
Sömndagbok - för en fördjupad analys av dina sömnvanor 
________________________________________________________________________ 
 
Sömndagboken kan ge dig en fördjupad analys och ytterligare kunskap om vad som kan ligga bakom dina 
sömnproblem. 
 
Du har kanske sagt till dig själv: "jag har prövat allt och inget har hjälpt", men detta kanske inte helt och 
hållet stämmer. Dagboken kan hjälpa dig att mer noggrant kartlägga hur dina sömnproblem ser ut. Den kan 
också ge dig kunskap om det är några speciella händelser som påverkar din sömn - och som du själv kan 
påverka för att få en bättre sömn. 
 
Skriv ut dagboken och fyll i den under någon/några veckors tid och gå sedan igenom dina anteckningar för 
att se om det finns ett bakomliggande mönster i dina sömnproblem. 
 
Fyll i dagboken inom en timme från det att du går upp ur sängen. 
 

Vecka: ______ Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 
Hur var din sömn den gångna 
natten? 

       

1. När vaknade du på morgonen?        
2. När gick du upp på morgonen?        
3. när gick du och lade dig igår kväll?        
4. När släckte du ljuset?        
5. Hur lång tid tog det dig att somna?        
6. Hur många gånger vaknade du upp 
under natten?  

       

7. Hur länge var du vaken under natten?        
8. Hur låg tid sov du allt som allt?        
9. Tog du någon sömnmedicin?        
10. Hur utvilad känner du dig idag?*        
11. Hur bedömer du din 
sömnkvalitét?** 

       

Vad gjorde du under gårdagen?        
12. Tog du någon tupplur igår? Om ja, 
hur länge sov du sammanlagt i minuter 
under gårdagen?  

       

13. Hade det hänt något speciellt under 
gårdagen som du låg och tänkte på när 
du skulle sova?  

       

14. Gjorde du något ovanligt under 
kvällen som du inte brukar göra?  

       

15. Annan observation/fundering över 
något som var annorlunda under 
gårdagen?  

       

16.  Hur mycket alkohol drack du igår 
kväll?  

       

17. Hur många koppar kaffe/the drack 
du igår kväll? 

       

 
* Svara på fråga 10 genom att ange en siffra mellan 0 och 5, där 0 = inte alls utvilad och 5 = mycket 
utvilad. 
** Svara på fråga 11 genom att ange en siffra mellan 0 och 5, där 0 = inte alls god kvalitet och 5 = mycket 
god kvalitet. 
 


