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Korrelerar perfektionism med insomni samt dagtidsfunktion och 
 predicerar perfektionism behandlingsutfall av KBT? 

 
 
 

Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan kortvarig 
insomni och perfektionism samt dess påverkan på dagtidsfunktion. Det 
undersöktes också om perfektionism var en prediktor för 
behandlingsutfall av insomni och dagtidsfunktion vid kognitiv 
beteendeterapi [KBT]. Samplet bestod av 136 deltagare som deltog i 
en prospektiv behandlingsstudie. Deltagarna randomiserades in i två 
grupper. 64 deltagare genomgick en KBT-behandling och 72 
deltagare fungerade som kontrollgrupp. Inget signifikant samband 
visade sig föreligga mellan perfektionism och insomni. Dock hittades 
ett signifikant samband mellan perfektionism och dagtidsfunktion. En 
logistisk regression genomfördes där det visade sig att perfektionism 
var en signifikant prediktor för att förbättra sömneffektivitet genom 
KBT. Distress var en faktor som signifikant försämrade möjligheten 
att förbättra dagtidsfunktionen genom KBT. 
 
Nyckelord. Perfektionism, insomni, dagtidsfunktion, kognitiv 
beteendeterapi. 
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Does perfectionism correlate with insomnia and daytime functioning and 
 does perfectionism predict treatment results from CBT?1 

 
Lena Carlsson & Liisa Raudsepp 

 
Department of Behavioural, Social and Legal Science 

Psychology, Örebro University 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to examine the correlation between 
people with a short history of insomnia and perfectionism, and also its 
influence on daytime functioning. It was also investigated if 
perfectionism was a predictor for treatment-results of insomnia and 
daytime functioning after cognitive behavioural therapy [CBT]. 136 
participants were included in the sample and participated in a 
prospective treatment study. The participants were randomized into 
two groups. 64 participants took part in a CBT-treatment and 72 
participants served as a control group. No significant correlation was 
found between perfectionism and insomnia. However, a significant 
correlation was found between perfectionism and daytime functioning. 
The results from a logistic regression analyses showed that 
perfectionism was a significant predictor for improving sleep 
efficiency after CBT. Distress was a factor that significantly decreased 
the possibility to improve daytime functioning after CBT. 
 
Keywords: Perfectionism, insomnia, daytime functioning, cognitive 
behavioural therapy. 
 
1Psychology C, Autum term 2007. Supervisor: Katja Boersma 
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Korrelerar perfektionism med insomni samt dagtidsfunktion och 
 predicerar perfektionism behandlingsutfall av KBT? 

 

För oss människor är sömn ett livsviktigt behov för att vi ska kunna fungera i vårt samhälle. 

De flesta av oss har under något tillfälle haft problem med sin sömn och upplevt konsekvenser 

av det dagen efter. Den vanligaste sömnstörningen är insomni, som bland annat innebär 

svårigheter med att somna in och upprätthålla sömnen (Passer & Smith, 2004). Det har visat 

sig att psykologiska faktorer påverkar utvecklandet av insomni (Jansson, 2005). Att 

exempelvis ställa höga krav på sig själv kan bidra till ökad stress som i sin tur kan leda till 

utvecklandet av insomni. Att ställa höga krav på sig själv är något som personer med en hög 

grad av perfektionistiska drag gör i högre utsträckning än andra (Frost, Marten, Lahart & 

Rosenblate, 1990). Eftersom psykologiska faktorer kan påverka utvecklandet av insomni, är 

de också viktiga att ha i åtanke vid behandling av det (Jansson-Fröjmark & Linton, 2007). En 

behandling som visat sig vara effektiv är kognitiv beteendeterapi [KBT] där klienten får hjälp 

att förändra sina dysfunktionella tankar och beteenden (Jansson & Linton, 2005). 

Sömnmönstret  

För att kroppen ska kunna fungera så effektivt som möjligt har den anpassat sig till en sömn – 

vakenhetsrytm, även kallad dygnsrytm, som motsvarar ett dygn. Denna regleras av vår 

biologiska klocka (Linton, 2002). Sömnmönstret ser ut på olika sätt beroende på vår ålder, 

exempelvis minskar djupsömnen och antalet timmar vi sover generellt sett med en stigande 

ålder (Linton, 2002; Passer & Smith, 2004; Taylor, 2006). Vår sömn – vakenhets rytm kan 

påverkas av ett flertal yttre signaler som till exempel ljus och mörker, vilket innebär att 

dygnsrytmen kan rubbas för dem som arbetar natt eller skift. Det är också vanligt för de flesta 

nordbor att dygnsrytmen rubbas vid skiftningar mellan årstiderna (Linton, 2002). 

Sammanfattningsvis är sömnen mycket viktig för att kroppens funktionsnivå ska vara bra, 

men det är lätt att denna rubbas. 

      Definitionen av normal sömn innefattar ett bestämt biologiskt funktionsmönster. Detta 

består av fyra olika stadier samt REM – sömnen (REM = ”rapid eye movement”). Alla är 

viktiga för en bra nattsömn. Det första stadiet börjar med en ”lätt sömn” som fungerar som ett 

övergångstillstånd från vakenhet till sömn. Kroppen slappnar av mer och mer, andningen blir 

långsammare, kroppstemperaturen sjunker och hjärtfrekvensen minskar. I det andra stadiet är 

kroppen ännu mer avslappnad och har gått in i ett mer ”sovande” stadie. Stadie tre och fyra 

omfattar djupsömnen, då kroppen är som mest avslappnad. Djupsömnen är viktigast för att 

återställa våra krafter och för att stärka immunförsvaret. Efter djupsömnen återgår vi till stadie 



                                                                         Perfektionism, insomni och dagtidsfunktion   4 

två under en kort period för att sedan falla in i REM - sömnen. Under REM - sömnen ökar 

kroppen märkbart sin aktivitet. Vi är dock fortfarande relativt orörliga (likt ett förlamat 

tillstånd). Vi drömmer oftast de livligaste drömmarna under detta stadie, vilket har visat sig 

vara viktigt för att bearbeta minnen och upplevelser under dagen som gått. Under nattens gång 

pendlar vi fram och tillbaka mellan dessa stadier cirka fyra till sex gånger. Djupsömnen pågår 

under längre stunder i början av natten och minskar desto längre vi sover, till skillnad från 

REM – sömnen, som pågår under kortare stunder i början av natten och ökar desto längre tid 

vi sover. Det är av vikt att samtliga sömnstadier får förflyta utan avbrott för en persons 

välbefinnande (Linton, 2002; Passer & Smith, 2004; Taylor, 2006). 

Insomni 

Det finns ett flertal olika sömnproblem, men insomni är det vanligaste sömnproblemet (Passer 

& Smith, 2004). För att bli diagnostiserad med insomni enligt Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders [DSM-IV-TR] (2000) krävs att man uppfyller fem kriterier; 1) 

svårigheter med att somna in eller att upprätthålla sömnen under minst en månad; 2) 

sömnstörningar orsakar signifikant lidande för personen i sociala, yrkesmässiga eller andra 

viktiga funktionsområden; 3) sömnstörningen uppstår inte endast under loppet av en annan 

sömnstörning; 4) eller någon annan mental störning; 5) störningen är inte direkt orsakad av 

någon substans (DSM-IV-TR, 2000). Vanligt för personer med insomni är att deras 

sömneffektivitet minskas. Detta innebär att personen sover betydligt färre timmar än vad 

denne spenderar i sängen (Linton, 2002). Deras sömncykel påverkas då stadie ett ökar i tid 

och stadie tre och fyra minskar i tid (DSM-IV-TR, 2000). Av den generella befolkningen i 

västvärlden har ungefär en tredjedel upplevt insomni som varat i cirka ett år och cirka 10 % 

har utvecklat ett kroniskt tillstånd av insomni (DSM-IV-TR, 2000; Jansson, 2005 & Linton, 

2002). Insomni är vanligare i och med en stigande ålder och bland kvinnor (DSM-IV-TR, 

2000). Dock blir insomni sällan rapporterad eller bedömd (Jansson, 2005). Insomni är alltså 

ett vanligt förekommande sömnproblem, som på olika sätt orsakar lidande för den drabbade.  

Konsekvenser för dagtidsfunktionen 

Det är vanligt att insomni leder till en nedsatt dagtidsfunktion. Att sömnen är så viktig blir 

oftast inte påtagligt förrän det uppstår problem med den. Otillräcklig sömn påverkar våra 

kognitiva funktioner, prestationsförmågan, humöret samt att vår livskvalitet kan försämras. 

Detta kan leda till negativa konsekvenser för våra relationer samt en ökad risk för olyckor 

(Linton, 2002; Passer & Smith, 2004; Taylor, 2006). Om sömnen blir störd upprepade gånger 

och har orsakat en utveckling av insomni, finns en ökad risk för att utveckla andra 

hälsoproblem (Jansson, 2005). Exempelvis kan symtom av depression och ångest förekomma 
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vid utvecklandet av insomni (DSM-IV-TR, 2000). Sömnen är som tidigare nämnts viktig för 

ett flertal fysiska och psykiska funktionsområden. 

Psykologiska faktorer kopplade till insomni 

Psykologiska faktorer har visat sig vara relaterade till utvecklandet av insomni. Negativa och 

dysfunktionella tankar relaterade till sömnen kan upprätthålla insomni, speciellt tankar om att 

insomnin kan leda till långsiktiga negativa konsekvenser som till exempel andra hälsoproblem 

(Jansson & Linton, 2007).  Negativa tankar om sömn som till exempel ”Jag måste sova åtta 

timmar annars klarar jag inte av morgondagen” kan öka vår hjärtfrekvens som i sin tur 

påverkar vår sömn (Linton, 2002). En ond cirkel kan utvecklas av att ”stressa upp sig” mer 

och mer över att inte kunna sova. Detta leder till att det blir ännu svårare att sova (DSM-IV-

TR, 2000; Jansson, 2005). Det finns även andra faktorer som är relaterade till utvecklandet av 

insomni och som därmed kan ses som eventuella riskfaktorer. Exempel på sådana är oro samt 

ångest och depression (Jansson & Linton, 2006a). Det finns ett starkare samband mellan 

ångest och utvecklandet av insomni än mellan depression och utvecklandet av insomni. 

Forskare antar därför att depression snarare kan vara en konsekvens av redan existerande 

insomni hos en person, än en faktor som leder till utvecklandet av insomni (Jansson & Linton, 

2006b). Även ett flertal kognitiva funktioner som till exempel uppmärksamhet, perception och 

förväntningar är viktiga för förståelsen av insomni (Harvey, Tang & Browning, 2005). Hur vi 

tänker påverkar vårt beteende, en persons negativa tankar kan orsaka problem för denne. Men 

även fungera som ett kraftfullt verktyg för att förändra beteenden om tankarna förändras till 

att bli mer funktionella. 

Behandling av insomni 

Eftersom psykologiska faktorer är relaterade till insomni är de också viktiga att ha i åtanke vid 

behandling av det. Det har tidigare varit vanligt att behandla insomni med exempelvis 

sömntabletter. Dessa dämpar endast symtomen och tar inte bort orsaken till problemet. För 

vissa personer har de dessutom kunnat leda till beroende (Jansson, 2005). Det har visat sig att 

KBT är en effektiv metod för att reducera negativa tankar och attityder om sömn för personer 

med insomni. Behandlingen har lett till en förbättrad sömn samt en förbättrad dagtidsfunktion 

för de drabbade (Jansson & Linton, 2005). Eftersom insomni orsakar ett flertal negativa 

konsekvenser för en persons dagtidsfunktion samt dennes fysiska och psykiska välbefinnande, 

är det viktigt att behandla det i ett tidigt stadie, innan det utvecklas till ett mer kroniskt 

tillstånd (Jansson, 2005). Då psykologiska faktorer, såsom negativa tankar, känslor, ångest, 

oro och undvikande beteenden, bidrar till utvecklandet respektive vidmakthållandet av 

insomni, är KBT en lämplig behandlingsmetod för personer som lider av insomni.  
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          KBT är en kombination av kognitiv terapi och beteendeterapi. I en sammanställning av 

KBT som genomförts av Anna Kåver (2006), framgår det att det inom denna terapiform anses 

vara viktigt att pröva nya beteenden som kan leda till nya erfarenheter. Förhoppningsvis är 

dessa bättre än de klienten tidigare har haft. Fokus ligger på nuet och framtiden, även om det 

behövs en viss kunskap om individens historia för att förstå hur problemen uppstått. Till stor 

del koncentrerar sig terapeuten och klienten på att hitta nya sätt att hantera och lösa de 

problem och situationer som inte fungerar tillfredsställande. Inom KBT står ett varierat utbud 

av tekniker till förfogande då de anses komplettera varandra istället för att utesluta varandra. 

Tanken är att rätt verktyg och nya erfarenheter ska stärka individen. Dennes tankesätt 

förändras vilket även leder till andra känslor än tidigare. Det finns inte någon särskild person 

som utformat en viss teori om hur ”saker och ting ska vara” inom KBT. Detta har lett till att 

terapiformen istället tillägnar sig olika vetenskapligt beprövade metoder som visat sig ge 

önskat resultat. Detta innebär en ständigt fortsatt utveckling och uppdatering inom området 

(Kåver, 2006). I denna terapiform fokuseras det på att ändra både tankar och beteenden, något 

som kan hjälpa personer som lider av insomni. 

Perfektionism  

Det är vanligt att de flesta personer har några slags tankar och beteenden som kan orsaka 

stress och svårigheter för dem. Tankarna kan exempelvis handla om att ställa orimligt höga 

krav på sig själv, ständigt vilja ha kontroll och prestera maximalt inom alla områden. Dessa 

tankebanor återfinns hos personer med hög grad av perfektionistiska drag (Frost, Marten, 

Lahart & Rosenblate, 1990). Detta kan bidra till ökad stress som i sin tur kan leda till 

utvecklandet av insomni (Blatt, 1995; Burns, 1980; ref. i Vincent & Walker, 2000). Därför 

finns det skäl att tro att personer med hög grad av perfektionistiska drag kan vara en riskgrupp 

för att utveckla insomni. 

      Perfektionism är ett begrepp som inkluderar flera olika ”egenskaper” som går att definiera 

på olika sätt. Återkommande hos en person med en hög grad av perfektionistiska drag är att 

denne vill vara bäst på allting och upplever sig själv som mindervärdig om någon annan 

lyckas bättre med en uppgift än vad personen själv gör. Personen har svårt att misslyckas med 

något utan att se sig själv som misslyckad och kräver mer av sig själv än vad andra brukar 

göra (Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990).  Det finns alltså flera olika aspekter som 

tillsammans beskriver begreppet perfektionism. 

      För att tydliggöra vad begreppet perfektionism innebär har två multidimensionella skalor 

utvecklats som båda heter Multidimensional Perfectionism Scale [MPS] (Frost, Heimberg, 

Holt, Mattia & Neubauer, 1993). Den ena skalan som används för att mäta perfektionism 
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består av sex dimensioner. Dessa omfattar ”bekymmer över misstag”, ”individuella 

standards”, ”förväntningar från föräldrar”, ”kritik från föräldrar”, ”tvivel över handlingar” och 

”organisering” (Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990).  Den andra skalan som används 

vid mätning av perfektionism består av tre dimensioner. I den första mäts graden av ”själv-

orienterad perfektionism” vilket innebär att en person ställer orimligt höga krav på sig själv 

och i hög utsträckning fokuserar på sina brister och misstag. Den andra dimensionen kallas 

”socialt tillskriven perfektionism” och består av påståenden som handlar om känslan att 

människor i personens omgivning ställer höga krav på denne och att dessa blir besvikna om 

personen inte lyckas leva upp till dem. Den sista dimensionen, ”orienterad mot andra-

perfektionism” innehåller påståenden som mäter om en person tenderar att ställa orimligt 

höga krav på andra i sin omgivning. Den person som får höga poäng på denna dimension 

anser att dessa ska vara näst intill perfekta och bär ofta på känslor av fientlighet och brist på 

tillit (Hewitt & Flett, 1991). Det finns en överlappning mellan de båda skalorna avseende flera 

dimensioner, till exempel så är ”individuella standards” nära relaterat till ”själv-orienterad 

perfektionism” (Frost, Heimberg, Holt, Mattia & Neubauer, 1993). Samtliga dimensioner i de 

båda skalorna har visat sig vara valida och reliabla (Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 

1990; Hewitt & Flett, 1991). Alltså finns två vedertagna skalor som betraktas som valida och 

reliabla för att mäta graden av perfektionism. 

Är perfektionism positivt eller negativt? 

Det finns olika sätt att se på begreppet perfektionism. Perfektionism har kopplats samman 

med flera olika psykiska och fysiska störningar, som exempelvis depression, anorexia, 

alkoholism och erektionsproblem (Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990). Dock 

förekommer det också diskussioner kring om perfektionism också kan betraktas som något 

positivt (Bieling, Israeli & Antony, 2003). Det finns forskare som anser att perfektionism kan 

vara en tillgång för en person, om vissa dimensioner är mer framträdande och andra mindre. 

Att exempelvis vilja prestera och göra sitt bästa, samt kunna planera och organisera, kan leda 

till att en person uppnår önskade mål. Om denne däremot anser det vara en katastrof att inte 

kunna leva upp till sina orealistiskt höga krav, fruktar kritik från sin omgivning och ständigt 

jämför sig med andra, leder detta istället till negativa känslor hos personen (Slade & Owen, 

1998; ref. i Bieling, Israeli & Antony, 2003). Perfektionism kan alltså beskrivas på olika sätt 

och se olika ut beroende på vilka dimensioner som är mest utmärkande hos en person. 

Beroende på sammansättningen av de dimensioner en person får höga poäng på, kan 

perfektionism både betraktas som en tillgång och ett hinder. 
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Sambandet mellan perfektionism och insomni 

Det finns skäl att tro att det föreligger ett samband mellan perfektionism och insomni. Detta 

eftersom personer med högre grad av perfektionistiska drag tenderar att ständigt ställa 

orimligt höga krav på sig själva och vill prestera maximalt inom alla områden (Frost, Marten, 

Lahart & Rosenblate, 1990). Dessa tankebanor kan leda till ökad stress som i sin tur kan leda 

til utvecklandet av insomni (Blatt, 1995; Burns, 1980, ref. i Vincent & Walker, 2000). Dock 

har detta samband endast undersökts i tre tidigare studier (Jansson-Fröjmark & Linton, 2007; 

Lundh, Broman, Hetta & Saboonchi, 1994; Vincent & Walker, 2000). I den första studien, 

som var en tvärsnittsstudie, undersöktes två grupper av människor. Den ena gruppen bestod 

av personer som led av sömnproblem i olika utsträckning, men utan att vara diagnostiserade 

med insomni och den andra gruppen var diagnostiserade med långvarig inomni. De personer 

som led av sömnstörningar tenderade att ha hög grad av perfektionistiska drag, men vid 

jämförelse med de personer som hade insomni var graden av perfektionistiska drag ännu 

högre hos dessa. Detta tyder på att perfektionism och insomni är relaterade med varandra 

(Lund, Broman, Hetta & Saboonchi, 1994). I den andra studien, en tvärsnittsstudie bestående 

av personer diagnostiserade med långvarig insomni, hittades ett medel-starkt signifikant 

samband mellan ”längre insomningstid” och subskalan ”kritik från föräldrar”. Detta samband 

hittades då deltagarna besvarat frågor om sömnvanor genom The Pittsburgh sleep quality 

index [PSQI]. När de istället fick fylla i information om sina sömnvanor i en sömndagbok, 

hittades inget signifikant samband mellan de två variablerna. Det fanns inget annat signifikant 

samband mellan någon subskala av perfektionism och insomni (Vincent & Walker, 2000). 

Resultatet från den tredje studien, en prospektiv studie, visade att det fanns ett svagt 

signifikant samband mellan subskalan ”bekymmer över misstag” och insomni, men inte 

mellan subskalan ”individuella standards” och insomni. Då det kontrollerades för distress 

(ångest och depression) förelåg inget signifikant samband mellan någon av subskalorna och 

insomni (Jansson-Fröjmark & Linton, 2007). Sammanfattningsvis har det visat sig att det i 

samtliga tre studier finns ett samband mellan perfektionism och insomni. Detta innebär att 

personer som exempelvis ställer höga krav på sig själva och är rädda för att misslyckas med 

det de gör, tenderar att uppleva problem med sin sömn. 

Vikten av fortsatta studier 

Det är viktigt att återigen undersöka sambandet mellan perfektionism och insomni, då insomni 

på olika sätt leder till negativa konsekvenser för den drabbade. Relationen mellan dessa 

variabler har tidigare undersökts i tre olika studier (Jansson-Fröjmark & Linton, 2007; Lundh, 

Broman, Hetta & Saboonchi, 1994; Vincent & Walker, 2000), dock är det för tidigt att dra 
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tydliga slutsatser om hur sambandet ser ut. Då ett urval tas från en population finns det alltid 

en risk att samplet inte är representativt för populationen, och därmed leder till ett resultat 

som inte är tillförlitligt.  Därför är det viktigt att upprepa tidigare studier för att se om 

resultatet från samplet går att generalisera till hela populationen. Något som är grundtanken 

med inferensstatistik (Christensen, 2006). Samplet i de två första studierna (Lundh, Broman, 

Hetta & Saboonchi, 1994; Vincent & Walker, 2000) bestod av deltagare från en klinisk 

population medan den tredje (Jansson-Fröjmark & Linton, 2007) bestod av deltagare från en 

icke-klinisk population. I de tre tidigare studierna (Jansson-Fröjmark & Linton, 2007; Lundh, 

Broman, Hetta & Saboonchi, 1994; Vincent & Walker, 2000) har dessutom bara relationen 

undersökts mellan perfektionism och insomni, och inte mellan perfektionism och insomnis 

påverkan på dagtidsfunktionen. Detta kommer att undersökas i denna studie. Eftersom en 

negativ påverkan på dagtidsfunktionen kan leda till lidande för den drabbade (Linton, 2002), 

är det intressant att undersöka om personer med en hög grad av perfektionistiska drag 

upplever mer eller mindre konsekvenser av insomnin under dagtid, då denna grupp tenderar 

att vara högpresterande och har höga krav på sig själva (Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 

1990). Sammanfattningsvis behövs alltså fler studier inom området. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan kortvarig insomni och 

perfektionism, samt dess påverkan på dagtidsfunktionen. Det är även intressant att se om 

perfektionism spelar in i vilken mån olika personer tillgodogör sig KBT-behandling. Detta då 

personer med hög grad av perfektionistiska drag, endera kan tänkas lyckas bättre med sin 

behandling än de med lägre grad av perfektionistiska drag, genom att de på ett positivt sätt 

kan rikta sina karaktärsdrag mot att genomföra en behandling så bra det går. Eller att dessa 

karaktärsdrag utgör ett hinder för dem, då sömn inte kan styras med blotta viljan.   

 

Frågeställningar: 

1.) Har perfektionism ett samband med insomni och dagtidsfunktion? 

- Om det finns ett samband – hur ser då detta ut? 

Hypotes: Det föreligger ett samband mellan perfektionism och insomni. 

 

2.) Är perfektionism en prediktor för behandlingsutfall av insomni och dagtidsfunktion vid 

KBT-behandling?  
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För att besvara den första frågeställningen genomfördes en tvärsnittsanalys från en tidigare 

prospektiv behandlingsstudie (Jansson, 2005). För att besvara den andra frågeställningen 

analyserades den del av det totala samplet, från samma studie, som genomgått KBT-

behandling för att kunna undersöka om perfektionism kan predicera behandlingsutfallet.    

Metod 

Design 

Denna studie är en del av en redan existerande prospektiv randomiserad och kontrollerad 

behandlingsstudie med två mätmoment, se figur 1. Datainsamlingen genomfördes år 2002 på 

olika platser i Västmanlands-, Värmlands- och Örebro län, som en del i en avhandling inom 

psykologi utifrån Universitetssjukhuset i Örebro län (Jansson, 2005). Innan data samlades in 

hade Universitetssjukhusets kommité för etiskt godkännande godkänt de etiska regler som 

krävs för en undersökning. Totalt 136 deltagare som under en relativt kort tid lidit av insomni 

deltog i studien. 64 personer av de 136 deltagarna ingick i en grupp som fick KBT-

behandling, de resterande 72 personerna fick ett ”självhjälpspaket” och fungerade som en 

kontrollgrupp. Under ett års tid genomförde deltagarna sina respektive insatser. Samtliga 

deltagare besvarade ett frågeformulär, både före och ett år efter det att insatserna sattes in. 

Detta formulär fungerade som underlag till för- och eftermätning (Jansson, 2005).  

 

Figur 1 
                                                                
                                                               KBT-behandling           
Förmätning ���� Randomisering                       n = 64                          Eftermätning  
                                                                                                             1 år senare 
                                                                 Kontrollgrupp 

      n = 72    
                                                                        
Deltagare 

För att medverka i studien krävdes att man var i arbetande ålder, alltså mellan 18 och 65 år, 

samt uppfyllde kriterierna för ett tidigt stadium av insomni som varat mellan 3-12 månader. 

Kriterierna för insomni i denna studie var att det tar 30 minuter eller längre för en person att 

somna in eller att personen har svårigheter att upprätthålla sömnen, under minst tre dagar i 

veckan. 323 personer svarade på annonsen, 113 personer av dem överskred studiens uppsatta 

kriterium för varaktigheten av insomni. 15 personer uteslöts för att de inte uppfyllde 

ålderskriteriet. 2 personer kunde inte delta på grund av lässvårigheter och 7 personer ville inte 

medverka i grupp (Jansson & Linton, 2005). Till de kvarstående 186 personerna skickades ett 

frågeformulär som skulle ge en bild av deltagarnas utgångspunkt. 165 deltagare svarade på 
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formuläret och dessa randomiserades till två grupper. Den ena gruppen skulle genomgå en 

KBT-behandling och den andra gruppen få ett ”självhjälpspaket”. Efter denna indelning 

avböjde 15 deltagare fortsatt medverkan på grund av svårigheter med schemaläggningen. Av 

de 150 deltagarna som var med i studien besvarade inte 14 deltagare det andra 

frågeformuläret efter ett års tid. De personer som avböjde fortsatt medverkan efter att ha 

besvarat det första frågeformuläret, skiljde sig inte signifikant från de resterande gällande kön, 

ålder, yrke och grad av utbildning eller svaren kring sömn och sömnproblem. Totalt antal 

deltagare som fullföljde denna studie med både för- och eftermätning (i form av 

frågeformulären) var 136 personer, varav 64 deltagare genomförde en KBT-behandling och 

72 deltagare fick ta del av ett ”självhjälpspaket” (Jansson, 2005). Se tabell 1 för en överblick 

av bakgrundsvariabler. 

Tabell 1 

Överblick över bakgrundsvariabler för samtliga 136 deltagare 

 X (Sd)               min. – max. 
Ålder 
Kön: 
    Kvinna 
    Man 
Civilstånd: 

Sambo  
Ensamstående 

Varaktighet av insomni (mån.) 
Nattarbetande                 
Skiftarbetande                                                 

50 (11)                
 
77 % 
23 % 
 
66 % 
34 % 
7,9 (3,1)        
8,8 %    
9,6 %                

26 - 65 år 
 
 
 
 
 
 
2 - 12 mån. 

Not. X = medelvärde; Sd = standardavvikelse som presenteras inom parentes. För de variabler 
som är kategoriska anges dess frekvens i procent. 
 
Material  

Frågeformuläret som användes i undersökningen var nio sidor långt och bestod av frågor som 

omfattade bakgrundsvariablerna namn, kön, civilstånd, ålder, sysselsättning och arbetstider. 

Den resterande delen av enkäten berörde olika områden kopplat till sömn och sömnproblem, 

dagtidssymtom, ångest och depression samt perfektionism (Jansson, 2005). De mått som 

användes i denna studie redovisas nedan. 

Sömnvanor och sömnproblem 

En sömndagbok fylldes i av deltagarna varje dag under en veckas tid vid både för- och 

eftermätningen. Svaren för varje dag räknades sedan samman till ett medelvärde som 

representerade hela veckan (Jansson, 2005). Varje dag besvarade deltagarna frågor om: hur 

många timmar de i genomsnitt ligger i sin säng under ett dygn, antalet timmar de sovit totalt 

under ett dygn, hur många minuter i genomsnitt de legat vakna innan de somnat och hur länge 
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de i regel varit vakna under en natt. För att räkna ut sömneffektiviten dividerades antalet 

timmar de sovit med den totala tiden som tillbringades i sängen. Slutligen mättes sömnens 

kvalité genom en 5-gradig skala där 1 var ”mycket dålig” och 5 var ”mycket bra” (Morin, 

1993). Det har i undersökningar visat sig att detta sätt att mäta sömn på är valid och reliabelt 

(Espie, 1991).  

Dagtidsfunktion  

För att kunna mäta dagtidsfunktionen hade information om dagtidssymtom insamlats. Dessa 

var trött, sömnig, okoncentrerad, uppvarvad, pressad, orolig, irriterad, spänd, nedstämd och 

värk i kroppen och utgör tillsammans variabeln ”dagtidsfunktion”. Dagtidssymtomen mättes 

genom en 5-gradig skala där 1 var ”inte alls” och 5 var ”mycket”. Detta skedde genom att 

deltagarna fick fylla i delar av en sömndagbok varje dag under en veckas tid vid både för- och 

eftermätningen. Värdena från respektive dag räknades ut som ett medelvärde för hela veckan. 

Denna typ av mätinstrument har använts både i kliniska miljöer och i forskningssammanhang 

(Jansson, 2005).  

Dysfunktionella föreställningar och attityder om sömn 

För att mäta dysfunktionella föreställningar och attityder om sömn, användes ett valid och 

reliabelt mått som kallas för Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Scale 10 [DBAS-

10] (Espie, Inglis, Harvey & Tessier, 2000). Denna skala innehåller ett flertal påståenden 

kring tankar och attityder kring sömn, som deltagarna i olika hög utsträckning kunde hålla 

med om eller inte. DBAS-10 består av en 10 cm lång linje som omfattar en skala mellan 0-

100 baserat på antalet millimeter. Deltagarna fick göra en markering på linjen där de upplevde 

att de befann sig. Linjens början representeras av ”håller absolut med” och slutet av ”håller 

absolut inte med”. Beroende på var deltagaren gjort en markering, omvandlades millimetrarna 

till poäng. Desto högre poäng deltagaren fick desto högre grad av dysfunktionella tankar och 

attityder om sömn hade denne. Ett medelvärde räknades ut för varje person, baserat på varje 

påståendes poäng. Skalan används för att identifiera irrationella tankar kring sömn och även 

för att utvärdera eventuella förändringar i tankar och attityder kring sömn efter behandling 

(Jansson, 2005).  

Distress 

För att mäta graden av ångest och depression, som tillsammans utgör variabeln distress, 

användes Hospital Anxiety and Depression Scale [HADS]. Detta mätinstrument har visat sig 

vara valid och reliabelt (Zigmond & Snaith, 1983). Skalan innehöll 7 frågor om ångest 

respektive depression och bestod av en 4-gradig skala som sträckte sig från 0-3, där 0 var 

”inte alls” och 3 var ”nästan jämt”. Deltagarna fick själva bedöma var de upplevde att de 
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befann sig på skalan. Totalpoängen för ångest respektive depression sträckte sig mellan 0-21. 

För att anses lida av ångest eller depression krävdes att deltagarna hade 8 poäng eller högre på 

respektive skala (Herrmann, 1997).  

Perfektionism 

Perfektionism mättes genom två subskalor från Multidimensional Perfectionism Scale [MPS]. 

Eftersom de två bäst anses spegla begreppet perfektionism (Shafran & Mansell, 2001), och 

har visat sig vara mest framträdande för personer med insomni (Lundh, Broman, Hetta & 

Saboonchi, 1994). Den ena subskalan var ”bekymmer över misstag” och bestod av 9 

påståenden och den andra var ”individuella standards” och bestod av 7 påståenden. Skalan 

sträcker sig från 1-5 där 1 var ”håller absolut inte med” och 5 var ”håller absolut med”. Den 

sammanlagda poängen för påståendena om ”bekymmer över misstag” sträcker sig mellan 9-

45 och för ”individuella standards” sträcker sig poängen mellan 7-35. Desto högre poäng 

deltagarna fick på respektive subskala, desto mer tyder det på en högre grad av 

perfektionistiska drag (Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990).  

Procedur  

En tidningsartikel utformades för att få kontakt med den önskade målgruppen. Denna 

publicerades i en lokal tidning. Till de deltagare som uppfyllde kriterierna och valde att delta i 

studien skickades ett frågeformulär per post, tillsammans med ett följebrev med information 

och ett frankerat svarskuvert, som de kunde skicka tillbaka sitt besvarade frågeformulär i. 

Deltagarna informerades om att deras medverkan i studien var frivillig och att uppgifterna 

skulle behandlas konfidentiellt. Därefter randomiserades deltagarna in i två grupper (Jansson, 

2005). 

      En grupp deltog i en KBT-behandling. Denna grupp delades in i mindre grupper om 6-10 

deltagare som under en 6-veckorsperiod träffades en gång i veckan under två timmar. Två 

månader efter det sista tillfället träffades grupperna för en ”booster-träff”, för att följa upp de 

tidigare terapitillfällena. Fyra olika terapeuter som var certifierade inom KBT följde en 

skriven manual för att de olika grupperna skulle få en så lika behandling som möjligt. Varje 

terapitillfälle hade fokus på ett specifikt område som terapeuten började med att presentera 

tillsammans med en genomgång av metoder som deltagarna fick pröva. Detta för att de själva 

skulle kunna använda sig av dem under den kommande veckan, se tabell 2. Dessa 

hemuppgifter följdes upp gången därpå, efter en kort sammanfattning av det tidigare 

terapitillfället (Jansson, 2005). 
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Tabell 2 

Överblick över innehållet i KBT-tillfällena 
Tillfälle        Fokus                                                                                  Metoder 
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
”Booster” 
 

Sömn: Psykobiologiskt perspektiv 
 
Insomni: Psykobiologiskt perspektiv  
Oro och uppvarvning 
 
 
Sömnhygien 
Sömnvanor 
 
Tankar om sömn 
Stress 
 
Dysfunktionella föreställningar och attityder om sömn 
Sömnmedicinering 
Dagtidssymtom 
 
 
Program för sömnhantering 
Riskanalys 
Förebygga återfall 
Program för förbättrad sömn 
Riskanalys 
Förebygga återfall 

Problemlösning 
Tillämpad avslappning 
Tid avsatt för oro 
Distraktion 
Observationsövningar 
Paradoxal intention 
Sömnhygiensövningar 
Stimuluskontroll 
Sömnrestriktion 
Identifiera dysfunktionella 
tankar 
Stresshanteringstekniker 
Funktionella attityder och 
föreställningar om sömn 
Begränsad sömnmedicinering 
Hanteringsstrategier för 
dagtidssymtom 
Utformning av 
sömnhanteringsprogram 
 
Problemlösning 

 

           Den andra gruppen fungerade som en kontrollgrupp och fick ett ”självhjälpspaket” 

skickat till sig per post. Detta bestod av information om sömn, sömnproblem, orsaker till 

sömnsvårigheter och information om olika självhjälpstekniker som omfattade 

stimuluskontroll, sömnrestriktion och avslappning. Ett papper bifogades med instruktioner om 

hur deltagarna skulle läsa och tillämpa självhjälpsmetoderna. Materialet omfattade totalt 8 

sidor och hade utformats av en professor som är specialiserad inom området (Jansson, 2005).  

      När respektive grupp avslutat sina åtgärder fick deltagarna, ett år senare, besvara samma 

frågeformulär som vid förmätningen för att en eventuell effekt skulle kunna mätas (Jansson, 

2005).  

Statistiska analyser 

Data sammanställdes genom deskriptiv statistik. Centralmått och spridningsmått undersöktes. 

Genom scatterplots kunde två outliers upptäckas och dessa personer blockerades i det totala 

samplet för fortsatta analyser då deras svar skulle ha gett ett missvisande resultat. Tre 

personer hade inte svarat fullständigt på alla påståenden för perfektionism-måttet. Samtliga 

hade endast missat att svara på en eller två påståenden. Detta innebar en möjlighet att utifrån 

deras medelvärden skapa ett värde för de missade påståendena, som skulle medföra ett mera 
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tillförlitligt resultat, än de ofullständiga svaren.  Kolmogorov-Smirnov test visade att samtliga 

variabler var icke- normalfördelade och därför valdes Spearman´s rank correlation coefficient 

som analysmetod. Ensvansad (one-tailed) valdes för att besvara fråga nummer ett då en riktad 

hypotes fanns, alltså att ett samband antas föreligga mellan perfektionism och insomni samt 

dagtidsfunktion. Variablerna som analyserades i fråga ett var perfektionism, sömnvanor och 

dagtidsfunktion. Enkla korrelationer genomfördes, på det totala samplet, mellan olika 

variabler för att upptäcka eventuella samband. För att besvara fråga nummer två genomfördes 

en logistisk regression, på de deltagare som genomgått KBT-behandling, för att undersöka om 

perfektionism predicerar behandlingsutfall. För att skapa en grupp som representerar ”lyckat 

behandlingsutfall” och en grupp som representerar ”inte lyckat behandlingsutfall” räknades 

förändringspoängen ut för variablerna sömneffektivitet, sömnkvalité och dagtidsfunktion. 

Utifrån en frekvensfördelning gjordes sedan en median-split. De 50 % av deltagarna i gruppen 

som hade störst förbättring mellan för- och eftermätningsvärdena ansågs ha ett ”lyckat 

behandlingsutfall” och de resterande 50 % ansågs ha ett ”icke-lyckat behandlingsutfall”. Den 

beroende variabeln var behandlingsutfall och den oberoende variabeln var graden av 

perfektionism, denne var kontinuerlig. Som behandlingsutfall valdes dagtidsfunktion och för 

insomni valdes ”sömneffektivitet” och ”sömnkvalité”. ”Sömneffektivitet” är ett objektivt mått 

då det mäter antalet timmar en person sover i relation till hur många timmar personen 

tillbringar i sängen. ”Sömnkvalité” är ett subjektivt mått där personen själv får skatta hur nöjd 

denne är med sin sömn. Tillsammans mäter dessa graden av perfektionism på två skilda sätt. 

Anledningen till att två mått på insomni valdes ut istället för samtliga är för att undvika risken 

för familywise error. Familywise error innebär att ju fler upprepade tester som genomförs, 

desto högre risk för att ett ”typ 1 fel” begås. Det kontrollerades för distress, då dessa faktorer i 

studier visat sig ha ett samband med insomni (Jansson, 2005) och därmed kunde tros påverka 

reultatet. Det kontrollerades också för DBAS eftersom dysfunktionella tankar är 

förekommande hos personer med hög grad av perfektionistiska drag samt hos personer med 

insomni (Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990). Detta kunde också tänkas påverka 

resultatet och därmed utgöra en ovidkommande variabel. Signifikansnivån sattes till .05-nivå 

för samtliga analyser. 
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Resultat 

Har perfektionism ett samband med insomni och dagtidsfunktion? 

Tabell 3 ger en översikt över de deskriptiva värdena för bakgrundsvariabler gällande den 

första frågeställningen.  

Tabell 3 

Deskriptiv statistik av bakgrundsvariabler 
  X (Sd)              min. - max. 
Totalt 134 deltagare 

Kvinnor 
Män 

Perfektionism (båda subskalorna) 
Bekymmer över misstag (subskala 1) 
Individuella standards (subskala 2) 
Antalet timmar man sovit totalt under en natt         
Hur många minuter i genomsnitt man legat vaken innan man somnat   
Hur länge man i regel varit vaken under en natt (minuter)    
Sömneffektivitet (timmar) 
Sömnkvalité  
Dagtidsfunktion 

 
78 % 
22 % 
40,03 (12,28) 
19,89 (8,00) 
19,99 (6,23) 
5,12 (1,17) 
61,16 (49,60) 
118,30 (70,34) 
1,64 (0,37) 
2,29 (0,95) 
29,11 (7,35)  

 
 
 
16 - 70 
9 - 40 
7 - 35 
3 - 9 
2 - 240 
0 - 320 
1 - 3 
1 - 5    
14 - 46      

Not. X = medelvärde; Sd = standardavvikelse som presenteras inom parentes. För de variabler 
som är kategoriska anges dess frekvens i procent. 
 

För att undersöka om perfektionism har ett samband med insomni och dagtidsfunktion så har 

ett antal korrelationer genomförts på det totala antalet deltagare i samplet. Tabell 4 ger en 

överblick över korrelationerna mellan perfektionism, insomni och dagtidsfunktion. Det visar 

sig att det inte föreligger något statistiskt signifikant samband mellan någon av 

sömnvariablerna och perfektionism (varken för någon av subskalorna eller för de båda 

tillsammans). Det innebär att graden av perfektionism inte påverkar hur sömnen ser ut. Även 

om vissa personer exempelvis tenderar att ställa höga krav på sig själva, är rädda för att begå 

misstag eller ständigt vill vara bäst på allt de gör så visar inte resultatet att dessa personer 

ligger vakna längre tid innan de somnar, sover kortare tid eller själva upplever att de sover 

sämre. 

    Mellan dagtidsfunktion och perfektionism, ”bekymmer över misstag” samt ”individuella 

standards” finns ett statistiskt signifikant samband. Mellan dagtidsfunktion och perfektionism 

samt ”bekymmer över misstag” finns ett medelstarkt samband. Detta innebär att om en person 

exempelvis anser att det är lika illa att delvis misslyckas med en uppgift som att misslyckas 

helt, så tenderar denne att uppleva en mer negativ påverkan av dagtidsfunktionen, såsom en 

ökad känsla av trötthet, oro, nedstämdhet och irritation efter nätter av dålig sömn. Mellan 

dagtidsfunktion och ”individuella standards” finns ett svagt till medelstarkt positivt samband. 
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Det innebär bland annat att om en person ställer orimligt höga krav på sig själv eller är 

extremt målinriktad, tenderar denne att uppleva negativa konsekvenser av dagtidsfunktionen.  

Tabell 4 

Spearmankorrelationer mellan perfektionism, insomni och dagtidsfunktion 
  Perfektionism 

(båda subskalorna)       
Bekymmer över misstag    

(subskala 1) 
Individuella standards 

(subskala 2) 

Antalet timmar man sovit totalt 
under ett dygn 
 
 
Hur många minuter i genomsnittet, 
man legat vaken innan man somnat 
 
 
Hur länge man i regel varit 
vaken under en natt 
 
 
Sömneffektivitet 
 
 
Sömnkvalité 
 
 
Dagtidsfunktion 

 
 ,02 

(134) 
 

 ,13 
(134) 

 
 

 ,09 
(134) 

 
 

 ,02 
(134) 

 
 

-,10 
(133) 

 
,42** 
(134) 

 
 ,09 

 (134) 
 

 ,11  
(134) 

 
 

 ,07  
(134) 

 
 

-,03  
(134) 

 
 

-,08  
(133) 

 
,42** 
 (134) 

 
-,05 

 (134) 
 

 ,13 
 (134) 

  
 

 ,10  
(134) 

 
 

 ,08  
(134) 

  
 

-,11  
(133) 

 
,29** 
 (134) 

Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 

* p<,05; ** p<,01 

 

Är perfektionism en prediktor för behandlings-utfall av insomni och dagtidsfunktion vid KBT-

behandling? 

För att besvara den andra frågeställningen analyserades samplet för de personer som 

genomgått KBT-behandling. För en sammanfattning av den oberoende- och de beroende 

variablerna, se tabell 5. 
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Tabell 5 

Deskriptiv statistik av bakgrundsvariabler 
  X (Sd)              min. - max. 
Totalt 64 deltagare 

Kvinnor 
Män 

Perfektionism (båda subskalorna) 
Bekymmer över misstag (subskala 1) 
Individuella standards (subskala 2) 
Antalet timmar man sovit totalt under en natt         
Hur många minuter i genomsnitt man legat vaken innan man somnat   
Hur länge man i regel varit vaken under en natt (minuter) 
Sömneffektivitet (timmar) 
Sömnkvalité 
Dagtidsfunktion 

 
84 % 
16 % 
39,32 (11,90) 
19,94 (7,64) 
19,40 (6,12) 
4,95 (1, 14) 
58,92 (53,07) 
136,78 (76,92)  
1,70 (0,38) 
2,37 (0,99) 
29,79 (7,62) 

 
 
 
18 - 69 
9 - 36 
8 - 35 
3 - 8 
2 - 240 
2 - 320 
1,17 - 3 
1 - 5    
14 - 46      

Not. X = medelvärde; Sd = standardavvikelse som presenteras inom parentes. För de variabler 
som är kategoriska anges dess frekvens i procent. 
 

För att besvara den andra frågeställningen utfördes en blockvis logistisk regression för att 

kunna avgöra om perfektionism är en prediktor för behandlingsutfall. För en överblick av 

resultatet, se tabell 6. 

Tabell 6 

Blockvis logistisk regression med värdena av de beroende variablerna 
 B(SE) R2 Exp(B) 95% CI 
Sömneffektivitet  ,19   

Perfektionism 
DBAS-10 
Distress 

 ,07* (,03) 
 ,00 (,00) 
-,03 (,06) 

 
 
 

1,07 
1,00 
  ,97 

1,01 - 1,14 
1,00 - 1,01 
  ,87 - 1,08 

Sömnkvalité  ,14   
Perfektionism 
DBAS-10 
Distress 

 ,05 (,03) 
-,01 (,00) 
 ,04 (,05) 

 
 
 

1,05 
1,00 
1,04 

  ,99 - 1,12 
  ,99 - 1,00 
  ,94 - 1,16 

Dagtidsfunktion  ,16   
Perfektionism 
DBAS-10 
Distress 

 ,01 (,03) 
-,00 (,00) 
-,13* (,06) 

 1,01 
1,00 
  ,88 

  ,95 - 1,07 
1,00 - 1,00 
  ,79 -   ,99 

Not: R 2 = Nagelkerke R Square. p < ,05* 
 

Det visar sig att perfektionism är en signifikant prediktor för lyckat behandlingsutfall när det 

gäller sömneffektivitet. Ju högre grad av perfektionistiska drag en person har, desto högre 

sannolikhet att denne lyckas med sin KBT-behandling och förbättrar sin sömneffektivitet. För 

varje poäng uppåt på perfektionismskalan ökar oddsen att få ett ”lyckat behandlingsutfall” 

vad det gäller sömneffektivitet med 1,07. Graden av perfektionism är inte en signifikant 

prediktor för vare sig ”lyckat behandlingsutfall” gällande sömnkvalité eller dagtidsfunktion, 
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men det är inte heller en faktor som minskar chanserna att lyckas med KBT-behandlingen. 

Vid kontroll för DBAS-10 och distress visar det sig att dessa inte påverkar resultatet för 

perfektionism som prediktor vid behandlingsutfall för sömneffektivitet och sömnkvalité. 

Däremot är distress en faktor som signifikant försämrar sannolikheten att lyckas med KBT-

behandlingen för att förbättra dagtidsfunktionen. För varje poäng uppåt på distresskalan 

minskar oddsen att få ett ”lyckat behandlingsutfall” vad det gäller dagtidsfunktionen med ,88. 

Ju högre grad av distress en person upplever, desto lägre sannolikhet att behandlingsutfallet 

blir lyckat.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan perfektionism och kortvarig 

insomni, samt dess påverkan på dagtidsfunktionen. Det undersöktes också ifall perfektionism 

var en prediktor för behandlingsutfall av KBT gällande insomni och dagtidsfunktion.  

      Det visade sig att även om personer tenderar att exempelvis ställa höga krav på sig själva, 

är rädda för att begå misstag eller ständigt vill vara bäst på allt de gör, så visar inte resultatet 

att dessa personer ligger vakna längre tid innan de somnar, sover kortare tid eller själva 

upplever att de sover sämre. Däremot tenderade de att uppleva en mer negativ påverkan av 

dagtidsfunktionen, såsom en ökad känsla av trötthet, oro, nedstämdhet och irritation efter 

nätter av dålig sömn. Resultaten i denna studie pekade även på att perfektionism har en viss 

betydelse för behandlingsutfallet från en KBT-behandling. Ju högre grad av perfektionistiska 

drag en person har, desto högre är oddsen för denne att lyckas förbättra sin sömneffektvitet 

genom KBT-behandling. Däremot verkade inte graden av perfektionistiska drag hos en person 

påverka om denne genom KBT-behandling själv upplevde en förbättring av sömnkvalitén, 

eller hur denne fungerade under dagtid. Viktigt att observera är att personer med en högre 

grad av perfektionistiska drag inte lyckades sämre med KBT-behandling än de personer med 

en lägre grad av perfektionistiska drag gällande sömnkvalitén och dagtidsfunktionen. Desto 

högre grad av distress en person upplevde desto sämre förutsättningar har denne att lyckas 

med KBT-behandlingen för att förbättra dagtidsfunktionen. 

       Sammanfattningsvis har det i tidigare studier, då sambandet mellan insomni och 

perfektionism undersökts, visat sig att det finns ett samband mellan olika subskalor av 

perfektionism och variabler av insomni (Jansson-Fröjmark & Linton, 2007; Lundh, Broman, 

Hetta & Saboonchi, 1994; Vincent & Walker, 2000). De subskalor av perfektionism, där det 

hittades signifikanta samband med insomni, är sådana som inte användes i denna studie, med 

undantag för ”bekymmer över misstag”. 
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      Denna studie skiljer sig på olika sätt från de tre tidigare studierna där relationen mellan 

perfektionism och insomni undersökts (Jansson-Fröjmark & Linton, 2007; Lundh, Broman, 

Hetta & Saboonchi, 1994; Vincent & Walker, 2000) då studiernas urvalsgrupp och design sett 

ut på olika sätt. De två första studierna (Lundh, Broman, Hetta & Saboonchi, 1994; Vincent & 

Walker, 2000) var tvärsnittsstudier och samplet utgjordes av deltagare från en klinisk 

population, där personerna led av långvarig insomni. Den senaste studien (Jansson-Fröjmark 

& Linton, 2007) var en prospektiv studie där samplet var randomiserat från den allmänna 

populationen, och utgjorde därmed ett icke-kliniskt sample. Kriteriet för insomnins 

varaktighet var att personen skulle ha upplevt sömnproblem (insomningsproblem eller 

problem att upprätthålla sömnen) under de senaste tre månaderna, för minst tre nätter per 

vecka. Dock framgick inte deltagarnas medelvärde för varaktigheten av insomnin, bara att den 

varat under minst tre månader. Denna studie skiljer sig från de tre ovan nämnda studierna 

(Jansson-Fröjmark & Linton, 2007; Lundh, Broman, Hetta & Saboonchi, 1994; Vincent & 

Walker, 2000) då denna är en del av en redan existerande prospektiv behandlingsstudie där 

samplet utgjordes av deltagare från en population där personerna led av kortvarig insomni. 

Sambandet undersöktes också mellan perfektionism och dagtidsfunktion, något som skiljer sig 

från tidigare forskning. Dessutom undersöktes om perfektionism var en prediktor för 

behandlingsutfall av KBT gällande insomni och dagtidsfunktion, ett tidigare outforskat 

område. 

     Det är viktigt att undersöka dagtidsfunktionen hos personer som lider av insomni då en 

nedsatt dagtidsfunktion är en negativ konsekvens av otillräcklig sömn. Resultatet var 

intressant då det pekade på att personer med en högre grad av perfektionistiska drag tenderar 

att ställa högre krav på sig själva i vardagen, och blir därmed mer besvärade av insomnins 

konsekvenser än personer med en lägre grad av perfektionism. De dagtidssymtom som 

tillsammans mätte dagtidsfunktionen är samtliga subjektiva mått, vilket fångar personens egen 

upplevelse av hur denne påverkas under dagen och de högt ställda kraven på att prestera 

maximalt. Att uppmärksamma att denna grupp människor upplever en större påverkan på 

dagtidsfunktionen än andra leder förhoppningsvis till att dessa personer får lämplig hjälp för 

att minska sitt lidande, som exempelvis KBT. Viktigt att observera är att samband inte säger 

något om orsak-verkan. Även om ett samband föreligger betyder inte det att exempelvis 

perfektionism orsakar insomni samt dagtidsfunktion eller tvärtom (Holme & Solvang, 1997). 

       Tänkbara förklaringar till att inget statistiskt signifikant samband hittades i denna studie 

mellan variablerna för insomni och perfektionism, kan exempelvis bero på insomnins 

varaktighet. Kanske är det så att en kortvarig insomni leder till ett svagare samband med 
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perfektionism än en mer långvarig insomni. Deltagarna fick genom en sömndagbok själva 

rapportera hur de upplevde sin sömn, kanske är det så att besvären upplevs som svårare ju 

längre tid som går. Självrapportering kan därmed ses som en potentiell riskfaktor mot den 

interna validiteten och därmed vara en svaghet med denna studie. ”Self-serving bias” innebär 

att man medvetet eller omedvetet vill ge en mer positiv bild av sig själv (Myers, 2002). Denna 

risk kan vara stor då man besvarar påståendena som mäter graden av perfektionism. Som till 

exempel ”Om jag misslyckas delvis är det lika illa som att misslyckas helt”, ”Jag avskyr att 

inte vara bäst” och ”Om jag inte ställer högsta möjliga krav på mig själv är det troligt att jag 

slutar som en ”andraplatsare” (Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990). På dessa 

påståenden kan det kännas svårt att ge ett ärligt svar, då de som upplever att påståendena 

stämmer in på dem kanske känner att de ger en negativ bild av dem. Något som inte passar 

ihop med deras strävan mot att alltid vara duktiga och ”perfekta”. Detta kan i så fall leda till 

”restricted range of motion”. Vilket innebär att spridningen blir lägre och leder till en svagare 

korrelation (Glass & Hopkins, 1996). Trots riskerna med självrapportering så är det ett 

användbart sätt för att få information då personen själv vet bäst hur denne upplever olika 

saker, som till exempel sin sömn. En person som har en hög grad av perfektionistiska drag 

tenderar att ställa höga krav på sin funktionsnivå under dagen. Kanske är det så att personer 

med hög grad av perfektionistiska drag presterar lika bra efter nätter av dålig sömn som 

personer med en lägre grad av perfektionistiska drag, men att de upplever att så inte är fallet. 

Det är tänkbart att detta, alltså personens eventuella felaktiga upplevelse, i så fall fångas 

genom självrapportering. Likaså kanske inte personer med hög grad av perfektionistiska drag 

upplever att de sover så dåligt som de kanske gör, då deras bild av verkligheten inte alltid är 

korrekt. Att sova dåligt kanske känns som ett nederlag, då det är det enda de ”förväntas 

prestera” under en natt. Detta kan eventuellt leda till en underrapportering av sömnbesvären. 

Ytterligare en eventuell svaghet med studien är den sömndagbok som användes för att mäta 

deltagarnas sömnvanor. Denna fylldes i under en veckas tid trots att kriteriet för insomnins 

längd är en månad för att bli diagnostiserad enligt DSM-IV-TR (2000). Detta kan leda till ett 

mindre tillförlitligt resultat då denna vecka inte behöver vara representativ för hur sömnen 

vanligtvis ser ut. Det finns andra sätt för att mäta sömnvanor och sömnproblem på. Dock har 

sömndagboken visat sig vara ett tillförlitligt mätinstrument (Espie, 1991). 

   Att personer med hög grad av perfektionistiska drag lyckades förbättra sin 

sömneffektivitet, ett objektivt mått, kan eventuellt bero på att personer som har en hög grad av 

perfektionistiska drag på ett positivt sätt kan rikta sina karaktärsdrag mot att genomföra en 

behandling så bra det går. Förbättringen av sömneffektiviteten tyder på att deras vilja att 
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prestera och göra sitt bästa (Slade & Owen, 1998; ref. i Bieling, Israeli & Antony, 2003), kan 

gynna dem ifall de därmed genomför sina hemuppgifter på ett noggrant sätt. Att även ha en 

god planerings- och organiseringsförmåga är troligtvis också faktorer som kan leda till att 

dessa personer uppnår önskade mål. Inte minst med tanke på att det inom denna 

behandlingsmetod finns ett varierat utbud av metoder och tekniker att fritt välja mellan. När 

måttet är objektivt fångar det inte personernas egen upplevelse av förbättringen. Däremot när 

sömnkvalitén och dagtidsfunktionen mäts genom subjektiva mått kan det spegla personer med 

hög grad av perfektionistiska drags tendenser att underskatta sin egen förmåga. Distress 

visade sig signifikant försämra sannolikheten att lyckas med KBT-behandlingen för att 

förbättra dagtidsfunktionen. Personer som upplever ångest och depression tenderar att känna 

sig kraftlösa, ha låg självkänsla och svårt att fokusera (DSM-IV-TR, 2000). Dessa faktorer 

verkar i detta sammanhang ta övertaget och dämpa drivkraften som behövs för att lyckas bra 

med KBT-behandlingen. Detta kan tänkas bero på att dessa faktorer (ångest och depression) 

motverkar positiva egenskaper som att till exempel vilja göra sitt bästa, prestera bra, ha en 

god planerings- och organisationsförmåga och att kunna fokusera mot uppsatta mål. 

Viktigt att ha i åtanke är att denna studie inte inriktades mot att undersöka i vilken grad 

insomni minskade efter KBT-behandling, utan ifall en förändring skett eller inte. Fokus låg på 

att belysa om personer med en hög grad av perfektionistiska drag lyckades bättre med KBT-

behandlingen än personer med låg grad av perfektionistiska drag, oavsett om insomnin 

botades helt eller inte.   

En styrka med denna studie är att sambandet mellan perfektionism och insomni 

undersöktes i ett annat sample än vad som tidigare gjorts. Det finns starka skäl att upprepa 

studier där samband mellan variabler undersöks. Detta på grund av att det förekommer risker 

med att ta ett sample från en population, då samplet kanske inte är representativt för 

populationen (Christensen, 2006). Ytterligare styrkor med studien är att de mått och skalor 

som användes för att mäta perfektionism, insomni respektive dagtidsfunktion var valida och 

reliabla. För att minska hoten mot den interna validiteten randomiserades deltagarna in i två 

grupper. En som fick KBT-behandling och en som utgjorde kontrollgrupp och fick ett 

självhjälpspaket. Två personer blockerades vars extremvärden skulle ha gett missvisande 

resultat ifall de inkluderats i analysen. För att undvika att utesluta fler deltagare än 

nödvändigt, räknades ett medelvärde fram för de påståenden som mätte perfektionism där 

ofullständiga svar getts. Detta för att samplet skulle vara så representativt som möjligt. Det 

kontrollerades också för distress och dysfunktionella tankar och attityder om sömn, då dessa 
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kunde misstänkas utgöra ovidkommande variabler som skulle försvaga den interna validiteten. 

För att mäta insomni på ett valid sätt användes både subjektiva och objektiva mått.  

Avslutningsvis har det genom denna studie ytterligare belysts hur viktig sömnen är för 

vårt välmående. Intressant är att psykologiska faktorer visat sig spela så stor roll för både 

utvecklandet, vidmakthållandet samt hanterandet av konsekvenserna av insomni. Positivt är 

också att dessa psykologiska faktorer även har en stor inverkan för behandlingsutfall. Synen 

på personer med en hög grad av perfektionistiska drag har ofta varit negativ, då perfektionism 

har kopplats samman med flera olika fysiska och psykiska störningar (Frost, Marten, Lahart & 

Rosenblate, 1990). Trots detta har det visat sig att dessa personer även kan ha glädje av sina 

karaktärsdrag, om de används på rätt sätt. Så är ofta fallet för alla oss människor - oavsett 

vilka egenskaper vi har, så kan de utgöra både ett hinder och en tillgång, beroende på vilken 

situation vi befinner oss i. Detta gör oss alla både lika och olika och är nog det som gör att 

intresset för att veta mer om oss människor nog alltid kommer att bestå. 
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