat med paniksyndrom, och att de som haft sömnparalys också har haft det 

stressigare (Ramsawh et al., 2008). 85.5% av de 193 personer som haft sömnparalys i ett 

stickprov, hade aldrig varit diagnostiserade med någon psykisk sjukdom (Solomonova et al., 

2008). Sömnparalys tycks alltså upplevas av både friska människor och de som lider av olika 

fysiska eller psykiska problem i ungefär lika stor utsträckning. 

Hur sömnparalys påverkar människan 

Något vi kan vara säkra på är att sömnparalys är en skrämmande upplevelse för många 

(Sharpless et al., 2010). 38 av de 42 personer som haft sömnparalys i ett stickprov på 100, 

hade sett en skepnad som kom fram till sängen. Alla 42 personer trodde att de skulle dö 

(Hinton, Pich, Chhean & Pollack, 2005).  Många människor upplever sömnparalys bara en 

gång under sitt liv, men det finns folk som upplever det så ofta som varje natt (Hishikawa & 
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Shimizu, 1995, ref. i Gangdev, 2006). Det är också något som leder till oro, ibland religiös 

sådan (Hufford, 2005). Andra människor lägger inte stor vikt vid paralysen, och funderar inte 

speciellt mycket på den (Mcnally & Clancy, 2005). För vissa personer försämrar sömnparalys 

sömnen i allmänhet vilket leder till att de blir tröttare om dagen (Hsieh, Lai, Liu, Lan & Hsu, 

2010). Man menar också att vissa personer kan tro att sömnparalys egentligen är undantryckta 

minnen som visar sig på detta sätt. Det kan då handla om minnen om sexuellt utnyttjande 

såsom incest (Pendergrast, 1996, ref. i Mcnally & Clancy, 2005). Sömnparalys kan alltså ge 

människor bekymmer och oro på många olika sätt. 

Risken för feldiagnostisering - Ett komplext problem 

Förutom ovannämnda problematik som sömnparalysen för med sig, kan det också finnas mer. 

Med tanke på sömnparalysens speciella natur, kan det finnas risk att den missförstås som 

något annat än den är. De Jong påpekar att eftersom man ofta ser, hör och känner saker under 

en sömnparalys, kan detta lätt leda till en feldiagnostisering, såsom schizofreni (De Jong, 

2005). Det första problemet är alltså att sömnparalys kan missförstås och feldiagnostiseras, på 

grund av det man upplever under paralysen. 

Det andra problemet har att göra med hur man tolkar sömnparalysen. Många utsatta 

tolkar sin sömnparalys som en paranormal upplevelse (De Jong, 2005;Hufford, 2005).  

I DSM-IV-TR nämner man problemen som kan finnas med att ställa diagnoser på individer 

från andra kulturer, eftersom de kan ha trosföreställningar man inte är van vid. Det kan till 

exempel handla om religiösa eller spirituella trosföreställningar. Dessa skulle, av någon ovan 

vid andra kulturers tankesätt, kunna leda till feldiagnostiseringar. I värsta fall skulle det kunna 

ses som en psykotisk sjukdom (American Psychiatric Association, 2000). Det finns exempel 

på där tron på övernaturliga fenomen gett upphov till en diagnos. När det gäller Schizotyp 

personlighetsstörning kan man i DSM-IV-TR läsa följande: ”These individuals may be 

superstitious or preoccupied with paranormal phenomena that are outside the norms of their 
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subculture” (American Psychiatric Association, 2000, s. 697).  Två av huvudkriterierna för 

denna personlighetsstörning är ”magiskt tänkande” och att de ”tror på konstiga saker”. Inom 

de områdena räknas magi, tron att de har mediala förmågor såsom att kunna se in i framtiden 

och att känna närvaron från någon annan person i rummet. (American Psychiatric 

Association, 2000). Som vi vet är "att känna närvaron från någon annan person i rummet" ett 

typiskt "symptom" på sömnparalys, och detta räknas i det här fallet alltså som sjukligt.  

Dessa risker för missförstånd och feldiagnostisering skulle kunna leda till att de som 

haft sömnparalys överhuvudtaget inte vill tala om det för någon annan, av rädsla för att ses 

som psykiskt sjuka pga. deras tolkning av paralysen eller vad de upplevt under den. Det gäller 

därför att börja från rätt ände, genom att först ta reda på om de som haft sömnparalys 

överhuvudtaget berättar om den för andra, och om inte, varför de inte gör det. Man vet inte 

mycket om hur läget ser ut när det gäller detta, men Hufford (2005) skriver att då personer 

som har haft sömnparalys berättat om sin upplevelse för någon, har de ofta blivit 

missförstådda. Detta leder till att många aldrig berättar för någon om sina paralyser. Då 

sömnparalys på ett bra sätt har tagits upp, t.ex. Genom vetenskapliga studier av sömnparalys i 

form av frågeformulär på internet, har många av deltagarna berättat att de trodde att deras 

upplevelser var unika eftersom de inte hört om andra som haft dem. Då de väl fick reda på att 

de inte var ensamma om sina upplevelser hade de blivit både förvånade och lättade (Cheyne et 

al., 1999). Det finns alltså tecken på att sömnparalys är något man ogärna berättar för andra 

personer, men det behövs mer forskning kring detta.  

Vad tystnaden kan leda till 

För att förtydliga: Händelserna man upplevt under sömnparalysen skulle kunna göra att man 

ses som psykiskt sjuk och/eller feldiagnostiseras om man talar om det för någon annan. 

Tolkningen av händelserna skulle också kunna göra att man ses som psykiskt sjuk och/eller 

feldiagnostiseras.  
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Detta skulle kunna göra så att de som upplevt sömnparalys inte vill tala om det för någon 

annan, om de är rädda att ses som psykiskt sjuka eller feldiagnostiseras. Och vad händer då? 

För det första finns risken att man i allmänhet tror att förekomsten av sömnparalys är 

mycket mindre än den i själva verket är. För det andra kunde det bidra till att utsatta tror att de 

är ensamma om sin upplevelse, vilket kan leda till att de mår dåligt och blir oroliga att det är 

något fel på dem. Rädsla för att själv tro att man håller på att bli galen och psykiskt sjuk, finns 

också dokumenterad.  När det gäller panikattacker, är det vanligt att man är rädd för att bli 

galen eller förlora kontrollen (Meuret et al., 2006).  För det tredje kunde det leda till minskad 

kunskap på området både hos allmänheten och inom forskningen, eftersom man inte vet om 

att det finns ett behov av denna kunskap. Det saknas forskning inom sömnparalys, framför allt 

när det gäller de tolkningar och känslor fenomenet ger människor. Kanske är just detta 

anledningen. För det fjärde skulle risken kunna vara större att utsatta inte söker hjälp och stöd 

för sina problem. För det femte; om andra tror att de som upplevt sömnparalys är galna, skulle 

detta troligen leda till sociala problem för de som haft sömnparalys, och kanske till och med 

stigmatisering mot dem. Det finns många fördomar och okunskap gällande de med psykisk 

sjukdom, såsom att de är oberäkneliga och farliga, och att man därför inte vill vara med dem 

(Norman, Sorrentino, Windell & Manchanda, 2008). Det finns därför många anledningar till 

att ta reda på hur det egentligen ser ut, och om det finns någon risk för att dessa problem 

existerar.  

Mycken forskning behövs för att besvara alla frågor, men som en början vill jag angripa 

detta komplexa ämne genom att besvara följande huvudfrågor jag formulerat till följd av mitt 

syfte: Berättar personer som upplevt sömnparalys för någon annan om sina upplevelser? Om 

de inte gör det - är det i så fall för att de är rädda att ses som psykiskt sjuka (dvs. att andra ser 

det som att de hallucinerar och/eller har vanföreställningar, med mera)? Ses personer som 

upplevt sömnparalys som psykiskt sjuka av de som inte upplevt sömnparalys? Ser sig de som 
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har upplevt sömnparalys sig själva som att de hallucinerade eller hade vanföreställningar?  

Tolkas sömnparalysen som en övernaturlig upplevelse?  

Eftersom jag har flera grupper (de som haft och inte haft sömnparalys, samt kön etc.) 

kan jag även besvara några frågor gällande eventuella gruppskillnader: Finns det några 

skillnader i kön och ålder när det gäller vem som får sömnparalys? Är de som haft 

sömnparalys oroligare för att berätta för andra om det än de som inte haft det? Är de som haft 

sömnparalys räddare än de som inte haft det att något är fel med deras kropp eller psyke? 

Finns det några skillnader mellan grupperna när det gäller vad man tror att paralysen beror 

på? Detta är de frågor som jag önskar besvara med denna studie.  

Metod 

Deltagare 

Jag utförde ett bekvämlighetsurval med kurser på grund av brist på tid och även ekonomiska 

frågor. Det bestod av sammanlagt 100 studenter på Örebro Universitet, fördelade på kurserna 

psykologi A (n=41), varav 8 män 33 kvinnor, psykologprogrammets andra termin (n=16), 

varav alla kvinnor, och psykologprogrammets åttonde termin (n=11) varav 4 män och 7 

kvinnor, samt studenter i långhusets korridorer (n=32), varav 16 män och 16 kvinnor. Det var 

alltså sammanlagt 28 män och 72 kvinnor.  Medelåldern hos samtliga 100 personer var 23.72 

år (SD=4.34). Anledningen till att det blev just dessa stickprov, är för att det var svårt att få 

tag på tillgängliga klasser. Jag fick därför också använda mig av två insamlingskanaler (inte 

bara klasser utan även övriga studenter). I psykologi A fanns 106 studenter registrerade, i 

psykologprogrammets andra termin 29 personer, och i psykologprogrammets åttonde termin 

var 27 personer registrerade. Många personer fanns inte närvarande vid insamlingstillfällena. I 

psykologi A var ungefär 50 personer närvarande, och i de övriga två klasserna ca. 20. Vissa 

personer ville inte svara på enkäterna så dessa är inte med. Jag fick egentligen ihop 102 

enkäter, men två personer fick tas bort eftersom de bara svarat på de första två frågorna. 
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Material 

Jag hänvisar till enkäten och informationsbrevet som finns bifogat i slutet av uppsatsen. Jag 

utgick från enkäten The unusual sleep experiences questionnaire, USEQ (Paradis et al., 2009), 

eftersom den på ett detaljerat sätt frågar deltagarna om deras sömnparalyser och den 

innehåller även en del av de frågor jag är ute efter att besvara. Denna enkät var emellertid 

anpassad endast efter deltagare som haft sömnparalys minst en gång i livet. Jag gjorde därför 

en hel del ändringar. Jag lade först till en mängd frågor för de som inte upplevt sömnparalys. 

De fick hoppa över alla frågor menade till de som haft det, och istället besvara sina egna. 

Framför allt lade jag till frågor som söker besvara mina forskningsfrågor.  Enkäten översattes 

också till svenska. ”Psykiskt sjuk" operationaliserades i de flesta fall som hallucinationer 

och/eller vanföreställningar. Problemet med att operationalisera detta för snävt är att 

människor kan ha mycket olika uppfattning om vad som räknas som psykiskt sjukt. Därför 

skrev jag, i likhet med ursprungsenkäten, också frågor som: ”Var du rädd att du höll på att bli 

galen/psykiskt sjuk?”. Ordet "sömnparalys" nämndes vidare inte i enkäten eftersom jag ville 

se om deltagarna visste om något ord för upplevelsen. 

Jag tog även bort en del av de detaljerade beskrivningsfrågorna av sömnparalys i 

ursprungsenkäten eftersom det i min studie inte var aktuellt att få allt för detaljerade 

beskrivningar. Jag behöll dock en del av detaljfrågorna för att förbättra beskrivningen och 

förståelsen av sömnparalys och för att de ökar validiteten för att det verkligen är sömnparalys 

jag mäter. Jag lade också in en utökad beskrivning av sömnparalys (och därmed en 

operationalisering av begreppet) för att undvika missförstånd. Denna beskrivning lades sedan 

in på första sidan och på varje sida i fotnoten (fotnotsbeskrivningen syns inte i den bifogade 

enkäten). Denna definition baserades både på den ursprungliga enkäten och på DSM-IV-TR:s 

definition för sömnparalys, och att jag ändrade den lite för att ytterligare förtydliga.  För att 

öka validiteten ytterligare hade jag också flera frågor som återkom på lite olika sätt i enkäten, 



Gamla Tiders Nattliga Incubus - En Psykisk Sjukdom Idag? 13 

 

till exempel om man tror att det är ett fysiskt eller psykiskt problem. En tydlig beskrivning 

och att frågorna är allmänt detaljerade stärker validiteten ytterligare. I enkäten använde jag 

mig också av ord och uttryck som var lätta att förstå för deltagarna, och vid alla 

insamlingstillfällen utom där jag inte kunde vara med på grund av omständigheterna, kunde 

deltagarna vid behov ställa frågor till mig om något verkade oklart.  

I enkäten fanns olika svarsalternativ, och det användes både öppna och stängda frågor.  

På fråga 11-12, samt 14-21, användes svarsalternativen "aldrig, ibland, ofta och alltid" på de 

frågor som tar upp vad man upplevt under sömnparalysen. På fråga 22, 23, 29, 30 samt 42 - 

45 användes alternativen "inte alls, lite, ganska mycket och mycket", då jag ville veta hur stor 

oro deltagarna haft inför vissa händelser och att berätta om upplevelsen för andra. 

Alternativen "stämmer inte alls (STI), stämmer lite (SL), stämmer ganska mycket (STG) och 

stämmer helt (SH)" användes också till en mängd påståenden för att ta reda på vad deltagarna 

tror att sömnparalysen egentligen är för något och vad den beror på.  När det gäller frågor där 

grupperna skulle jämföras, såsom om de var rädda att sömnparalysen var tecken på psykisk 

sjukdom, fick de som inte haft sömnparalys tänka sig in i hur de skulle ha känt om de upplevt 

sömnparalys. 

Med enkäten följde ett kort informationsbrev där deltagarna informerades om för- och 

nackdelar med att delta i studien. Som fördel gavs att de vid deltagande i studien skulle bidra 

till att belysa ett ämne som tagits upp för lite i forskningen, och som man både hos 

allmänheten och i forskningen bör veta mer om. Som nackdel gavs att de skulle kunna 

uppleva ett visst integritetsintrång av frågorna. Deltagarna upplystes även om att de ges full 

anonymitet och konfidentialitet, samt att det är frivilligt att delta i studien (denna försäkran 

gavs även i enkäten). Jag uppmuntrade dessutom deltagarna att kontakta mig vid eventuella 

frågor. 
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Procedur 

Enkäterna delades ut på Örebro Universitet under föreläsningstillfällen på kurserna psykologi 

A, psykologprogrammets andra och åttonde termin samt till studenter i långhusets korridorer. 

Lärarna för föreläsningarna kontaktades via mail. I mailet berättade jag om min studie samt 

bifogade enkäten och informationsbrevet som följde med den. Jag bad dem även att inte tala 

om för studenterna att det var sömnparalys det gällde. 

Under enkätutdelningarna informerade jag deltagarna om att de var anonyma, att 

enkäten var frivillig och syftet med studien, men utan att använda ordet ”sömnparalys”. 

Istället använde jag ordet ”sömnupplevelser”. Jag gav samma information vid varje 

utdelningstillfälle, vilket ökar reliabiliteten för framtida studier. Studenterna fick sedan i två 

av fallen (psykologprogrammet) skriva på enkäterna under rasterna. I det tredje fallet 

(psykologi A) fick de skriva på dem i slutet av lektionen. Detta var enligt lärarnas önskemål. 

När det gäller studerande i Långhusets korridorer gick jag och frågade studenter som satt och 

studerade eller pratade och frågade om de ville delta i min studie, varefter de vid samtycke 

fick svara på enkäten.  

Statistiska analyser 

För statistiska analyser användes programmet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Tillsammans med deskriptiv statistik i form av medelvärde, standardavvikelse och 

procent användes oberoende t-test för att undersöka medelvärdesskillnader mellan de som haft 

och inte haft sömnparalys, samt 
2 
för att se på könsskillnader. 
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Resultat 

Personer som upplevt sömnparalys 

Av de 100 personer som fanns med i stickprovet, hade 30 haft sömnparalys. Medelåldern hos 

de som upplevt sömnparalys var 24.57 år (SD=4.2), och 66.7% var kvinnor. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan kvinnor och män när det gäller förekomsten av sömnparalys. 


2
(1,N=28)=0.61,p=.437. Det fanns inte heller några signifikanta åldersskillnader 

(t(97)=1.27,p>.05) mellan de som haft (M=24.57,SD=4.20) och de som inte haft sömnparalys 

(M=23.36,SD=4.39). De som haft sömnparalys var alltså inte äldre eller hade ett visst kön 

mer än de som inte haft sömnparalys. 

På frågan om vilka känslor, om några, de haft under sömnparalysen svarade 23 

personer. Känslorna var rädsla och obehag (47.8%), panik (17.4%), lugn och avslappning 

(17.4%), förvåning och förundran (8.7%), nyfikenhet och spänning (4.3), samt sorg (4.3%). 

20% av de 30 personer som svarade hade sett en skugga eller varelse vara i rummet. 30 

personer svarade på frågan om de gjort något i hopp om att minska risken för att de ska få 

sömnparalys igen. 16.7% av dessa hade gjort något, men endast fem svarade på frågan om 

vad de hade gjort. Då var det att be till Gud, läsa i Bibeln, ändra sovställning, varva ner innan 

sänggående och att sluta ta droger som man hade hoppats skulle minska risken för eventuella 

framtida sömnparalyser. Sju personer svarade på frågan om de hade hört talas om 

sömnparalys innan deras första upplevelse, 23.3% av dessa svarade ja. På frågan om de 

känner någon som upplevt liknande händelser som de själva svarade 18 personer. Av dessa 

svarade 60% ja. Endast 1 person (3.3%) av de 30 hade sökt hjälp för sömnparalysen, och då 

var det en präst man sökt hjälp hos. 36.7% av 13 personer sade sig veta om att det fanns ett 

namn för upplevelsen. 38.5% av dessa sade att upplevelsen heter sömnparalys, medan 5.5% 

sade att det heter nattskräck. 53.8% kom inte ihåg namnet. I tabell 1 visas hur ofta de som haft 
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sömnparalys haft det, samt hur många gånger. Tabellen visar också vad som var de vanligaste 

upplevelserna under sömnparalys. 

Tabell 1 
Frekvensen av sömnparalys hos de som upplevt det, samt vad de upplevt 

Variabler  Svar i M(SD) Svar i %    Antal svarande 

Frekvens         

   Antal gånger under livet du 

upplevt sömnparalys 

8.47 (10.51)     30 

   Antal gånger under det senaste 
året  

1.03 (1.19)     30 

   Antal gånger under den senaste 

månaden 

0.28 (0.53)     27 

   Andel av samtliga sömnparalyser 
som varit inom det senaste året  

 56.7    30 

  Aldrig Ibland Ofta Alltid  

Vad du upplevt under sömnparalys        

   Känt tryck över bröstet 1.93(1.13) 48.3 27.6 6.9 17.2 29 

   Känt dig kvävd  1.40(0.86) 76.7 13.3 3.3 6.7 30 

   Trott att du ska dö 1.43(0.90) 76.7 10 6.7 6.7 30 
   Sett din egen kropp utanför den  1.53(0.82) 60 33.3 0 6,7 30 

   Känt lukter  1.07(0.25) 93.3 6.7 0 0 30 

   Känt dig vaken under 

upplevelsen   

3.20(0.92)   33.3 13.3 53.3 30 

   Känt dig strypt  1.24(0.58) 82.8 10.3 6.9 0 30 

   Känt att någon tar på dig  1.53(0.78) 60 30.3 6.7 3.3 30 

   Inte kunnat prata eller skrika  2.73(1.26) 26.7 13.3 20 40 30 

   Känt en närvaro i rummet  1.93(1.14) 50 23.3 10 16.7 30 

Not. Svaren är angivna som Medelvärde(Standardavvikelse) och procent. 

 

I tabell 2 visas svaren på några av uppsatsens huvudfrågor för de som har upplevt 

sömnparalys. Den besvarar hur de känner inför att berätta om sin upplevelse för andra 

personer som de känner väl eller inte. Den tar också upp hur många som berättat om paralysen 

för någon annan, och i sin tur deras reaktioner. Den tar även upp om de som haft sömnparalys 

varit rädda att det varit något allvarligt fel på deras kropp eller om de var rädda att de höll på 

att bli galna/psykiskt sjuka. Den besvarar också om och i så fall vilka kroppsliga eller 

psykiska fel de trodde att det var frågan om. Motsvarande frågor för de som inte upplevt 

sömnparalys finns i tabell 3.  
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Tabell 2 

Personer som haft sömnparalys, och deras tankar kring att berätta om den för andra 

Variabler Svar i M(SD) Svar i %  Antal svarande 

Har du berättat för någon annan om din sömnparalys?       30 

   Ja   93.3     

Hur reagerade personerna du känner väl då du berättade om 

din sömnparalys? 

     21 

   De kände till fenomenet   9.5     

   De visade medlidande   19     
   De visade oro   14.3     

   De trodde det var en övernaturlig upplevelse   4.8     

   De tyckte det lät häftigt/intressant   19     

   Ingen speciell reaktion   28.6     
   De sade att det var en dröm   4.8     

Hur reagerade personerna du inte känner väl då du berättade 

om din sömnparalys? 

     10 

   De visade nyfikenhet   10     
   De tyckte att det lät konstigt   30     

   Ingen speciell reaktion   30     

   De tyckte det lät häftigt/intressant   20     

   De visade medlidande   10     

Om du skulle berätta för någon du känner väl, skulle du vara 
orolig att ses som att något var psykiskt fel på dig?  

1.17(0.46)   30 

   Inte alls  86.7   

   Lite  10   

   Ganska mycket  3.3   
   Mycket  0   

Om så, skulle det stoppa dig från att berätta om din 

sömnparalys för en person du känner väl? 

      30 

   Ja    22.2   18 

Om du skulle berätta för någon du inte känner väl, skulle du 

vara orolig att ses som att något var psykiskt fel på dig? 

1.67(0.84)   30 

   Inte alls  53.3   

   Lite  30   
   Ganska mycket  13.3   

   Mycket  3.3   

Om så, skulle det stoppa dig från att berätta om din 

sömnparalys för en person du inte känner väl? 

      30 

   Ja    50   20 

Har du under sömnparalys varit rädd att något är fel med din 

kropp? 

1.87(1.07)   30 

   Inte alls  50   
   Lite  26.7   

   Ganska mycket  10   

   Mycket  13.3   

Om så, vad trodde du att det var för fel på kroppen?       6 
   Förlamning   100     

Har du under sömnparalys varit rädd att du håller på att bli 

galen/psykiskt sjuk?  

1.50(0.86)   30 

   Inte alls  70   
   Lite  13.3   

   Ganska mycket  13.3   

   Mycket  3.3   

Om så, vad för typ av psykiskt problem?       6 

   Schizofreni/Psykos  50     

   Utbrändhet  16.7     

   Hallucinationer  33.3     

Not. Svaren är angivna som Medelvärde(Standardavvikelse) och procent. 
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Personer som inte haft sömnparalys 

Av de 70 personer som inte upplevt sömnparalys var medelåldern 23.36 år (SD=4.39), och 

74.3% var kvinnor. 28.6% av de 70 hade hört om sömnparalys av någon annan som berättat 

för dem att de upplevt det. 20 av dem svarade på frågan hur deras reaktion varit vid tillfället. 

40% hade reagerat med oro och medkänsla. 10% hade inte haft någon speciell reaktion, 

medan 15% inte kunde förstå vad det kunde bero på. 15% föreslog att de skulle kolla upp sig 

hos läkaren, medan 10% menade att det nog hade rört sig om en dröm. 10 % trodde att det 

nog berodde på hallucinationer. 44.3% av de 70 hade också hört talas om sömnparalys via 

medier såsom böcker och internet. 32 personer svarade på frågan om de visste om något namn 

för upplevelsen, men 84.4% kom inte ihåg namnet eller visste inte av något namn. 3.1% visste 

att upplevelsen kallas sömnparalys, medan 3.1% trodde att det rörde sig om sömnapné. 6.3% 

kallade upplevelsen för hypnagogt tillstånd.  

I tabell 3 visas fler av svaren för mina huvudfrågor. De som inte har haft sömnparalys 

har här fått tänka sig in i hur de skulle ha känt om de hade haft en; hade de varit oroliga att 

berätta om den för någon annan, och i så fall varför? Tabellen redovisar också resultaten för 

om de trodde att de skulle ha varit rädda att det var något fysiskt eller psykiskt fel på dem om 

de upplevt sömnparalys, och i så fall vad för fel. Motsvarande frågor för de som upplevt 

sömnparalys finns i tabell 2. Lägg märke till att medelvärdena för nedanstående t-tester finns i 

dessa tabeller.  
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Tabell 3 

Personer som inte upplevt sömnparalys, och deras tankar kring att berätta om sömnparalys för andra 

Variabler Svar i M(SD) Svar i %  Antal svarande 

Om du skulle upplevt sömnparalys, och sen  

berättade om det för någon du känner väl, 

skulle du vara orolig att ses som att något var 

psykiskt fel på dig?  

2.04(0.95)   70 

   Inte alls  33.8   
   Lite  36.8   

   Ganska mycket  20.6   

   Mycket  8.8   

Om så, skulle det stoppa dig från att berätta 
om din sömnparalys för en person du känner 

väl? 

      16 

   Ja   25     

Om du skulle upplevt sömnparalys, och sen 
berättade om det för någon du inte känner väl, 

skulle du vara orolig att ses som att något var 

psykiskt fel på dig?  

2.55(0.90)   70 

   Inte alls  10.4   

   Lite  40.3   

   Ganska mycket  32.8   
   Mycket  16.4   

Om så,  skulle det stoppa dig från att berätta 

om din sömnparalys för en person du inte 

känner väl? 

      19 

   Ja    78.9     

Om du skulle upplevt sömnparalys, hade du då 

varit rädd att något är fel med din kropp? (%) 

2.64(1.00)   70 

   Inte alls  14.5   
   Lite  30.4   

   Ganska mycket  31.9   

   Mycket  23.2   

Om så, vad trodde du att det var för fel på 
kroppen? 

      15 

   Hjärtfel  13.3     

   Sömnapné eller annat andningsbesvär  13.4     

   Mår psykiskt dåligt  6.7     
   Hjärnfel  13.3     

   Fel på kommunikation mellan hjärna och         

kropp  

 6.7     

  Trötthet/sömnproblem  6.7     

  Okänd sjukdom  33.3     

  Panikångest  6.7     

Om du skulle ha upplevt sömnparalys, hade du 

då varit rädd att du håller på att bli 

galen/psykiskt sjuk? 

2.15(0.97)   70 

   Inte alls  27.9   

   Lite  41.2   

   Ganska mycket  19.1   

   Mycket  11.8   

Om så, vad för typ av psykiskt problem?       8 

   Schizofreni eller psykos  25     

   Hallucinationer  37.5     

   Okänd psykisk störning  37.5     

Not. Svaren är angivna som Medelvärde(Standardavvikelse) och procent. 
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Jämförelse mellan de som haft och inte haft sömnparalys när det gäller oro att berätta för 

någon om sin upplevelse 

Eftersom jag hade två grupper kunde jag även se om det fanns medelvärdesskillnader mellan 

de som ej haft sömnparalys (ESP) och de som haft det (SP), för att se i vilken grad grupperna 

skiljde sig åt på de viktigaste punkterna. Jag ställde frågan om SP är oroliga för att berätta om 

sina upplevelser för någon de känner väl. Jag ställde också motsvarande fråga till ESP för att 

se om det fanns några skillnader. Ett t-test (t(96)=-6.14,p<.05) visade att ESP trodde att de 

skulle vara oroligare att berätta om sin upplevelse för någon de känner väl, än SP. Det fanns 

inga signifikanta skillnader mellan SP och ESP när det gäller om deras oro skulle stoppa dem 

från att berätta för någon annan person (t(79)=-1.76,p>.05).  

Jag ställde också en fråga om SP är oroliga för att berätta om sina upplevelser för någon 

de inte känner väl. Jag ställde återigen motsvarande fråga till ESP. Ett t-test (t(94)=-

4.41,p<.05) visade att ESP trodde att de skulle vara oroligare att berätta om sin upplevelse för 

någon de inte känner väl, än SP. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan SP och ESP när 

det gäller om deras oro skulle stoppa dem från att berätta för någon annan person eller inte 

(t(71)=1.82,p>.05).  

Jämförelse mellan grupperna när det gäller rädsla för att något var allvarligt fel med 

kroppen eller psyket 

SP tillfrågades om de var rädda att sömnparalysen var ett tecken på att det var något allvarligt 

fel på deras kropp. ESP tillfrågades samma sak. Det fanns signifikanta skillnader mellan 

grupperna (t(96)=-3.27,p<.05). ESP var räddare att det skulle vara något allvarligt fel på 

kroppen än SP.  

SP frågades även om de var rädda att sömnparalysen var ett tecken på att de höll på att 

bli psykiskt sjuka eller galna. ESP fick motsvarande fråga. Ett t-test visade att det fanns 

signifikanta skillnader mellan grupperna (t(95)=-3.02,p<.05). ESP (M=2.14, SD=0.97), skulle 
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återigen vara räddare att det var något fel på dem, i detta fall att de höll på att bli psykiskt 

sjuka eller galna, än SP (M=1.52, SD= 0.87).  

Första jämförelsen mellan grupperna gällande vad man tror paralysen beror på  

SP fick kryssa i det svarsalternativ som de tyckte stämde bäst på en mängd påståenden som 

kan passa in på vad de trodde att sömnparalysen berodde på. ESP fick svara på motsvarande 

fråga, men som de skulle ha tänkt om en person kommit och berättat för dem att de hade haft 

en sömnparalys som inneburit att de inte kunnat röra sig. I tabell 4 redovisas resultaten för 

dessa frågor. I den första deltabellen visas vad de som haft sömnparalys trodde att paralysen 

berodde på. I den andra deltabellen visas vad de som inte haft sömnparalys skulle ha trott att 

paralysen beror på, om en person kom till dem och berättade att han eller hon haft en paralys 

som bara inneburit att han eller hon inte kunnat röra sig. I den tredje deltabellen visas samma 

som ovanstående, men en paralys som inneburit att personen inte kunnat röra sig, känt sig 

kvävd och sett en skugga komma in i rummet. I tabellen finns också svaret för huvudfrågan på 

om man tror att sömnparalysen är en övernaturlig händelse. Den tar även upp om man tror att 

det beror på ett fysiskt eller psykiskt fel. Lägg också märke till att medelvärdena och 

standardavvikelserna för t-testerna finns tabellen. 
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Tabell 4 

Hur de som upplevt och inte upplevt sömnparalys förklarar fenomenet 

 
Hur SP ser på sin sömnparalys 

Variabler Svar i M(SD) Svar i %    Antal svarande 

  STI SL  STG SH  

   Det var en dröm 1.93(1.08) 46.7 26.7 13.3 13.3 30 
   Du blev bortförd av en rymdvarelse 1.00(0.00) 100 0 0 0  

   Du hade en övernaturlig upplevelse 1.47(0.97) 76.7 10 3.3 10  

   Något var fysiskt fel  med dig 1.37(0.61) 70 23.3 6.7 0  

   Något var psykiskt fel med dig 1.37(0.72) 73.3 20 3.3 3.3  
   Det var relaterat till sexuellt utnyttjande 1.00(0.00) 100 0 0 0  

   Det var relaterat till fysisk misshandel 1.10(0.31) 90 10 0 0  

   Det var relaterat till droger/alkohol 1.00(0.00) 100 0 0 0  

   Du har ingen aning om vad det rör sig om alls 2.00(1.08) 40 36.7 6.7 16.7  
   Du tänkte inte på det alls 1.87(0.97) 46.7 26.7 20 6.7  

 

ESP, när en person berättar för dem att de inte kan röra sig under en sömnparalys 

  STI SL  STG SH  

   Det var nog en dröm 2.54(0.94) 12.9 38.6 30 18.6 70 

   Personen blev bortförd av en rymdvarelse 1.09(0.33) 92.9 5.7 1.4 0  

   Personen hade en övernaturlig upplevelse 1.47(0.72) 62.9 30 4.3 2.9  
   Något var fysiskt fel  med personen 2.04(0.88) 28.6 45.7 18.6 7.1  

   Något var psykiskt fel med personen 1.97(0.82) 30 47.1 18.6 4.3  

   Det var relaterat till sexuellt utnyttjande 1.27(0.51) 75.7 21.4 2.9 0  

   Det var relaterat till fysisk misshandel 1.46(0.67) 62.9 30 5.7 1.4  

   Det var relaterat till droger/alkohol 2.07(0.88) 29 40.6 24.6 5.8  
   Du har ingen aning om vad det rör sig om alls 2.83(1.04) 11.6 29 24.6 34.8  

   Du tänkte inte på det alls 2.30(0.97) 21.4 41.4 22.9 14.3  

 
ESP, när en person berättar för dem att de inte kunnat röra sig, blivit kvävda och sett en skugga under en sömnparalys 

  STI SL  STG SH  

   Det var nog en dröm 2.84(0.85) 4.3 31.9 39.1 24.6 70 

   Personen blev bortförd av en rymdvarelse 1.01(0.12) 98.6 1.4 0 0  
   Personen hade en övernaturlig upplevelse 1.62(0.93) 60.9 23.2 8.7 7.2  

   Något var fysiskt fel  med personen 1.71(0.64) 39.1 50.7 10.1 0  

   Något var psykiskt fel med personen 2.32(0.85) 15.9 44.9 30.4 8.7  

   Det var relaterat till sexuellt utnyttjande 1.39(0.65) 68.1 26.1 4.3 1.4  

   Det var relaterat till fysisk misshandel 1.41(0.58) 63.8 31.9 4.3 0  
   Det var relaterat till droger/alkohol 2.22(0.83) 19.1 45.6 29.4 5.9  

   Du har ingen aning om vad det rör sig om alls 2.61(0.97) 11.4 38.6 27.1 22.9  

   Du tänkte inte på det alls 2.13(0.98) 30.4 37.7 20.3 11.6  

Not. Svaren är angivna på följande sätt: Medelvärde(Standardavvikelse) samt i procent. 

STI- Stämmer inte alls, SL-Stämmer lite, STG -Stämmer ganska mycket, SH- Stämmer helt. SP-De som upplevt 

sömnparalys, ESP-De som ej upplevt sömnparalys. 

 

Ett t-test visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan SP och ESP, när 

det gäller om man tror att paralysen beror på en dröm (t(98)=1.07,p>.05). Det fanns däremot 

signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller om man tror att paralysen egentligen är 

bortförande av en rymdvarelse. ESP trodde i större grad än SP, att det var bortförande det 

handlade om (t(98)=-2.18,p<.05). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan SP och ESP 

när det gäller om man tror att upplevelsen är övernaturlig (t(98)=-0.03,p>.05). Det fanns 

däremot signifikanta skillnader på frågan om man tror det är något fysiskt fel det handlar om. 
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ESP trodde i högre grad än SP, att orsaken var ett fysiskt fel (t(98)=-3.83,p<.05). Det fanns 

också signifikanta skillnader på frågan om paralysen kan bero på ett psykiskt fel (t(98)=-

3.56,p<.05). ESP trodde oftare att psykiskt fel kan vara orsaken än SP. Det fanns också 

signifikanta skillnader mellan grupperna på frågan om man tror att sömnparalysen är relaterad 

till sexuellt utnyttjande (t(97)=-4.47,p<.05). ESP trodde i högre grad än SP, att det fanns en 

relation däremellan. Det fanns även signifikanta skillnader när det gäller om man tror 

paralysen är relaterad till fysisk misshandel (t(98)=-3.65,p<.05). ESP trodde i högre grad än 

SP att det kunde vara relaterat till fysisk misshandel. ESP trodde också, i högre grad än SP, att 

paralysen kunde vara relaterad till droger och/eller alkohol (t(97)=-10.13,p<.05). Skillnaden 

var också signifikant (t(97)=-3.58,p<.05) när det gäller frågan "du har ingen aning om vad det 

rör sig om överhuvudtaget", där ESP hade mindre aning om vad det rörde sig om, än SP. ESP 

tänkte också på det mindre överhuvudtaget (t(97)=3.58,p<.05), än SP. (På de sista två 

frågorna är resultaten desamma, troligen för att de frågorna är ganska lika). 

Andra jämförelsen mellan grupperna  gällande vad man tror paralysen beror på 

 

Jag ville också ha en jämförelse mellan SP och ESP, när det gäller en sömnparalys då man 

inte bara kunnat röra sig, utan även känt sig kvävd och sett en skugga komma in i rummet. 

Ändras resultaten då?  Ett t-test visade att ESP, ansåg det vara en dröm i större skala (t(96)=-

4.39,p<.05) än SP. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan SP och ESP när det gäller 

bortförande av utomjordingar (t(96)=-0.65,p>.05). Det fanns inte heller några signifikanta 

skillnader (t(96)=-.67,p>.05) mellan SP och ESP, när det gäller om man skulle förklara 

upplevelsen som en övernaturlig upplevelse. Det finns signifikanta skillnader mellan SP och 

ESP, när det gäller om man såg upplevelsen som ett fysiskt fel, (t(96)=-2.35,p<.05). ESP såg 

det oftare som ett fysiskt fel, än SP. Det fanns också signifikanta skillnader mellan grupperna 

när det gäller psykiskt fel, såsom hallucinationer och vanföreställningar. ESP trodde i större 

grad än SP, att paralysen berodde på något psykiskt fel (t(96)=-5.21,p<.05). Det fanns också 
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signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller om man tror att det är relaterat till 

sexuellt utnyttjande (t(95)=-3.19,p<.05). ESP trodde i större grad än SP, att det var relaterat 

till sexuellt utnyttjande. Det fanns signifikanta skillnader när det gäller om man anser att 

sömnparalys är relaterat till fysisk misshandel. ESP trodde i högre grad att sömnparalys var 

relaterat till det, än SP (t(96)=3.35,p<.05). Även när det gäller droger och alkohol så trodde 

ESP mer än SP, att det kan vara orsaken till paralysen (t(95)=-12.18,p<.05). ESP hade oftare 

ingen aning om vad upplevelsen kan bero på (t(97)=-2.62,p<.05). Det fanns inga signifikanta 

skillnader mellan SP och ESP när det gäller om påståendet "du tänkte inte på det alls" (t(96)=-

1.07,p>.05). 

Diskussion 

I denna studie hade jag några huvudfrågor som jag främst ville besvara. Först ville jag ta reda 

på om de som har upplevt sömnparalys berättar för andra personer om det. Om de inte berättar 

för någon annan, ville jag veta om anledningen till det kan vara rädsla att ses som psykiskt 

sjuk. Jag ville också veta om de som inte upplevt sömnparalys ser de som upplevt det som 

psykiskt sjuka, och om de som upplevt sömnparalys ser sig själva som psykiskt sjuka. Jag var 

också intresserad att ta reda på om de tolkar upplevelsen som övernaturlig. Jag ville också 

titta på skillnaderna mellan grupperna (de som haft och inte haft sömnparalys), när det gäller 

vilka som är oroligare för att berätta för andra om sin sömnparalys, vilken grupp som är 

räddare att det är något allvarligt fel på kroppen eller psyket och vad grupperna tror att 

paralysen beror på. Jag ville också veta om sömnparalys var vanligare hos män eller kvinnor 

och om det fanns några åldersskillnader hos de som haft och inte haft sömnparalys. 

Fynden och möjliga förklaringar 

Resultaten visar att de som haft sömnparalys berättar om sin upplevelse för andra. Det spelar 

dock en roll vem man berättar det för. Endast ett fåtal var rädda att ses som psykiskt sjuk av 

en person de känner väl, men detta blev lite vanligare när det gäller en person de inte känner 
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väl. Om den som upplevt sömnparalys var rädd att ses som psykiskt sjuk, skulle de flesta ändå 

välja att berätta om sin upplevelse för någon de känner väl, men när det gäller en person de 

inte känner väl, skulle endast hälften berätta om sin sömnparalys.  

Att man hellre berättar för en person man känner väl kan ha att göra med att det 

antagligen är större chans att man vet om vilka avsikter personen har. Om avsikterna upplevs 

bra är det större sannolikhet att man berättar om känsligare saker, såsom sömnparalys, för den 

personen. Den informationen skulle kunna användas emot en om den hamnar i fel händer, 

såsom hos någon man inte känner väl, eftersom man inte vet om den personens avsikter 

(Myers, 2008). Rädslan att ses som psykiskt sjuk fanns där även när det gällde personer de 

känner väl, men i mindre skala. Kanske finns denna oro till viss del också när det kommer till 

att berätta för någon man känner. Många hade berättat om sin sömnparalys trots rädsla för att 

ses som psykiskt sjuk. Beteende påverkas inte alltid av attityd (Myers, 2008), vilket vi kan se 

här. Vissa kanske ville berätta om sin paralys trots risken att ses som psykiskt sjuk, kanske för 

att de kände att de vill stå upp för sig själva och inte låta andras eventuella fördomar påverka 

dem.  

De flesta av de som inte upplevt sömnparalys reagerade med oro och medkänsla då 

någon berättade för dem om sin upplevelse, även om andra trodde att det rörde sig om 

drömmar eller hallucinationer. De som inte haft sömnparalys trodde att det rörde sig om 

fysiska eller psykiska fel överhuvudtaget oftare än de som haft paralys. Detsamma gäller för 

droger och alkohol. De som inte haft sömnparalys gav många fler förslag på vad för fysiska 

fel det kunde ha rört sig om, än de som haft paralys. En del i båda grupperna nämnde också 

psykiska problem som en eventuell orsak. Det spelade en viss roll vad man hade upplevt 

under paralysen. En sömnparalys med fler sinnesupplevelser innebar hårdare bedömning från 

de som inte haft sömnparalys. Det blev då vanligare att man trodde att psykiska och fysiska 

problem samt alkohol/drogpåverkan var inblandat. 
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Det känns som om framför allt de som inte haft sömnparalys känner sig osäkra när det 

gäller vad sömnparalys egentligen handlar om, och att det därför leder till fler spekulationer. 

De kan också ha hört många olika beskrivningar av sömnparalys och vet inte riktigt vad de 

ska tro. Om de inte själva haft sömnparalys kan det också leda till att det bara tycker att det 

låter konstigt.  

Överhuvudtaget ansågs sömnparalys av båda grupperna oftare vara ett fysiskt fel än ett 

psykiskt. Orsaken till att de som inte haft sömnparalys såg det som ett fysiskt fel kan vara för 

att de vid beskrivningen av sömnparalys kanske lade mer vikt vid de fysiska aspekterna, 

såsom att inte kunna röra sig och andas. De som haft sömnparalys vet också mer om vad det 

handlar om, än de som inte haft det. Det kan vara anledningen till att det fanns mer 

spekulationer kring vad för fysiskt problem det kan ha handlat om hos de som inte haft 

sömnparalys. När det gäller de som haft sömnparalys kan det också ha att göra med att de vet 

med sig att de varit vid sina sinnens fulla bruk under upplevelsen och därför kanske det 

kändes närmare för dem att se det som ett fysiskt problem.  

Till skillnad mot vad tidigare forskning funnit (De Jong, 2005; Hufford, 2005), var det 

få personer som trodde att det rörde sig om en övernaturlig upplevelse, även om sådana 

tolkningar fanns. Denna tolkning var också ovanlig hos de som inte haft sömnparalys, även 

om den blev vanligare då det gällde en sömnparalys då man både blev kvävd, inte kunde röra 

sig och såg en skugga komma in i rummet. Vissa hade bett till Gud och läst i Bibeln i hopp 

om att minska risken för framtida sömnparalyser, och en person hade också sökt hjälp hos en 

präst. Det kan också visa på att man tolkar sömnparalysen som en religiös händelse. 

Anledningarna till att få såg det som en övernaturlig upplevelse kan vara många. Kanske ser 

man det hellre som ett fysiskt problem än ett övernaturligt, för att det skulle vara lättare att 

tänka sig, eller kanske vill man inte medge att man ser det som ett övernaturligt problem. Det 

kan också vara för att man helt enkelt inte tror på övernaturliga fenomen överhuvudtaget. 
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Fler intressanta och förvånande resultat 

En viktig upptäckt är att sömnparalys i några fall blandats ihop med nattskräck och sömnapné. 

Som jag nämnde tidigare är det viktigt att man vet om skillnaden mellan olika sömnfenomen, 

såsom De Jong (2005) också påpekar. Om människor tror att det är sömnapné de råkat ut för, 

riskerar nog oron för det de upplevt att vara betydligt större, då sömnapné är en allvarlig 

sjukdom. Det är en av många anledningar till att utbilda folk i allmänhet om sömnparalys och 

reda ut begreppen, så att man undviker dessa missuppfattningar.  

Eftersom jag hade två grupper kunde jag jämföra deras medelvärden på några frågor, 

vilket gav en del intressanta resultat. De som inte haft sömnparalys var (när de tänkte sig in i 

det hela) oroligare än de som haft det för att berätta om sin paralys för andra, både när det 

gäller personer de känner och inte känner väl. De som inte haft sömnparalys trodde också att 

de skulle varit oroligare att något var fel med deras kropp, eller att de höll på att bli psykiskt 

sjuka, än de som haft sömnparalys. Detta visar återigen på att de som inte haft sömnparalys 

känner sig vilsnare i detta område och kanske lite oroligare inför det, troligen eftersom de inte 

riktigt vet vad de har att göra med. Det leder följaktligen till fler spekulationer och gissningar.  

Ett förvånande resultat var att endast en person hade sökt hjälp för sin paralys. Det 

kanske inte är så förvånande att de som haft sömnparalys inte gått till läkare eller psykolog 

pga. paralysen, då mycket kan stoppa någon från att gå till läkaren. Till exempel kanske man 

själv inte ser problemet som något en läkare kan göra något åt eller så får man inte till att 

beställa tid för att man inte tycker att problemet är allvarligt nog (Taylor, 2009). Om man bara 

haft någon enstaka paralys kanske man inte tycker att det finns anledning att söka läkare. Det 

finns förstås också en risk att anledningen till att man inte sökt läkar- och psykologvård är för 

att man är rädd att inte bli tagen på allvar eller att just ses som psykiskt sjuk. Det finns 

forskning som visar att läkaren kan reagera mer negativt om man söker vård för problem som 

kan ses som psykiska (Taylor, 2009). Eventuella erfarenheter av det, eller att man ändå vet 
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om att det kan föda negativa reaktioner hos läkaren, kan göra att man inte vill söka vård till 

följd av sömnparalys. Det är däremot lite förvånande att man inte sökt om hjälp för 

paralyserna på internet, men det behöver inte betyda att man inte sökt information om det alls. 

Intressant nog sade de som haft sömnparalys att den vanligaste reaktionen hos de som 

inte haft sömnparalys, både när det gäller de som de känner väl och inte känner väl, var att de 

inte reagerade på något speciellt sätt. Resultaten visar emellertid att de som inte haft 

sömnparalys absolut reagerar, och ofta visar oro och börjar fundera kring vad som egentligen 

kan ha hänt. Faktum är att de tänkte till och med mer på det än de som haft sömnparalys! 

Kanske är det så att de som inte haft sömnparalys bara till synes reagerar med "ingen speciell 

reaktion", när de i själva verket gör det. Av någon anledning kanske de vill dölja sin riktiga 

reaktion. Om det är en mer negativ sådan, som att de bara tycker att det låter konstigt, kanske 

de inte vill förolämpa personen som upplevt sömnparalys och döljer denna reaktion.  

Fler kopplingar till tidigare litteratur 

Det fanns inga könsskillnader när det gäller hur vanligt sömnparalys är. Detta stöder tidigare 

forskning som funnit samma resultat (Paradis et al., 2009). Det fanns inte heller några 

åldersskillnader gällande frekvensen av sömnparalys. 

Liksom tidigare forskning har funnit (Paradis et al., 2009), var prevalensen på 

sömnparalys ganska hög i stickprovet. De upplevelser deltagarna i denna undersökning haft 

passar in i Cheynes tre upplevelsekategorier jag tog upp i introduktionen (Cheyne & Girard, 

2007;Cheyne et al.,1999), som att känna ett pressande tryck på bröstet, känna sig kvävd, etc. 

Det var däremot inte ofta dessa sinnesupplevelser hade skett under paralyserna, men det kan 

också bero på att många också bara hade haft en eller få sömnparalyser. Det var också många 

som inte hade sett en skugga eller figur, eller känt en närvaro under paralysen. Det stödjer 

tidigare forskning om att sömnparalyser kan vara väldigt olika, och att få hade upplevt det 

man skulle kunna uppleva under en sömnparalys visar på att många paralyser kanske bara 
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innebär att man helt enkelt inte kan röra sig. Övriga sinnesupplevelser behöver inte vara 

närvarande.  

Hufford menade att de som upplevt sömnparalys oftast inte talar om det för andra 

personer, och om de ändå gör det missförstås de (Hufford, 2005). Mina resultat säger dock 

annorlunda: Folk berättar om sina sömnparalyser för andra och i många fall möts de då av oro 

och medlidande. Det fanns förstås också de som såg paralysen som en dröm eller 

hallucinationer, och även som andra psykiska problem och droger eller alkoholpåverkan. 

Dessa reaktioner skulle nog kunna kännas ganska olustiga för de som upplevt sömnparalys.  

Även om de absolut vanligaste känslorna under en sömnparalys var rädsla, obehag och 

panik, fanns det även vissa som hade känt lugn och avslappning. Detta står i viss kontrast till 

tidigare litteratur, där det var vanligare att man kände stark rädsla (De Jong, 2005). Detta kan 

bero mycket på vad man upplevt under paralysen. I detta fall var det knappast tal om 

kvävning och dödskänslor, utan snarare om de flytande, roterande känslor som tidigare 

nämndes i de tre upplevelsekategorierna man kan ha under en sömnparalys (Cheyne & Girard, 

2007; Cheyne et al.,1999). 

Sådant som eventuellt kan ha påverkat 

När det gäller personer som svarade på enkäten hade det varit intressant att använda ett 

stickprov med fler manliga deltagare, som tyvärr visade sig vara svåra att få tag på. Fler 

manliga deltagare kunde ha gett en klarare bild av ev. existerande könsskillnader. I övrigt 

vore det också bra om man i framtida studier använde sig av ett större och randomiserat 

stickprov, framför allt ett med en större blandning av äldre och yngre försökspersoner, så att 

man kunde generalisera resultaten på ett bättre sätt. Jag hade själv gjort det i denna studie om 

det rent tidsmässigt och ekonomiskt funnits möjlighet till detta. Något annat som eventuellt 

kan ha påverkat är att det var psykologikurser som användes. Dessa klasser kan ha svarat 

annorlunda än andra klasser skulle ha gjort, eftersom de troligen är mer belästa i psykologi. 
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Resultaten kan ha påverkats av deltagarnas svar på så sätt att de kanske ville framstå på 

ett visst sätt inför mig och i min undersökning, samt att de kanske inte ville tala om att de haft 

sömnparalys eller vad de upplevt. Att de försäkrades anonymitet har nog minskat risken för 

detta, men det kan ändå vara en viktig faktor att nämna. Något som hade kunnat påverka är 

”slarvsvar”, då man t.ex. Svarat ”ja” på alla frågor eller liknande. Jag har dock inte märkt av 

några tecken på detta då jag gått igenom enkätsvaren.  

Att använda flera insamlingskanaler kan vara både en fördel och en nackdel. Fördelen är 

att det är just flera insamlingskanaler (både klasser och blandade studenter). Man får då en 

bredare population som kanske tänker ännu mer olika och har mer olika värderingar. 

Nackdelen med att använda flera insamlingskanaler kan vara att man inte vet vilka klasser alla 

kommer ifrån, och ju mer man vet om studenterna desto bättre. 

Ett annat problem kan vara själva beskrivningen av sömnparalys. Fångade den 

begreppet på ett bra sätt? Jag för min del tror det, då den både var baserad på DSM-IV-TR:s 

och USEQ:s beskrivning och det jag själv visste om sömnparalys. De som haft sömnparalys 

kan dock ha låtit sina egna erfarenheter spela in vilket kan göra att de gick efter dem istället 

för beskrivningen.  

Eftersom de som inte hade haft sömnparalys fick tänka sig in i hur det är att uppleva det, 

finns en risk att vissa personer hade svårt att tänka sig in i detta, vilket kan ha påverkat 

resultaten. 

Det var inte heller alla som hade känt sig vakna under sömnparalysen, även om de flesta 

hade gjort det. Detta är en ganska svår fråga att svara på. Då jag pratat med personer som haft 

sömparalys tidigare har vissa av dem sagt att de känt sig vakna under paralysen, men då 

paralysen sedan försvunnit, har de "ryckt till". Detta har de tolkat som att det var då de 

vaknade, och att de alltså inte var vakna under själva paralysen. Man kan emellertid också se 

det som att de var vakna under hela tiden, men att de "ryckte till" då paralysen försvann. 
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Denna osäkerhet om man verkligen var vaken eller inte, beroende på hur man från person till 

person tolkar det, kan leda till enkätsvaren jag fått. Detta kan ha påverkat på så sätt att de som 

trodde sig upplevt sömnparalys i själva verket kanske inte hade gjort det. 

Studiens fördelar 

Förutom att jag valde att studera ett ämne som det fattas tidigare forskning i, och 

dessutom gjorde det på ett brett sätt som tog med många aspekter, hade jag också med 

deltagare som inte haft sömnparalys. Det ger flera perspektiv på samma ämne. 

En annan fördel var att jag, förutom att ge samma information vid varje 

utdelningstillfälle, gjorde hela insamlingen på två dagar (de 83 första personerna på samma 

dag). Fördelen med detta är att det var samma årstid, ungefär samma tider på dygnet och 

deltagarna hade ungefär samma förhållanden när det gäller lokaler osv. 

Enkäten testades innan utdelningen, med några personer jag känner. Vid dessa tester 

hittades några frågor i enkäten som ansågs lite oklara och därmed kunde förtydligas. Till 

exempel missuppfattade testpersonerna att de inte skulle svara på frågorna för de som inte 

haft sömnparalys, om de själva upplevt detta. Därför gjorde jag detta tydligare i enkäten.  

Validiteten stärktes också av att se hur resultaten stämde överrens med vad andra 

forskare kommit fram till att man upplever under sömnparalys. Jag hade också frågat flera 

frågor på olika sätt i enkäten, vilket även det stärker validiteten. Frågorna var också mycket 

detaljerade. 

Inför framtiden 

Att man trots sin rädsla att ses som psykiskt sjuk ändå berättar om sin sömnparalys är mycket 

bra. Det bidrar till att det blir mer känt i allmänhet och desto kändare det är desto mer 

accepterat och mindre missförstått lär det också bli. Att de var oroligare inför att berätta om 

sin sömnparalys för någon de inte känner väl kan ge vissa komplikationer. En läkare eller 

psykiatriker räknas troligen som en person man inte känner väl, och kanske vill man då inte 
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berätta om sin sömnparalys för dessa. Att vissa personer reagerade negativt då de hörde om 

andras sömnparalyser, kan skapa konflikter och göra att man känner sig missförstådd.  

 Både de som haft och inte haft sömnparalysen såg det som ett fysiskt snarare än ett 

psykiskt problem. Inget av dem är ju speciellt bra då sömnparalys varken är ett fysiskt eller 

psykiskt problem eller sjukdom. Det kan emellertid vara värt att kolla upp det hos läkare om 

paralyserna är många och återkommande, eftersom sömnparalyser i tidigare forskning visat 

sig vara ihopkopplat med både PTSD (Ohayon & Shapiro, 2000) och narkolepsi (American 

Psychiatric Association, 2000). Vissa trodde också att sömnparalyser kunde vara orsakade av 

alkohol och droger. Något som skulle kunna förbättra läget när det gäller missförståndet att 

sömnparalys i sig självt är ett fysiskt eller psykiskt problem eller att det beror på droger och 

alkohol, och även att man till viss del är rädd att ses som psykiskt sjuk av andra, är att öka 

utbildningen och informationen om sömnparalys. Så vitt jag vet är informationen och 

utbildningen i ämnet i det närmaste obefintlig, förutom enstaka tv-dokumentärer och det som 

privatpersoner berättar på internet. Det är viktigt att något som är så pass vanligt lyfts fram 

mer i samhället och diskuteras. Kanske kan man då också lära sig mer om vad sömnparalys 

egentligen är för något.  

Det var få som tolkade sömnparalysen som en övernaturlig upplevelse, vilket givetvis 

lär minska risken för feldiagnostisering pga. denna typ av tolkning. Men att denna risk 

överhuvudtaget ens existerar, tycker jag är märkligt. Som jag tog upp i diskussionen skrev 

man i DSM-IV-TR att det kan det leda till feldiagnostisering om man ställer diagnoser på 

individer från andra kulturer eftersom de kan ha andra trosuppfattningar än den psykologen är 

van vid (American Psychiatric Association, 2000). Trosföreställningar som inte passar in 

inom normen för en persons subkultur kan ses som ett symptom på schizotyp 

personlighetsstörning (American Psychiatric Association, 2000). Jag undrar om man 

verkligen kan veta exakt vad som är "normalt" för kulturens normer, och måste alla som 
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tillhör en viss kultur, följa dess normer? Hufford (2005) skriver också att man inte heller kan 

säga att man endast i vissa kulturer upplever paranormala fenomen. Det förekommer överallt, 

oavsett kulturell bakgrund, och har inget med psykisk sjukdom att göra. Det är viktigt att man, 

både som forskare, psykolog, läkare och i allmänhet, förstår att inte alla inom en viss kultur är 

likadana och tror på samma sätt, eller att de följer vissa normer när det gäller vad de ska tro 

på. Man måste inse att människor är olika och att alternativa trosuppfattningar finns överallt. 

Ännu idag liksom i gamla tider fortsätter frågan om vad som räknas som normalt och vad som 

inte gör det att dyka upp, och fortfarande är den lika svår att besvara. 

Som ett positivt besked för de som hade sömnparalys kan man säga att de som inte har 

haft det snarare verkar vara intresserade av ämnet, och att de inte heller har några uttänkta 

fördomar om det utan tvärt om inte riktigt vet vad de ska tro om paralysen och vad det kan 

bero på. De såg det inte heller som ett psykiskt problem och därmed minskar risken för 

sociala problem och stigmatisering, även om det kan finnas en viss risk fortfarande när det 

gäller fysiska problem. Jag får dock inte alls känslan av att de som har sömnparalys skulle 

behöva känna sig oroliga över att berätta det för de som inte haft det. 

Inom forskningen har man ännu bara skrapat på ytan av detta ämne, som har potentialen 

att vara något som är större än det är idag. Det behövs mer forskning både när det gäller att 

förstå sömnparalys överhuvudtaget och de fysiska och psykiska aspekter det för med sig, för 

att inte tala om tolkningen av det. Det forskarna säger idag är att de märkliga upplevelser man 

har under sömnparalyser är hallucinationer. Men jag ställer mig frågan: Om det är 

hallucinationer det rör sig om – varför hallucinerar så många liknande saker? Det vore 

intressant om det i framtiden gjordes en undersökning på människor under tiden de har 

sömnparalys, för att se vad som händer med dem.  

Risken för att sömnparalys skulle kunna feldiagnostiseras som en psykisk sjukdom kan 

enligt resultaten vara förminskad eftersom få trodde att det rörde sig om psykiska problem. 
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Frågan är om det finns en risk att sömnparalys kan feldiagnostiseras som en fysisk sjukdom? 

Det får framtiden utvisa. Det vore intressant med en studie som tar reda på vad 

yrkesprofessionella, såsom läkare och psykologer, tror att sömnparalys är och hur de ser på 

det.  

Man bör inte heller glömma bort en annan sak: Finns det någon hjälp för de som 

verkligen lider av sina sömnparalyser? Vad bör den hjälpen bestå i? Vissa författare menar 

också att det finns ett stort behov av forskning om sömnparalys och dess behandling, då 

många människor lider av sina sömnparalyser (Arikawa, Templer, Brown, Cannon & 

Thomas-Dodson, 1999). Idag ordineras det antidepressiv medicin, sömntabletter, 

ångestdämpande medicin, stresshantering och goda sömnvanor mot sömnparalys (Hsieh et al., 

2010). Det är ganska många olika preparat man använder. Kan det vara så att man inte riktigt 

vet vad man ska göra? Hjälper dessa mediciner överhuvudtaget? Kan de vara skadliga, för den 

som i andra fall mår bra, att ta dessa medel? Antidepressiv medicin har, även för de som 

verkligen behöver ta dem, många biverkningar som kan vara allvarliga.  

Sömnparalys är ett intressant, fängslande, och fascinerande fenomen som vi alla bör 

veta mer om. Det syns inte i resultaten, men Cheynes uttalande om att många blivit lättade 

över att få veta att de inte var ensamma om sin sömnparalys (Cheyne et al., 1999), fann jag 

stöd för då jag gjorde min enkätundersökning. Jag fick ett mycket stort och positivt gensvar 

från enkätdeltagarna, med många intresserade frågor, och många blev genast ivriga att berätta 

vad de varit med om. 

Jag tror att svaret på de problem som kan uppkomma på grund av sömnparalys ligger i 

att informera människor om vad sömnparalys är och vad det inte är. Men hos vem ligger 

ansvaret? För mig är det hos alla. Forskarna, läkarna, psykologerna, och inte minst de som 

haft sömnparalys, och även de som inte haft det men ändå hört talas om det. Jag uppmanar 

därför er som haft sömnparalys att berätta om era upplevelser för andra och på det sättet 
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hjälpa till att lyfta upp ämnet till diskussion. Jag uppmanar också er som är forskare att inte 

glömma det här ämnet utan se vad mer det finns att finna om det. Min förhoppning är att vi i 

framtiden vet mer om sömnparalys som, trots sin långa historia, fortfarande är höljt i dunkel. 
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Bilaga 1 - Enkäten 

 
Ovanliga sömnupplevelser 

Instruktioner 

Detta formulär frågar om vanliga symptom som du kan ha upplevt. Var snäll och läs varje fråga noggrant och svara så 
ärligt som möjligt. Du är helt anonym och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Att svara på enkäten är helt frivilligt.  

Frågeformulär 

Kön:  Man □ Kvinna □  

Ålder: _____________ 

Beskrivning: Precis när en del människor ska somna eller vakna, upplever de att de inte kan röra sig eller prata. En 

del uppger också att de har svårt att andas. Några av dem dessutom ser, hör och/eller känner saker, ofta obehagliga 

sådana. Detta kan pågå från några sekunder till flera minuter. Hela händelsen ger ibland ett stort obehag och leder 

till stor rädsla för dessa människor, eftersom de vanligen känner sig helt vakna under hela tiden. (Denna beskrivning 

fanns också med i sidfoten på samtliga sidor). 

1. Har du någonsin upplevt något av detta under det att du somnar eller vaknar? 

Ja □ Nej □  

Om nej, hoppa över nedanstående frågor till fråga 36. 
2. Hur många gånger under ditt liv har du upplevt detta? 

3. Hur många gånger under det senaste året?  

4. Hur många gånger under den senaste månaden? 

5. I vilken ålder hade du din första upplevelse av detta? 
6. När var den senaste gången du upplevde det? 

7. a) Brukar du må på något visst sätt eller brukar något speciellt ha hänt innan du upplever detta (såsom ändringar i 

livsstil, sömnproblem, arbete eller känslomässiga problem)? 

Ja □ Nej □  
b) Om du svarat ja, beskriv nedan vad för typ av ändringar/känslor/etc. du har haft: 

8. Brukar det oftast ske när du:  

a) Sover på rygg □ 

b) Sover på mage □ 
c) Sover på sidan □ 

d) Sömnpositionen har ingen betydelse □ 

9. Under en sådan här upplevelse, hur lång tid brukar det ta innan du kan röra dig igen? 

10. Brukar det hända när du ska somna eller vakna? 

Ibland under sådana här upplevelser, har det hänt att… 

11. Vissa människor känner ett pressande tryck över bröstet eller andra delar av kroppen. Har du upplevt detta? 

Aldrig □ Ibland □ Ofta □ Alltid □ 

12. Vissa människor upplever att de kvävs. Kände du så? 
Aldrig □ Ibland □ Ofta □ Alltid □ 

13. a) Vissa människor hör ovanliga ljud. Gjorde du det? 

              Ja □ Nej □ 

b) Om du hörde något, vad var det för ljud? (Kryssa i rätt svar) 
Fotsteg eller andra rörelseljud □ 

Röster □ 

Annat (Förklara): 

14. Vissa människor tror att de ska dö. Har du känt så? 
Aldrig □ Ibland □ Ofta □ Alltid □ 

15. Vissa människor känner att de tittar på sin egen kropp utanför den. Har det hänt dig? 

Aldrig □ Ibland □ Ofta □ Alltid □ 

16. Vissa människor känner konstiga lukter. Har du gjort det? 
Aldrig □ Ibland □ Ofta □ Alltid □ 

17. Vissa människor känner sig vakna under upplevelsen. Har du gjort det? 

Aldrig □ Ibland □ Ofta □ Alltid □ 

18. Vissa människor känner det som om de blir strypta. Har du upplevt det? 
Aldrig □ Ibland □ Ofta □ Alltid □ 

19. Vissa människor känner att någon/något tar på dem. Har du upplevt det? 

               Aldrig □ Ibland □ Ofta □ Alltid □ 

20. Vissa människor försöker att prata eller skrika men kan inte. Har det hänt dig? 
Aldrig □ Ibland □ Ofta □ Alltid □ 

21. Vissa människor känner en närvaro i rummet, som att det finns något i rummet med dem även om de inte kan höra 

eller se något. Har du känt så? 
Aldrig □ Ibland □ Ofta □ Alltid □ 

22. a) Har du under dessa händelser någonsin varit rädd att något är allvarligt fel med din kropp? (Kryssa i rätt svar) 

Inte alls □ Lite □ Ganska mycket □ Mycket □ 

b) Om så, vad trodde du att det var för fel på kroppen? Förklara: 
23. a) Var du rädd att du höll på att bli galen/psykiskt sjuk? 

Inte alls □ Lite □ Ganska mycket □ Mycket □ 

b) Om så, vad trodde du att det var för fel? 
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24. Vilka känslor, om några, hade du i övrigt? 

25. a) Under en sådan här händelse, såg du en eller flera skuggor/varelser eller liknande vara i rummet? 

       Ja □ Nej □ 
              b)   Om du gjorde det, hur såg denna skugga/varelse ut? 

c)   Var du rädd att skuggan/varelsen skulle göra något, i så fall vad?  

d) Vad gjorde skuggan/varelsen? 

e) Finns det ett namn för skuggan/varelsen du såg? I så fall, vad? 
26. Nedan följer olika påståenden. Kryssa i det alternativ för varje påstående som stämmer bäst.  

Omedelbart efter din första upplevelse, vad trodde du hade hänt? Hur förklarade du det? 

              Det var en dröm  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □   
Du blev bortförd av en rymdvarelse  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Du hade en övernaturlig upplevelse (såsom att ett spöke/ande/demon/etc. var närvarande)  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Något var fysiskt fel med dig  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Något var psykiskt fel med dig, såsom hallucinationer/vanföreställningar  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Det var relaterat till sexuellt utnyttjande  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Det var relaterat till fysisk misshandel  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □   Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □ 
Det var relaterat till droger/alkohol   

Stämmer inte alls □       Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Du hade ingen aning om vad det rörde sig om överhuvudtaget 

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Du tänkte inte på det alls  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □ 

Annat: (Beskriv vad du trodde hade hänt) 

27. Hur förklarar du händelsen idag?  
              Det var en dröm  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □   

Du blev bortförd av en rymdvarelse  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Du hade en övernaturlig upplevelse (såsom att ett spöke/ande/demon/etc. var närvarande)  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Något var fysiskt fel med dig  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Något var psykiskt fel med dig, såsom hallucinationer/vanföreställningar  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Det var relaterat till sexuellt utnyttjande  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Det var relaterat till fysisk misshandel  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □   Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □ 

Det var relaterat till droger/alkohol   

Stämmer inte alls □       Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Du har ingen aning om vad det rör sig om överhuvudtaget 

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Du tänkte inte på det alls 

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □ 
Annat: (Beskriv vad du tror har hänt) 

28. Gjorde du något för att det inte skulle hända igen? 

Ja □ Nej □ 

              Förklara i så fall vad du gjorde: 
29. Om du skulle berätta om din upplevelse för någon du litar på/är hemma med/känner väl, skulle du då vara orolig att 

den personen skulle tro att det var något psykiskt fel på dig, såsom att du hade hallucinationer/vanföreställningar? 

Inte alls □ Lite □ Ganska mycket □ Mycket □ 
              Om så, skulle det i så fall stoppa dig från att berätta det för den här personen? 

Ja □ Nej □ 

30. Om du skulle berätta om din upplevelse för någon du inte litar på/är hemma med/känner väl på, skulle du då vara 

orolig att den personen skulle tro att det var något psykiskt fel på dig, såsom att du hade 
hallucinationer/vanföreställningar? 

Inte alls □ Lite □ Ganska mycket □ Mycket □ 

              Om så, skulle det i så fall stoppa dig från att berätta det för den här personen? 

Ja □ Nej □ 
31. Har du berättat för någon/några om din upplevelse av detta?  
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Ja □ Nej □ 

Om ja, och det var en eller flera personer du litar på/är hemma med/känner väl, hur regerade den 

personen/personerna? 
Om ja, och det var en eller flera personer som du inte litar på/är hemma med/känner väl, hur regerade den 

personen/personerna? 

Har personen/personernas reaktion på något sätt minskat eller ökat sannolikheten för att du kommer att berätta om 

dina upplevelser för någon i framtiden? 
Ja □ Nej □ 

I så fall, hur? 

32. a) Har du sökt något utlåtande/hjälp från någon doktor/psykolog/healer/präst/internet/annat gällande denna 

upplevelse? 
        Ja □ Nej □ 

b) Om ja, vem/vad har du kontaktat? (Skriv om det är doktor/psykolog/internetforum/etc.) 

c) Vad sade personen/personerna du kontaktade? 

d) När du berättade om händelsen, var du rädd att de skulle tro att det var något psykiskt fel på dig, såsom 
hallucinationer/vanföreställningar? 

e) Vad rekommenderade personen/personerna för behandling? 

33. a) Har någon du känner (t.ex. vän/familj/studiekamrat/etc.) berättat att de upplevt liknande händelser som den som 

beskrivs i fotnoterna och i början av frågeformuläret? 
Ja □ Nej □ 

b) I så fall, vad sa de? 

34. a) Hade du någonsin hört talas om det innan du hade din första upplevelse? 

 Ja □ Nej □ 
b) I så fall, på vilket sätt fick du reda på det? 

35. a) Har du någonsin hört talas om ett namn för denna upplevelse? 

               Ja □ Nej □ 

b) I så fall, vad är namnet? 
       Svar:_______________________________________________________________________ 

 

FRÅGOR ENDAST FÖR DIG SOM SVARADE NEJ PÅ FRÅGA 1 

36. a) Har någon/några någonsin berättat för dig att de inte kunnat röra sig när de vaknat, känt sig kvävda och sett 
någon/något komma in i rummet, eller liknande? (Dvs. det som är beskrivet i fotnoterna och på första sidan) 

              Ja □ Nej □ 

              b) Om ja, vad var din reaktion och vad sa du åt dem? 

37. Har du någonsin hört talas om detta på annat sätt, t. ex. via böcker/internet? 
        Ja □ Nej □ 

38. Finns det något namn för upplevelsen? I så fall, vad? 

       Svar:_______________________________________________________________________ 

 
39. Nedan följer olika påståenden. Kryssa i det alternativ för varje påstående som stämmer bäst.  

              Om en person berättade för dig att han/hon inte kunnat röra sig då han/hon vaknat, hade du då tänkt att: 

              Personen måste ha drömt  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □   
Personen blev bortförd av en rymdvarelse  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Personen hade en övernaturlig upplevelse (såsom att ett spöke/ande/demon/etc. var närvarande)  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Det var något fysiskt fel med personen  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □ 

Något var psykiskt fel med personen, såsom hallucinationer/vanföreställningar  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Det var relaterat till sexuellt utnyttjande  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Det var relaterat till fysisk misshandel  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □ 
Det var relaterat till droger/alkohol   

Stämmer inte alls □        Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Du har ingen aning om vad det rör sig om överhuvudtaget  
Stämmer inte alls □ Stämmer lite □   Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □ 

Du tänker inte på det alls  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □ 

Annat (Beskriv vad du trodde hade hänt) 
40. Om en person berättade för dig att han/hon, under det att han/hon inte kan röra sig, även har känt sig kvävd, hade 

du då tänkt att:  

Personen måste ha drömt  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □   Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □   
Personen blev bortförd av en rymdvarelse  
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Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Personen hade en övernaturlig upplevelse (såsom att ett spöke/ande/demon/etc. var närvarande)  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Det var något fysiskt fel med personen  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □   Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Något var psykiskt fel med personen, såsom hallucinationer/vanföreställningar  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Det var relaterat till sexuellt utnyttjande  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □   Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Det var relaterat till fysisk misshandel  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Det var relaterat till droger/alkohol   

Stämmer inte alls □       Stämmer lite □   Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Du har ingen aning om vad det rör sig om överhuvudtaget  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 
Du tänker inte på det alls  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □   Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Annat (Beskriv vad du trodde hade hänt) 

41. Om en person berättade för dig att under det att han/hon vaknar, har han/hon inte kunnat röra sig och känt sig 
kvävd, och dessutom har han/hon sett en skugga/varelse komma emot dem, hade du då tänkt att:  

              Personen måste ha drömt  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □   

Personen blev bortförd av en rymdvarelse  
Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Personen hade en övernaturlig upplevelse (såsom att ett spöke/ande/demon/etc. var närvarande)   

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Det var något fysiskt fel med personen  
Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □ 

Något var psykiskt fel med personen, såsom hallucinationer/vanföreställningar  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Det var relaterat till sexuellt utnyttjande  
Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Det var relaterat till fysisk misshandel  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □ 

Det var relaterat till droger/alkohol   
Stämmer inte alls □        Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □    Stämmer helt □ 

Du har ingen aning om vad det rör sig om överhuvudtaget  

Stämmer inte alls □ Stämmer lite □   Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □ 

Du tänker inte på det alls  
Stämmer inte alls □ Stämmer lite □    Stämmer ganska mycket □   Stämmer helt □ 

Annat (Beskriv vad du trodde hade hänt) 

42. Om du skulle ha upplevt den beskrivna händelsen, skulle du ha varit rädd att något är allvarligt fel med din kropp? 

Inte alls □ Lite □ Ganska mycket □ Mycket □ 
Om så, vad trodde du att det var för fel på kroppen? Förklara: 

43. Om du skulle ha upplevt den beskrivna händelsen, skulle du ha varit rädd att du höll på att bli galen/psykiskt sjuk? 

Inte alls □ Lite □ Ganska mycket □ Mycket □ 

Om så, vad trodde du att det var för fel? 
44. Om du skulle vara med om detta och skulle berätta om din upplevelse för någon du litar på/är hemma med/känner 

väl, skulle du då vara orolig att den personen skulle tro att det var något psykiskt fel på dig, såsom att du hade 

hallucinationer/vanföreställningar? 

Inte alls □ Lite □ Ganska mycket □ Mycket □ 
              Om så, skulle det i så fall stoppa dig från att berätta det för den här.personen? 

Ja □ Nej □ 

45. Om du skulle vara med om detta och skulle berätta om din upplevelse för någon du inte litar på/är hemma 

med/känner väl på, skulle du då vara orolig att den personen skulle tro att det var något psykiskt fel på dig, såsom 
att du hade hallucinationer/vanföreställningar? 

Inte alls □ Lite □ Ganska mycket □ Mycket □ 

              Om så, skulle det i så fall stoppa dig från att berätta det för den här.personen? 
Ja □ Nej □ 

Tack för ditt deltagande!                       

Melody Rönnlund, Psykologi C, Örebro universitet 

För frågor om resultatet eller annat gällande studien 
och/eller enkäten, hör av dig till: admin@melodypics.com 

Handledare: 

Markus Jansson-Fröjmark 

Örebro Universitet 
markus.jansson@oru.se 

mailto:melody.ronnlund@student.oru.se
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Bilaga 2 - Informationsbrevet 
 

Enkäten ”Ovanliga sömnupplevelser” 

 

 
Syftet med denna enkät är att undersöka människors sömnupplevelser och hur de tolkas av och påverkar dem. Enkäten 
undersöker också om människor berättar för andra om dessa upplevelser och varför de gör det eller inte gör det. Den 
undersöker vidare hur dessa berättelser tolkas av andra personer.  
 
Jag vill även informera dig om eventuella risker och fördelar med att svara på denna enkät. En eventuell risk för din del är att 
du kan uppleva ett visst integritetsintrång med de frågor jag använder. Det är dock viktigt att poängtera att du som svarare är 
helt anonym och att svaren kommer att behandlas konfidentiellt; obehöriga kommer inte att ta del av svaren och de kommer 
inte att kunna sammankopplas med dig som person. 
Om du besvarar enkäten är du med om att belysa ett ämne som har tagits upp för lite i forskningen, och som man allmänt 
inom forskningen och i samhället bör veta mer om. 
 
Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt. 
 
Om du har några frågor eller dylikt kan du ställa dem då du lämnar enkäten till mig. Kommer du på några frågor senare 
gällande resultatet, studien eller enkäten kan du kontakta mig via mail. 
 
 
Tack för ditt deltagande! 
 
Melody Rönnlund 
Psykologi C, Örebro Universitet 
admin@melodypics.com 
 
Handledare: 
Markus Jansson-Fröjmark 
Örebro Universitet 
markus.jansson@oru.se 
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