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HÄLSA & VÄLMÅENDE Nu finns hans sömnskola också på nätet 

Johnny Granholm led 
själv av sömnproblem tidigare. Nu hjälper han andra att sova bättre. Foto: Linus Lindholm 
 
 Bättre sömn på sex veckor? Det kan vara möjligt 
med en sexveckors kurs, som även finns på webben. 
Sofie Furu 
11.6.2017 kl 11:00 0 
Sömnproblem kan drabba olika åldrar och av olika orsaker. Under småbarnsåren är 
tempot ofta för intensivt.  
– Folk har svårt att gå ner i varv och ligger och funderar på allt som måste göras, 
säger Johnny Granholm, yogalärare, -terapeut och företagare.  
Av seniorerna är det enligt Granholm hela 80 procent som lider av sömnproblem.  
– Då man blir pensionär finns stressen från yrkeslivet ofta kvar. Men det kan även 
vara tvärtom. Man kanske blir sittande hemma och känner sig obehövd, och det leder 
i sin tur till stress och sömnsvårigheter. 
 
 
 



   
Granholm har i två års tid lett kurser för människor med sömnproblem. I 80 procent 
av fallen har kunderna upplevt en förbättring.  
Övningarna har baserat sig på mediyoga, en svenskutvecklad yogaform som bland 
annat används på Danderyds sjukhus.  
Nu är hans sömnskola också tillgänglig online. Den är uppbyggd som ett sex veckors 
program. Varje vecka introduceras en övning som deltagaren gör själv under fem till 
tio minuter per dag. Dessutom innehåller varje avsnitt information om olika saker som 
påverkar sömnen.  
– Hittills har kommentarerna varit mycket positiva. Folk tycker det är smidigt att inte 
behöva gå någonstans för att ta del av kursen, säger Granholm.  
När det gäller sömnproblem skriver Granholm inte under många av de vanliga råden 
om vad man ska och inte ska göra.  
– Det är svårt att ge generella råd. Själv kan jag till exempel dricka en kanna kaffe på 
kvällen och ändå sova gott.  
Granholm led tidigare av sömnproblem. Han är ekonom och jobbade i många år i 
Stockholm som controller.  
Utbrändhet ledde till att han bytte bana, och utbildade sig till friskvårdskonsult och 
senare till yogalärare och -terapeut.  
Överlag önskar han att folk skulle söka hjälp för sömnproblem tidigare än vad som nu 
är fallet.  
– Det är synd att man väntar så länge. Det är viktigt att göra något. Men tidigare har 
det varit lite tabu att prata om sömnproblem. 
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