
Kan behandling av insomni förbättra komorbid ångest och depression? 

 

Sammanfattning 

Denna studie undersökte effekten av en Kognitiv- Beteende Terapeutisk 
behandling mot insomni, KBT-I, för patienter som lider av ångeststörning 
och/eller egentlig depression samt komorbid insomni. Studiens syfte var 
framförallt att utvärdera om ångestsymtom och depressiva symtom 
reducerades som en följd av behandlingen mot insomni. En minutiös 
diagnostisk procedur tillämpades, varefter 8 patienter inkluderades i en 
multipel-baslinjes design. Deltagarna erhöll kliniskt signifikanta 
förbättringar på insomni-, (57 %) depressions- (75 %) och ångestsymtom 
(40 %). Resultaten kvarhölls vid uppföljning tre veckor efter avslutad 
behandling. Resultaten tyder på att KBT-I är en tillämpbar behandling för 
patienter med komorbid insomni. Resultaten bidrar även med visst stöd för 
en kausal länk från insomni över till depression och ångest. Vidare 
presenteras en teoretisk modell över transdiagnostiska processer som 
förekommer vid insomni, ångest och depression. Ytterligare forskning 
behövs för att åstadkomma effektivare behandling för patienter med ångest 
och/eller depression och komorbid insomni. 
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Abstract 
 
This study investigated the efficacy of a multicomponent cognitive– 
behavioral intervention of insomnia, CBT-I, for patients suffering from 
an anxiety disorder and/or a major depressive episode together with 
comorbid insomnia. In particular, the aim of the study was to evaluate 
whether anxiety and depressive symptoms declined as a function of 
treatment for insomnia. After rigorous diagnostic procedures, 8 patients 
were treated in a multiple baseline design. Patients experienced 
clinically significant reductions in insomnia-, (57 %) depressive- (75 %) 
and anxiety symptoms (40 %). A three week follow-up measurement 
demonstrated retained effects. These findings suggest that CBT-I is a 
feasible treatment for comorbid insomnia. It also provides partial 
support for insomnia as a possible causal agent of depression and 
anxiety. Further, a schematic model of transdiagnostic processes 
common to insomnia, anxiety and depression, is presented. More 
research is warranted to render better treatment for patients with anxiety 
and/or depression and comorbid insomnia.  
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1. Inledning 

1.1 Insomni – definition  

“[E]very creature which wakes  
must also be capable of sleeping” (Aristotle) 
 
 
Du är just på väg att läsa en uppsats som har undersökt huruvida en KBT behandling mot 

insomni, dels förbättrar sömnen för personer med samtidig depression och/eller ångest, dels 

reducerar depressions- respektive ångestbesvär. Du kommer att förstå att detta inte är en 

trivial fråga. Insomni gör en individs liv mödosamt. Detta gäller i ännu större utsträckning när 

man också lider av samtidig depression och ångest. En behandling som förbättrar livet för 

patienter som lider av sömn-, ångest- och depressionsbesvär vore en stor framgång. I denna 

uppsats undersöks om en KBT intervention mot insomni är en sådan behandling. En förståelse 

för om, och då i så fall hur, samtliga symptombilder kan reduceras är en möjlighet för 

framtida interventionsarbete. Denna uppsats försöker bidra till en sådan förståelse.    

  Låt oss först gå tillbaka i tiden. Året är 1919. John T Maccurdy står vid talarpodiet 

framför en mängd läkare. Han har kommit till American Psychopathological Association för 

att tala om sömnbesvär. Sorlet i salen lägger sig. Maccordy inleder sitt tal med orden: ”Bland 

de vanligaste av alla neurotiska symptom är insomni” (Maccurdy, 1920).        

  Det som gällde när Maccurdy beskrev sin kliniska verklighet, att insomni var mycket 

vanligt förekommande; det gäller även idag. Hur vanligt förekommande insomni kan sägas 

vara, är emellertid avhängigt hur man definierar insomni. Som vi kommer att se längre fram 

har definitionen av insomni en betydelse för vilka slutsatser som är möjliga att dra från olika 

studier.                              

  Begreppet ”insomni” syftar ibland mer generellt på insomnibesvär, ibland mer specifikt 

på diagnosen insomni. Definitionen av insomnibesvär skiftar emellertid i olika studier. Tre 

olika definitioner tenderar att återkomma (Ohayon, 2002). Den första definitionen innebär (1) 



 
 

”förekomst av något insomnisymptom”. Personer har då t ex angett att de har svårt att somna 

in eller om. Den andra definitionen lägger till (2) ”förekomsten av dagtidspåverkan på grund 

av sömnproblemen”. Personer har då också angett att de lider av t ex 

Den tredje definitionen är baserad på att personer rapporterar (3) ”missnöje med kvaliteten på 

sömnen eller kvantiteten på sömnlängden”. 

  Begreppet ”insomni” syftar dock ibland på diagnosen insomni, och inte endast 

insomnibesvär. En fjärde definition av begreppet ”insomni” är således (4) insomnidiagnos. 

Även definitionen av diagnosen insomni skiftar, beroende på klassifikationssystem (DSM

ICD-10; ICSD-2). Vanligt är att man skiljer på ”primär insomni” och ”sekundä

senare tid har man även kommit att använda termen ”komorbid insomni”. 

Figur 1. Definitioner av begreppet ”insomni”.

  Primär insomni kännetecknas av svårigheter med insomnande, omsomnande under 

natten eller icke-utvilande sömn, och därav följande funktionsförsämringar i det dagliga livet. 

Sömnbesvären ska ha pågått minst en månad för att vara diagnosgrundande. För att dia

primär insomni ska ställas, ska sömnbesvären inte vara relaterade till något mediciniskt 

tillstånd eller annan psykiatrisk störning

relaterade till ett eller flera medicinska tillstånd eller en eller f

(DSM IV).  Även termen ”komorbid insomni” förekommer 

Def. 1- 3: 

Insomnibesvär

Def (1)Förekomst av 
något 

insomnisymptom

Def. (2): Förekomsten 
av dagtidspåverkan 

av sömn-problemen + 
def. 1
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”förekomst av något insomnisymptom”. Personer har då t ex angett att de har svårt att somna 

in eller om. Den andra definitionen lägger till (2) ”förekomsten av dagtidspåverkan på grund 

av sömnproblemen”. Personer har då också angett att de lider av t ex trötthet under dagen. 

Den tredje definitionen är baserad på att personer rapporterar (3) ”missnöje med kvaliteten på 

sömnen eller kvantiteten på sömnlängden”.             

Begreppet ”insomni” syftar dock ibland på diagnosen insomni, och inte endast 

nsomnibesvär. En fjärde definition av begreppet ”insomni” är således (4) insomnidiagnos. 

Även definitionen av diagnosen insomni skiftar, beroende på klassifikationssystem (DSM

2). Vanligt är att man skiljer på ”primär insomni” och ”sekundä

senare tid har man även kommit att använda termen ”komorbid insomni”. 

. Definitioner av begreppet ”insomni”. 

Primär insomni kännetecknas av svårigheter med insomnande, omsomnande under 

utvilande sömn, och därav följande funktionsförsämringar i det dagliga livet. 

Sömnbesvären ska ha pågått minst en månad för att vara diagnosgrundande. För att dia

primär insomni ska ställas, ska sömnbesvären inte vara relaterade till något mediciniskt 

tillstånd eller annan psykiatrisk störning. I sekundär insomni anses sömnbesvären istället 

relaterade till ett eller flera medicinska tillstånd eller en eller flera psykiatriska störningar 

Även termen ”komorbid insomni” förekommer (Stepanski & Rybarchyk, 2006). 

Insomni

Def. (2): Förekomsten 
av dagtidspåverkan 

problemen + 

Def. (3):Missnöje med 
kvaliteten på sömnen 
eller kvantiteten på 

sömnlängden.

Def. 4: 

Diagnosen 
insomni

Primär insomni Komorbid insomni
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”förekomst av något insomnisymptom”. Personer har då t ex angett att de har svårt att somna 

in eller om. Den andra definitionen lägger till (2) ”förekomsten av dagtidspåverkan på grund 

trötthet under dagen. 

Den tredje definitionen är baserad på att personer rapporterar (3) ”missnöje med kvaliteten på 

      

Begreppet ”insomni” syftar dock ibland på diagnosen insomni, och inte endast 

nsomnibesvär. En fjärde definition av begreppet ”insomni” är således (4) insomnidiagnos. 

Även definitionen av diagnosen insomni skiftar, beroende på klassifikationssystem (DSM-IV; 

2). Vanligt är att man skiljer på ”primär insomni” och ”sekundär insomni”. På 

                                                                                                             

Primär insomni kännetecknas av svårigheter med insomnande, omsomnande under 

utvilande sömn, och därav följande funktionsförsämringar i det dagliga livet. 

Sömnbesvären ska ha pågått minst en månad för att vara diagnosgrundande. För att diagnosen 

primär insomni ska ställas, ska sömnbesvären inte vara relaterade till något mediciniskt 

insomni anses sömnbesvären istället 

lera psykiatriska störningar 

(Stepanski & Rybarchyk, 2006). 

Diagnosen 

Komorbid insomni Sekundär insomni
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Med denna term menas att ”primär” insomni förekommer samtidigt som andra psykiatriska 

störningar. Även om insomnin och den andra störningen kan vara relaterade till varandra 

anses de båda utgöra viktiga kliniska entiteter där det är felaktigt att klassificera den ena 

störningen som primär och den andra som sekundär.           

1.2 Insomni – prevalens, incidens, remission och samband 

Insomni är vanligt förekommande. En sammanställning visar på en prevalens på ca 6 %, då 

den fjärde definitionen, dvs diagnos, tillämpas. Prevalensen är ca 30% då man istället 

tillämpar någon av tre första definitionerna av insomni, dvs insomnibesvär (Ohayon, 2002). 

  Många personer drabbas av insomni. Incidenssiffror varierar i olika studier mellan ca 6 

% – 6,5 % (Ford & Kamerow, 1989; Jansson & Lindbom, in press). I Sverige har det totala 

antalet individer som drabbas av insomni fördubblats från slutet av 1980-talet fram till slutet 

av 1990-talet (Karolinska institutet, 2007).                 

  För många som drabbats, är insomnin ett långvarigt problem. En sammanställning visar 

att även om spontan remission förekommer, tenderar insomnin att utgöra ett kroniskt tillstånd, 

i synnerhet för de med måttlig/svår insomni. Mellan 30 och 80 % av personer med insomni 

visar ingen remission över tid (Jansson, 2005b).               

  Insomni är på kort och längre sikt relaterat till en mängd svårigheter. På kort sikt 

förekommer dagtidssymptom i form av uppmärksamhets- och koncentrationsproblem, trötthet 

och negativ påverkan på humöret (Morin & Espie, 2003). Insomni är även på längre sikt 

relaterat till en mängd problem. Detta gäller då diabetes, fatala olyckor, kardiovaskulära 

sjukdomar hos kvinnor (Åkerstedt, 2006), långtidssjukrivning (Linton & Bryngelson, 2000), 

självmord, alkoholism och drogmissbruk (Taylor, Lichstein & Durrance, 2003). En 

sammanställning visar även att insomni är förknippad med försämrad livskvalitet, då besvären 

försämrar arbetsprestation och sociala relationer (Buysee, Germain, Moul & Nofzinger,2005).
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  Med hög prevalens, låg grad av spontan remission, stort lidande och en incidens som 

ökar är insomni i sig självt mycket viktigt att studera, uppmärksamma och behandla. Det har 

också gjorts i stor utsträckning. Forskningen har emellertid nästan uteslutande fokuserat på 

patienter som lider av primär insomni, trots att det är mycket vanligt att patienter lider av 

sekundär eller komorbid insomni (Lichstein, Durrance, Riedel & Bayen, 2001). Mellan 52-63 

% av de som diagnosticeras med insomni, har eller har haft en annan psykiatrisk störning 

(Tan, Kales, Kales, Soldatos & Bixler, 1984; Ohayon, 1997; Ohayon & Roth, 2003). För de 

som lider av depression eller ångest uppfyller mellan 24-43 % också kriterierna för insomni 

(Ohayon & Roth 2003). Behandlingsstudier på komorbid insomni vid depression och ångest 

är dock i det närmaste obefintlig. I synnerhet gäller detta välkontrollerade studier (Smith, 

Huang & Manber, 2005). Mycket pekar också på att insomni, å ena sidan, och ångest och 

depression, å andra sidan, har en intrikat relation i varandras utveckling. En beskrivning och 

sammanställning av samsjukligheten och den intrikata relationen följer nedan. Denna 

beskrivning är väsentlig. Den banar nämligen vägen för en förståelse för den 

behandlingsstudie vi genomfört, och ger oss en bättre möjlighet att diskutera dess resultat. 

1.3 Associationen mellan insomni, ångest och depression 

För att beskriva relationen mellan insomni och ångest respektive depression behövs en 

språklig precisering. Med avsaknad av en sådan precisering, vilket har varit fallet inom 

detta forskningsfält (Ohayon, 2002), försvåras möjligheten att dra adekvata slutsatser om 

resultaten i studier.                          

  Begreppet ”insomnibesvär” används därför, från och med nu, i de fall insomni inte 

har diagnosticerats. Begreppet ”insomni” används för diagnosticerad insomni enligt DSM- 

eller ICD-systemet. Begreppet ”insomnibesvär” motsvarar därför, i möjligaste mån, 

definition (1) - (3) av insomni (se figur 1). Begreppet ”insomni” motsvarar definition (4). 
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  Även definitionen av ångest och depression skiftar i olika studier. Begreppen 

”ångestbesvär” respektive ”depressionsbesvär” används när vi hänvisar till icke 

diagnosticerade besvär. Begreppen ”ångest” respektive ”depression” reserveras istället för 

då störningarna diagnosticerats.  Depression syftar dessutom endast till egentlig depression. 

  Insomnibesvär har visat sig associerade med ångest- och depressionsbesvär (Jansson 

& Linton, 2006). Detta gäller även insomnibesvär och diagnosticerad depression och ångest 

(Breslau, Roth, Rosenthal & Andreski, 1996; Weyerer & Delling, 1991). Det är framförallt 

moderata/svåra insomnibesvär (Weyerer & Delling, 1991) eller svår insomni (Ohayon & 

Roth, 2003) som är associerad med ångest och depression.             

  I flera ångeststörningar rapporteras insomnibesvär vara frekvent förekommande. 

Detta gäller för ångeststörningarna Generaliserat ångestsyndrom (GAD), Post traumatisk 

stress disorder (PTSD) och panikstörning. Blandade fynd föreligger när det gäller 

tvångssyndrom, social fobi och specifika fobier (Mellman, 2006). I GAD är 

sömnsvårigheter ett frekvent inslag, och ingår även som symptom i diagnosen. 47,7 % av 

patienterna med GAD rapporterar insomningssvårigheter och 63,3 % rapporterar 

svårigheter att kvarhålla sömn (Belanger, 2004; ref. Smith, Huang & Manber, 2005). 

Personer med panikstörning har också rapporterats ha förlängda insomningstider, och 

minskad sömneffektivitet (Mellman & Uhde, 1989; ref. i Smith et al., 2005), med en 

försämrad livskvalitet som följd (Lepola, Koponen & Leinonen, 1994). Även patienter med 

PTSD rapporterar sömnbesvär (Krakow et al., 2001), i form av frekventa nattliga 

uppvaknanden (Mellman, 2006). En sammanställning visar att 35-47% av patienter med 

insomnibesvär också rapporterar depression. 60 – 84 % av patienter med depression lider 

också av insomnibesvär (Taylor, Lichstein, Weinstock, Sanford & Temple, 2007). 

Sömnsvårigheter i form av tidigt morgonuppvaknande har t ex visat sig relaterade till ökat 
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depressionsdjup och självmordstänkande vid depression (Reynolds & Kupfer, 1987; Thase, 

1998; ref. i Smith et al., 2005).                

1.4 Leder insomni till depression/ångest och/eller vice versa?  

Det finns alltså en association mellan insomni(besvär) och depression(sbesvär) och 

ångest(besvär). Denna relation gäller i högre grad för svår(a) insomni(besvär). Frågan är 

hur denna relation uppstår. Är det t ex så att insomni ger depression? Eller gäller motsatsen; 

att depression ger insomni? Resultat från tvärsnitts- och longitudinella studier kan ge vissa 

ledtrådar till hur orsakskedjorna mellan insomni och depression och ångest ser ut. Med 

bättre kunskap om orsakssambanden kan resultaten från behandlingsstudier bättre förstås. 

Kunskapen kan även bidra till bättre planerat interventionsarbete.        

1.4.1 Förståelse från tvärsnittsstudier  

I en tvärsnittsstudie påvisades mer än en tredubblad risk för att utveckla insomni då man 

haft en ångeststörning, men inte vice versa (Johnson, Roth & Breslau, 2006). Risken att 

utveckla depression då man hade insomni var fördubblad, men inte vice versa. Dessa 

samband var signifikanta även då man kontrollerade för variabler som kön, etnicitet, och 

tidigare ångest eller depression. För de personer som led av såväl insomni som 

ångeststörningar (44 personer), föregick ångeststörningen insomnin i 73% av fallen. För de 

med såväl depression och insomni (13 personer) föregick insomnin i 69 % av fallen 

depressionen. Dessa resultat gäller för ungdomar. En annan studie gjord på personer mellan 

15- 70+ år, presenterar dock till viss del överlappande resultat (Ohayon & Roth, 2003).    

1.4.2 Förståelse från longitudinella studier 

Flera longitudinella studier har påvisat att insomnibesvär är en riskfaktor för att utveckla 

depression och depressionsbesvär. Detta gäller för yngre personer (Chang, Ford, Mead, 
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Cooper-Patrick & Klag, 1997), medelålders (Mallon et al, 2000) och äldre (Livingstone, 

Blizzard & Mann, 1993).  En studie påvisade att risken endast var högre för kvinnor (Mallon 

et al, 2000), där en annan studie påvisade att risken även gällde för män (Chang et al., 1997). 

Chang et al. (1997) undersökte dock inte depressionsbesvär före uppträdandet av 

insomnibesvären. Detta gjordes i Mallon et al. studie (2000). Det påvisar vikten av att 

undersöka alternativa förklaringar (”confounding variables”) innan slutsatser dras. Två studier 

som båda kontrollerade för kön och depressiva symptom innan uppträdandet av 

insomnibesvären, påvisade emellertid att risken för att utveckla depression var större för de 

med insomnibesvär, än de utan (Roberts, Shema, Kaplan & Strawbridge, 2000; Breslau et al., 

1996). Detta ges ytterligare stöd i en mer nyligen utförd metastudie (Cole & Dendukuri, 

2003). Endast en studie har återfunnits som motsäger att insomnibesvär skulle vara relaterad 

framtida depressionsbesvär (Vollrath, Wicki & Angst, 1989). Med andra beräkningar visar 

emellertid Vollrath et als (1989) studie även en association mellan insomni- och 

depressionsbesvär (Taylor, Lichstein & Durrance, 2003).            

 I fyra studier har det också framkommit att risken att utveckla ångest och ångestbesvär är 

förhöjd, när insomnibesvär är aktuellt vid baslinjen (Breslau et al., 1996; Ford & Kamerow, 

1989; Weissman, Greeenwald, Nino-Murcia & Dement, 1997; Jansson & Lindbom, in press). 

  Huruvida ångest och/eller depression kan vara riskfaktorer för att utveckla insomni är 

inte lika klarlagt. Två longitudinella studier stödjer att depressions- och ångestbesvär kan vara 

en riskfaktor för att utveckla insomnibesvär (Jansson & Linton, 2006; Jansson & Lindbom, in 

press), en gör det inte (Livingstone et al., 1993). 

 

1.4.3 Sammanfattning av tvärsnitts- och longitudinella studier        

Insomni -> Depression Sammanfattningsvis finns det ett mycket stort stöd för att insomni och 

insomnibesvär kan sägas vara en riskfaktor för att utveckla depression och depressionsbesvär. 



 KBT-I vid komorbida störningar [13] 

 
 

Denna slutsats baseras på såväl tvärsnittsstudier som longitudinella studier (Roberts et al., 

2000; Breslau et al., 1996; Cole & Dendukuri, 2003; Ford & Kamerow, 1989, Chang et al., 

1997; Mallon et al, 2000; Riemann & Voderholzer, 2003; Johnson et al., 2006; Weissman et 

al., 1997; Jansson & Linton, 2006; Jansson & Lindbom, in press; Vollrath et al., 1989). 

Slutsatsen understöds ytterligare av att återfall i depression visat sig föregås av insomnibesvär 

(Perlis, Giles, Tu, Buysee & Kupfer, 1997). En studie visade också att 2/3 delar av patienter 

med kvarstående insomnibesvär efter en depressionsbehandling återfaller i depression, där 

endast 10 % med bra sömn gör det (Reynolds et al., 1997) 

  Insomni -> ångest Stöd finns också för att insomnibesvär skulle vara en riskfaktor för 

att utveckla ångest(besvär). Denna slutsats baseras på longitudinella studier (Breslau et al., 

1996; Ford & Kamerow, 1989; Weissman et al., 1997; Jansson & Linton, 2006; Jansson & 

Lindbom, in press), även om resultat motsägs av en tvärsnittsstudie med retrospektiv design 

(Johnson et al., 2006).                        

  Ångest -> insomni Visst stöd finns också, baserade på en tvärsnittstudie och två 

longitudinella studier, för att påstå att ångest och ångestbesvär är en riskfaktor för att utveckla 

insomni och insomnibesvär (Jansson & Linton, 2006; Jansson & Lindbom, in press; Johnson 

et al., 2006).                           

  Depression -> insomni Begränsat stöd finns för att depression och depressionsbesvär 

skulle vara relaterad till utvecklandet av insomnibesvär. Två longitudinella studier 

understödjer denna slutsats (Jansson & Linton, 2006; Jansson & Lindbom, in press), en 

tvärsnitts- och longitudinell studie gör det inte (Johnson et al., 2006; Livingstone et al., 1993).

  En förklaring till den diskrepans som finns mellan olika studier kommer sig antagligen 

av att man använt olika design och att definitionerna för insomni(besvär) respektive ångest- 

och depression(sbesvär) skiftar. Sammantaget tyder dock forskningen på att relationen mellan 

insomni, ångest och depression är komplex och att det antagligen inte råder ett entydigt eller 
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enkelriktat, orsak-verkan förhållande mellan dessa störningar (Stepanski & Rybarschek, 2006; 

Jansson & Lindbom, in press). Det starkaste belagda orsakssambandet går från insomni över 

till ångest och depression (insomni -> ångest/depression). Visst stöd finns också för att tala 

om en orsakskedja från ångest över till insomni. Med andra ord kan man eventuellt tala om en 

bidirektionell orsakskedja mellan insomni och ångest (insomni < - > ångest). Det är emellertid 

förhastat att tala om fastställda kausala samband. Såväl tvärsnitt- som longitudinella studier 

innehåller brister för att konstatera ett eller flera orsakssamband. 

 

1.4.4 Kritik av tvärsnitts- och longitudinella studier  

För att kunna konstatera ett orsak-verkanförhållande är tre faktorer nödvändiga (Shadish, 

Cook & Cambell, 2002).                        

  För det första behöver man konstatera att två företeelser samvarierar. Om två företeelser 

inte förekommer tillsammans, kan inte det ena orsaka det andra. Såväl tvärsnittstudier, som 

longitudinella studier, har övertygande visat att såväl insomni som insomnibesvär samvarierar 

med ångest- och depressions(besvär). En klar validitetsbegränsning är emellertid att flera 

studier endast undersökt besvär och inte diagnoser (Riemann & Voderholzen, 2003). Att t ex 

insomni- respektive depressionsbesvär samvarierar riskerar då att betyda mycket litet. 

Insomnibesvär kan nämligen vara ett tecken på depression. Ännu viktigare att betona är 

emellertid att samvariation inte innebär kausalitet (van Moffaert, 1994).        

  För att konstatera ett orsaksförhållande behöver man också konstatera att en företeelse 

föregår den andra, dvs att insomni föregår depression/ångest och/eller vice versa. 

Tvärsnittsstudier kan inte med säkerhet fastställa detta. Longitudinella studier har emellertid 

demonstrerat stöd för att insomni(besvär) kan föregå ångest och depression. Visst stöd finns 

även för att ångest kan föregår insomni(besvär). Då ofta endast besvär undersökts gäller 

emellertid kritiken med bristande validitet även i detta sammanhang.        
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  För att konstatera kausalitet, är det dessutom av avgörande vikt att man kan utesluta 

troliga alternativa förklaringar till samvariationen eller orsakskedjans riktning. Longitudinella 

studiers förmåga att åstadkomma detta är sällan helt tillfredsställande (Taylor et al., 2003). 

Några exempel kan förtydliga resonemanget.                 

  Flera av de hittills nämnda longitudinella studierna undersökte inte om det förekom 

medicinska tillstånd, samtidigt med insomnin och ångesten/depressionen. De undersökte inte 

heller om sömnbesvären kunde relateras till andra sömnstörningar än insomni (t ex Breslau et 

al., 1996; Chang et al., 1997; Ford & Kamerow, 1989; Roberts et al., 2000). Detta är 

problematiskt då det öppnar för möjligheten att medicinska tillstånd skulle kunna vara det 

som förklarar relationen mellan insomni(besvär) och depression/ångest. Personer med 

medicinska tillstånd lider nämligen ofta av insomnibesvär (Smith et al., 2005) och medicinska 

tillstånd är relaterade till depression/ångest (Scott et al., 2007). Med andra ord skulle det 

kunna vara ett medicinskt tillstånd som genererar både insomni- och t ex depressionen, och 

inte insomnibesvären som ger depression.                 

  Ett annat exempel kan också belysa svårigheten för longitudinella studier att konstatera 

kausalitet. En metaanalys av longitudinella studier visade på fem signifikanta riskfaktorer för 

utvecklandet av depression: sorg, insomnibesvär, funktionell nedsättning (/disability), tidigare 

depressionsbesvär och kvinnligt kön. Sorg var den största riskfaktorn (Cole & Dendukuri, 

2003). Flera longitudinella studier som här redogjorts för har kontrollerat för faktorer som kön 

och tidigare depression. Differentialdiagnostiska överväganden, mellan t ex depression och 

sorg, görs dock sällan tillfredsställande i longitudinella studier (Ohayon, 1997). Det väsentliga 

här är att sorg skulle kunna vara en plausibel alternativ förklaring till relationen mellan 

insomnibesvär och depression. Sorg har en konstaterat relation till såväl insomnibesvär 

(Hardison, Neimeyer & Lichstein, 2005; Germain et al., 2006) som depression. Med andra 

ord skulle det kunna vara sorg som genererar både insomnibesvär och depression, och inte 
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insomnibesvär som ger depression.                    

  Sammantaget kan tvärsnittsstudier och longitudinella studier sägas klarlägga två av tre 

nödvändiga kriterier för att konstatera kausalitet. De kan konstatera samvariation och att t ex 

insomni föregår depression. De kan dock sällan tillfredsställande utesluta plausibla alternativa 

förklaringar till orsakssambanden, vilket är det tredje nödvändiga kriteriet för att konstatera 

kausalitet. Det är i ljuset av denna kritik mot tvärsnitts- och longitudinella studier som 

genomförandet av en behandlingsstudie är motiverat. En välkontrollerad behandlingsstudie, 

med strukturerade intervjuer för både sömnstörningar och psykiatriska störningar, möjliggör 

adekvat differentialdiagnostik. T ex kan sorg särskiljas från depression och insomni från andra 

sömnstörningar. Detta innebär att troliga alternativa förklaringar till relationen mellan insomni 

å ena sidan och depression och ångest å andra sidan skulle kunna uteslutas. En välkontrollerad 

behandlingsstudie kan dessutom ha bättre kontroll på interna validitetshot än longitudinella 

studier (t ex history, maturation och attrition).                 

  Allt som allt skulle därför en välkontrollerad behandlingsstudie ytterligare kunna stärka 

hypoteserna om orsakssambandet från insomni över till ångest och depression. I synnerhet 

skulle en välkontrollerad behandlingsstudie, som endast riktar sig mot insomni och visar på 

att förbättrad sömn, och därpå följande reduktion av ångest- och depressionsbesvär, ytterligare 

kunna stärka beläggen för en orsakskedja från insomni över till ångest/depression. Ett sådant 

resultat skulle kunna vägleda ett kliniskt interventionsarbete. Interventioner skulle då 

företrädesvis riktas mot insomni, trots samtida förekomst av depression/ångest. I bästa fall 

skulle man då kunna reducera flera symptombilder samtidigt.           

   

1.5 Teoretisk förståelse för relationen mellan insomni, ångest och depression  

Även om en insomnibehandling skulle resultera i en förbättring av insomni-, ångest- 

depressionsbesvär, är det fortfarande oklart hur ett sådant resultat skulle kunna uppkomma 
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(Taylor et al., 2007). Det räcker inte med den empiriska förståelse som framkommit från 

tvärsnitts- och longitudinella studier. Med andra behövs en teoretisk förståelse av relationen 

mellan insomni å ena sidan, och ångest- och depressionsbesvär å andra sidan. I dagsläget 

existerar ingen explicit modell för komorbid insomni. Däremot finns flera teoretiska modeller 

för primär insomni. Dessa kan ge ett bidrag till förståelsen av relationen mellan insomni, 

ångest- och depressionsbesvär.  

Modeller för primär insomni har flera gemensamma drag (se figur 2). En central 

vidmakthållande faktor antas vara att personer med insomni har en ”negativ kognitiv 

aktivitet”, innan insomnandet (Morin & Espie, 2003), vid eventuellt nattligt uppvaknande 

(Fichten et al., 2001) och dessutom under dagen (Harvey, 2002; Harvey, 2005; Lundh, 2000). 

”Negativ kognitiv aktivitet” syftar på en oro för hur sömnen ska bli och för konsekvenserna 

av att inte kunna somna eller olika dysfunktionella tankar kring insomnibesvären.  

Dysfunktionella och orosfyllda tankar antas leda till en ökad uppvarvning (”arousel”) 

eller känslomässig plåga (”distress”). ”Distress” och ”arousel” är i detta sammanhang att likna 

vid ångestbesvär. En ökad uppvarvning eller känslomässig plåga antas förvärra de negativa 

tankarna (Fischten et al., 1997, Espie, 2002; Harvey, 2002; Harvey, 2005). I slutändan 

vidmakthåller detta sömnsvårigheterna (Jansson & Linton, 2007), i form av förlängd 

insomnande eller omsomnande, men är också relaterat till att känna sig mindre utvilad vid 

uppvaknande (Hindmarsh, 2001). Insomni- och ångestbesvär är alltså utifrån dessa modeller 

tätt knutna till varandra och antas ömsesidigt kunna förstärka varandra.   
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Figur 2. Förenklad och sammanfattande översiktsbild över centrala vidmakthållande faktorer för insomnibesvär  
från olika modeller för primär insomni. 

 

En annan central vidmakthållande faktorer som återkommer i flera modeller är 

säkerhetsbeteenden eller maladaptiva beteenden (Morin & Espie, 2003; Fischten et al., 1997; 

Espie, 2002; Harvey, 2002; Harvey, 2005). Den negativa kognitiva aktiviteten antas nämligen 

leda även till dessa beteenden. T ex kan en negativ dysfunktionell tanke om att man kommer 

vara ett vrak om man inte får sova ordentligt göra att man lägger sig väldigt tidigt. Detta ökar 

emellertid risken för förlängd insomninstid och så fortsätter den negativa cirkeln.     

   Även om dysfunktionella tankar om sömn visat sig relaterat till sömnrelaterade 

säkerhetsbeteenden, predicerar depressiva besvär i högre grad dessa beteenden (Woodley & 

Smith, 2006). Även insomni- och depressionsbesvär verkar därmed tätt relaterade till 

varandra.  

Modeller för primär insomni bidrar därmed sammantaget till förståelsen mellan 

insomni å ena sidan, depression och ångest å andra sidan. Fortfarande saknas dock en 

övergripande modell för komorbid insomni. Den transdiagnostiska teorin kan ge ramen för en 

sådan modell. I den transdiagnostiska teorin ses komorbiditet som regel, inte undantag. 

Grundläggande är att olika störningar tänks dela gemensamma underliggande processer, som 

kan vidmakthålla flera olika symptom. Harvey et al. (2004) beskriver fem övergripande 

sådana gemensamma vidmakthållande faktorer (se tabell 1). Det rör sig om uppmärksamhets-, 
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minnes-, resonerande-, tanke- och beteendeprocesser. Här kommer endast två av dessa 

processer diskuteras som en möjlig förståelse för relationen mellan insomni-, ångest- och 

depressiva besvär (se tabell 1).1  

 Tabell 1. 
 

Definitiva transdiagnostiska processer, med underkategorier.  
Uppmärksamhet Minnespro-

cesser 
Resonerande 
processer 

Tankepro-
cesser 

Beteendeprocesser  

Selektiv 
uppmärksamhet 
mot externa stimuli 
 

Explicit selektivt 
minne 

Tolkningste
ndenser av 
information 
? 

 Återkomm-
ande negativt      
tänkande 

Undvikande-
beteenden 

 

Selektiv 
uppmärksamhet 
mot interna stimuli 
 

Återkommande 
minnen 

Resonerande utifrån 
förväntningar 

Positiva och  
negativa               
metakognitiva 
föreställningar                    

Säkerhetsbeteenden  

Undvikande och 
uppmärksamhet 
mot 
säkerhet/trygghet 

 Emotionellt 
resonerande 

 Upplevelsemässigt 
undvikande 
(”experential 
avoidence”) 

 

Not. Översatt från Harvey et al., (2004). Kursiverade är de som vi kommer att diskutera.       

  Undvikande- och/eller säkerhetsbeteenden återfinns i flertalet ångeststörningar, egentlig 

depression och insomni (Harvey et al., 2004). Med andra ord kan undvikande- och/eller 

säkerhetsbeteenden vara en gemensam vidmakthållande faktor för de olika störningarna. 

Patienter med egentlig depression kan t ex ha kommit till att undvika (tidigare lustfyllda) 

aktiviteter. Insomnipatienter, använder sig av säkerhetsbeteenden för att förhindra rädslan om 

att inte få sova, t ex genom att ta tupplurar på dagen och att lägga sig tidigare, vilket kan 

tänkas minska graden av (lustfyllda) aktiviteter. Patienter med t ex social fobi undandrar sig 

sociala aktiviteter.  Undvikande- och säkerhetsbeteenden kan, i vår mening, sägas innebära en 

minskad beteendeaktivering.                     

 Återkommande negativt tänkande i form av oro och/eller ruminering återfinns i flera 

                                                 
1 Diskussionen har begränsats till de transdiagnostiska processer som är ”definitiva” och där det åtminstone finns ”moderata 
positiva bevis” för att den vidmakthållande faktorn återfinns i de olika störningarna som de patienterna som ingår i denna 
studie lider utav (se tabell 3, undantaget specifika fobier). För definition av ”moderata positiva bevis” och ”definitiva” 
transdiagnostiska processer se Harvey et al. (2004).  Diskussionen har också avgränsats till de gemensamma underliggande 
vidmakthållande faktorer som, utifrån vår bedömning, KBT-I kan tänkas rikta sig emot (se vidare 4.2).  
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ångeststörningar, i egentlig depression och vid insomni. Med andra ord kan återkommande 

negativt tänkande vara en gemensam vidmakthållande faktor för de olika störningarna. 

Insomnipatienter har visat sig ha mer generell oro än personer som sover bra. Kroniskt 

oroande är för patienter med GAD dess symptom par excellence. Vid egentlig depression har 

ruminering visat sig vara en vanlig copingstrategi (Harvey et al., 2004).        

  Den transdiagnostiska teorin och modeller för primär insomni bidrar till en ökad 

teoretisk förståelse för den nära relationen mellan insomni, ångest och depression. Även om 

teorin inte förklarar hur t ex insomni leder till depression är det möjligt att förstå hur insomni, 

ångest och depression kan vidmakthållas gemensamt när tillstånden väl etablerats. 

Sammantaget ges därmed ändå en ökad kunskap om komorbid insomni. För att konstatera om 

en person lider av komorbid insomni krävs att flera svåra diagnostiska överväganden görs. 

 

1.6 Komorbid insomni – diagnostiska överväganden  

Många gånger är det svårt att fastställa om insomnibesvär endast utgör symptom i en 

depressions- eller ångeststörning eller om insomnibesvären ska utgöra en egen 

insomnidiagnos (Stepanski & Rybarczyk, 2006; Lichstein, Wilson & Johnson, 2000). I regel 

har man helt enkelt förbisett denna svårighet genom att se insomnibesvären som ingående i en 

psykiatrisk störning, t ex depression, och därför behandlat depressionen (Harvey, 2001). 

Noterbart är att sömnbesvär inte efterfrågas i SCID-I annat än som en del av en depressions- 

eller ångeststörning. Harvey (2001) har emellertid argumenterat för att uppgradera sömn till 

högre status vad gäller behandlingsprioritet. Detta synsätt fodrar att man i större utsträckning 

försöker avgöra huruvida sömnbesvären är så avgörande att de utgör en egen diagnos och inte 

endast ingår som symptom i en annan diagnos. Man ställs då inför nästa svårighet, nämligen 

att avgöra om sömnstörningen insomni ska anses som primär eller sekundär.  
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En primär insomnidiagnos ska ställas om andra störningar inte förekommer samtidigt 

eller om sömnstörningen inte kan anses vara relaterad till någon annan störning eller 

medicinsk åkomma. Primär sömnstörning kan även ställas om andra störningar förekommer, 

men då ska inte symptomintensiteten mellan de olika störningarna vara tidsmässigt förbundna 

med varandra. När det således finns en tydlig tidsmässig association i olika symptom, eller 

om sömnstörningen anses vara etiologiskt relaterad till andra störningar, bör istället diagnosen 

sekundär insomni ställas (DSM IV). Det diagnostiska förfarande som här skisserats, där man 

försöker att skilja på primär respektive sekundär insomni, har dock kommit till att ifrågasättas 

(Harvey, 2001). I många fall är det mycket svårt att avgöra hur den tidsmässiga associationen 

mellan olika symptombilder sett ut. Det bästa som kan tillhandahållas är många gånger en 

kvalificerad gissning (Lichstein et al., 2000). En studie som undersökt sömnspecialister 

förmåga att på ett tillförlitligt sätt skilja på primär och sekundär insomni visar endast på låg 

grad av interbedömarreliabilitet (Buysse et al.,1994 ref i Buysse et al., 2005). Även om 

specifika intervjuinstrument tagits fram för att undersöka den tidsmässiga associationen (t ex 

Insomnia Diagnostic Interview, DUKE), är man ofta hänvisad till patienters minnesbilder av 

hur t ex utvecklingen av nedstämdhet och sömnbesvär sett ut under, säg, de senaste 15 åren. 

Minnesbilder av detta slag är knappast helt tillförlitliga (Jansson & Lindbom, in press).  

Trots svårigheter med det diagnostiska förfarandet har man framhärdat i vikten av att 

fastställa om en sömnstörning ska anses vara primär eller sekundär. Tankemodellen bakom 

detta synsätt har byggt på att man bör behandla den primära störningen för att på sätt 

åstadkomma förändringar i den sekundära störningen (Harvey, 2001). Om insomnin är att 

betrakta som sekundär, bör därför den primära störningen behandlas. Behandlingen av 

sekundär insomni, ”orsakad” av kroniska primära mediciniska sjukdomar eller psykiatriska 

störningar, har emellertid visat sig framgångsrik (Lichstein et al., 2000; Rybarczyk, Lopez, 

Benson, Alsten & Stepanski, 2002; Rybarczyk et al., 2005). Detta borde inte vara fallet om 
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kroniska primära mediciniska sjukdomar eller psykiatriska störningar faktiskt ”orsakar” 

insomnibesvären. Det finns därmed anledning att ifrågasätta denna tankemodell (Harvey, 

2001; Stepanski & Rybarczyk, 2006). Stepanski & Rybarczyk (2006) har därför istället 

förslagit termen ”komorbid insomni”. Med denna term menas att ”primär” insomni 

förekommer samtidigt som andra psykiatriska störningar. Även om de olika störningarna kan 

vara relaterade till varandra anses de båda utgöra viktiga kliniska entiteter där det är felaktigt 

att klassificera den ena störningen som primär och den andra som sekundär. Detta 

resonemang kan sägas få stöd utifrån den transdiagnostiska teorin. Istället för att fastställa den 

primära störningen och behandla den för att få effekt i den sekundära, är det viktigare att 

istället angripa de gemensamma vidmakthållande faktorerna för de olika besvärsbilderna. Sett 

ur den transdiagnostiska teorin, är DSM-IV:s diagnostiska klassifikationer för insomni 

dessutom märklig. Vid ett tidsmässigt temporalt samband i symptomintensitet mellan t ex 

depression och insomni bör man enligt DSM-IV klassificera sömnbesvären som ”sekundär 

insomni”. Finns det gemensamma vidmakthållande faktorer för dessa symptombilder bör ju 

emellertid ett temporalt samband i symptomintensitet förväntas. Istället för att tala om 

sekundär insomni vore det riktigare att tala om komorbid insomni. 

   Det har också betonats, från annat håll, att avgörandet om insomnin är primär eller 

sekundär inte är den viktigaste frågan för att besluta om behandling av sömnbesvär ska ges. 

Istället har det framförts att det är väsentligare att avgöra om eller när en KBT-behandling 

mot sömnbesvär kan vara kontrainducerad. Smith & Perlis (2006) har arbetat fram en modell 

för att avgöra när en KBT-behandling mot sömn kan vara kontrainducerad. Smith och Perlis 

modell bör ses i ljuset av att behandlingen av sekundär insomni varit framgångsrik.   

  Sammantaget föreligger det således flera skäl till att ifrågasätta möjligheten eller värdet 

av att fastställa huruvida insomnin är att betrakta som primär eller sekundär. Författarna till 

denna uppsats har därför delvis valt en annan väg. Genom att genomföra en strukturerad 
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intervju för sömnstörningar har Harveys (2001) rekommendationer om att uppgradera sömn 

till högre status vad gäller behandlingsprioritet, följts. Det har i denna studie också vara 

viktigt att avgöra om KBT behandlingen är kontrainducerande, i synnerhet då patienterna 

lider av just flera störningar och medicinska tillstånd. Därför har ett diagnostiskt arbete skett 

även utifrån Smith och Perlis modell. Genom att genomföra en strukturerad intervju för 

psykiatriska störningar har psykiatriska diagnoser kunnat fastställas. De två strukturerade 

intervjuerna har tillsammans inneburit möjligheten att konstatera om patienterna lider av 

komorbid insomni.  Utan diagnostisk kunskap är det bedrägligt att dra slutsatsen att 

förbättring i insomnin kan leda till förbättring i depression/ångest. Men vilken behandling kan 

åstadkomma en förbättring i insomnin? 

 

1.7 Kognitiv beteendeterapeutisk behandling av insomni  

KBT mot insomni, benämnt i forskningslitteraturen som KBT-I, innehåller såväl 

beteendeinriktade som kognitivt inriktade interventioner. De beteendeinriktade utgörs 

vanligen av stimuluskontroll, sömnrestriktion och någon form av avslappning. Till de 

beteendeinriktade interventionerna kan även så kallade sömnhygienska faktorer läggas. De 

kognitiva interventionerna utgörs av kognitiv omstrukturering, såväl i behandlingssituationen 

som genom biblioterapi. Även om KBT-behandling inte alltid ser ut på exakt liknande sätt, 

finns oftast inslag av ovan nämnda interventioner (Jansson, 2005b). Andra KBT-behandlingar 

förekommer, även om dessa framförallt är under utprövning. Harvey har utvecklat en mer 

kognitivt fokuserad behandling, benämnd CT-I, som visat på lovande resultat (Harvey, 

Sharpley, Ree, Stinson & Clark, 2007). Dessutom finns två pilotstudier för mindfullnes KBT 

mot insomni, benämnd MBCT-I (Heidenreich, Tuin, Pflug, Michal & Michalak, 2006; 

Bolanowski & Åkerlund, 2004). KBT-I är dock den dominerande kognitiva 



 KBT-I vid komorbida störningar [24] 

 
 

beteendeterapeutiska behandlingsmetoden och även den som utvärderats mest.     

   

KBT-I har visat på relativt goda effekter för patienter av primär insomni. En 

sammanfattning av olika studier och metastudier visar att mellan 70-80 % av patienterna med 

primär insomni får någon form av förbättring till följd av behandling. Ungefär 50 % av 

patienterna får kliniskt meningsfulla förbättringar och ca 30 % blir fria från sina 

sömnsvårigheter. Dessa förbättringar kvarhålls över tid. (Morin, Culbert, Schwartz, 1994a; 

Murtagh & Greenwood, 1995; Morin et al., 1999; Espie, Inglis & Harvey, 2001).     

  Det finns även belägg för att KBT-I, för klienter som har diagnosen primär insomni, kan 

vara till hjälp oavsett kön, ålder, längden på insomnisvårigheter och användandet av 

sömnmediciner (Morin et al., 1999; Morin & Espie, 2003). Men hjälper även KBT-I 

behandling mot insomni, då patienter lider av samtida ångest och/eller depression? 

 

1.7.1 Effekter på insomni vid komorbid ångest och/eller depression. 

När det gäller KBT behandlingar mot insomni vid ångest och depression är forskningen i sin 

linda. Endast en studie med en robust design har undersökt KBT-I behandlingars effekt mot 

komorbid insomni vid samtida ångest och/eller depression.            

  Lichstein et al. (2000) använde sig av en randomiserad vänteliste kontroll design. 44 

äldre vuxna deltog i en KBT-intervention bestående av fyra behandlingstillfällen. Patienterna 

i denna behandling diagnosticerades med sekundär insomni och hade antingen primära 

mediciniska sjukdomar och/eller primära psykiatriska störningar, där depression och 

ångeststörningar var de vanligaste. Resultat visade på effektstorlekar som varierade mellan 

0.43 till 0.71 för olika sömnmått. Dessa förbättringar kvarstod vid en tremånadersuppföljning. 

En klar styrka med studien var, utöver användandet av en kontrollgrupp, att patienter även 

fick rapportera i vilken mån de faktiskt följt behandlingen. Detta förbättrar studiens 
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konstruktvaliditet. En klar begränsning i denna studie var att personer endast inkluderats om 

de gick i behandling hos en ”health care provider”. Detta hotar den interna validiteten.   

 Andra studier visar på gynnsamma resultat för KBT behandling mot insomni vid ångest 

och/eller depression (Morin, Stone, Mcdonald & Jones, 1994b; Perlis, Sharpe, Smith, 

Greenblatt & Giles, 2001; Dashevsky & Kramer, 1998; Dopke, Lehner & Wells, 2004; 

Holmes & Corrigan, 1995; Taylor et al, 2007; Krakow et al, 2001; Morawetz, 2003). Dessa 

positiva resultat måste dock tolkas med ytterst försiktighet. I nära på alla studier föreligger 

flera allvarliga hot mot intern respektive konstruktvaliditet. Det kan framförallt noteras att 

samtliga dessa studier saknade kontrollgrupp och att differentialdiagnostiska överväganden 

endast gjordes i undantagsfall (se tabell 2). 
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Tabell 2 

Kbt-I behandlingar mot insomnibesvär vid samtidig depression och/eller ångest; metodologisk överblick. 

Studie (Semi)strukturera
de intervjuer för  
(a) psykiatriska 
störningar  
(b) 
sömnstörningar 

(a) Random-
isering och 
(b) någon 
kontroll av 
behandlings-
integritet 

Patienter med 
uppmätta kliniskt 
signifikanta 
symtom på 
antingen ångest 
eller depression 

Förän-
dring i   
insomn
ibesvär 

Förändring i  
ångest- eller 
depressions-
besvär 

Taylor et  al. (2007) (a) Nej: Delar av 
SCID  
(b) Nej 

(a) Nej 
(b) Ja  

Ja, lindrig dep. 
8 pat.  
 

Ja Ja 

Krakow et al. (2001) 
 

(a) Diagnosticering 
enligt DSM, men 
tillvägagångssättet 
framgår inte  
(b) Nej 
 

(a) Nej 
(b) Framgår inte 

Ja, måttlig ångest. 
62 pat. 

Ja 
 

 

 Ja 
 

Morin et al. (1994) 
 

(a) Nej: Vissa frågor 
ur SCID 
(b) Ja  
 

(a) Nej 
(b) Ja  

Framgår ej.  
22 pat.  
 

Ja 
 

Undersöktes ej 
 

Perlis et al. (2001) 
 

(a) Nej, klinisk 
intervju 
(b) Nej, klinisk 
intervju  
 

(a) Nej 
(b) Ja  

Ja, lindrig ångest och 
lindrig dep.  
28 patienter. 
 

Ja 
 

Undersöktes ej 
 

Dashevsky & Kramer 
(1998) 
 

(a) Diagnosticering 
enligt DSM, men 
tillvägagångssättet 
framgår inte 
(b) Framgår ej 
 

(a) Nej 
(b) Nej 

Framgår ej. 
26 pat med depression. 

Ja 
 

Undersöktes ej 
 
 

Dopke et al. (2004) 
 

(a) Diagnosticering 
enligt DSM, men 
tillvägagångssättet 
framgår inte  
(b) Ja 
 

(a) Nej 
(b) Ja 

Framgår ej, 
men var i en icke akut 
fas av störning.  
1 pat. med depression. 
 

Ja Undersöktes ej 
 
 

Lichstein et al. (2000)  
 

(a) ”Diagnostisk 
intervju” – typ 
framgår inte  
(b) Nej, men frågade 
om relationen mellan 
insomni och 
psykiatriska 
störningar. 
 

(a) Ja 
(b) Ja  

Ja, för dep. (lindrig), 
men inte ångest. 44 pat. 

Ja Nej 

Holmes & Corrigan 
(1995) 

(a) Diagnosticering 
enligt DSM, men 
tillväga-gångssättet 
framgår inte  
(b) Nej 
 

(a) Nej 
(b) Nej 

Framgår inte. 
4 pat. med depression. 

Ja  Undersöktes ej 
 

Morawetz (2003) (a) Nej, klinisk 
intervju och BDI 
värden 
(b)Nej 

(a) Nej 
(b) Nej 

Ja, företrädesvis lindrig 
dep. 
58 pat. 

Ja Ja 

Not. Med ”någon kontroll av behandlingsintegritet” avsågs t ex att handledning gavs, att behandlingen var 
manualbaserad och/eller att checklistor användes. 
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1.7.2 Effekter på depressions- och ångestbesvär vid komorbid ångest/depression  

Mycket få studier har undersökt KBT-I behandlingseffekt på ångest- respektive 

depressionsbesvär för personer som lider av såväl insomni(besvär) som komorbid depression 

eller ångest (se tabell 2). Insomnistudier exkluderar vanligen personer med depression, och 

depressionsstudier rapporterar vanligtvis inte sömnförändringar (Taylor et al., 2007). 

Detsamma kan sägas gälla för ångestområdet.                

  Lichstein et al. (2000) visade på att KBT-I kan reducera insomnibesvär vid samtida 

depression och ångest, men påvisade däremot inte några signifikanta förändringar i ångest- 

respektive depressionsbesvär till följd av behandlingen. Gruppmedelvärdet för ångestbesvär 

innan behandling låg emellertid inom ramen för normala kontroller och nära en 

standardavvikelse från medelvärdet för patienter med ångestdiagnos. Gruppmedelvärdet för 

depressiva besvär låg precis på cut-off gränsen mellan subklinisk nivå och lindriga besvär 

(Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg & Jacobs, 1983 ref i Lichstein, Durrance, Bush & 

Riedel, 2003). Detta kan förklara avsaknaden av förändring. Utan kliniska ångest- eller 

depressionsbesvär kan inte större förändringar förekomma.            

  Taylor et al (2007) påvisade dock, utöver kraftfulla förbättringar för insomnibesvär, att 

7 av 8 personer i behandlingen gick från lindriga depressiva besvär till depressionsvärden 

inom normalintervallen (under 9 på BDI). Denna studie uppvisar således mycket lovande 

resultat. Trots detta bör några svagheter framhållas. För 4 av de 7 patienter som erhöll en 

minskning av depressionsbesvär skedde en symptomreduktion med endast tre eller fyra 

poäng, t ex från 11 till 8 poäng. Graden av klinisk meningsfullhet kan således ifrågasättas för 

merparten av patienterna. Depressionsdiagnos fastställdes via en diagnostisk intervju, SCID-I, 

men man undersökte inte andra störningar via denna. Detta innebär naturligtvis risken för att 

en annan störning bättre skulle kunna förklarat de depressiva symptomen. Dessutom 
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undersöktes endast om patienterna varit deprimerade under de senaste 6 månaderna. Det är 

därför inte säkert att patienterna led av nuvarande depression. Huruvida den behandling som 

gavs endast var riktad mot sömnbesvären är heller inte helt klarlagt. Trots överlag mycket god 

kontroll av den oberoende variabeln framgår det inte om den kognitiv omstrukturering som 

gavs som en del i behandlingsmetoden, framförallt riktades mot tankar kring sömn eller inte. 

Detta skulle kunna hota konstruktvaliditeten.                

  Krakow et al (2001) påvisade utöver reduktion av insomnibesvär, även en reduktion i 

ångest för personer PTSD. En effektstorlek på 0.59 återfanns på ett ångestmått utifrån 

självskattningsinstrumentet ”The symptom questionnaire”. Några svagheter föreligger 

emellertid med studien. Ingen kontrollgrupp användes, vilket hotar studiens interna validitet. 

Som intervention ingick även ”imagary rehearsel” för nattliga mardrömmar, vilket snarare är 

ett sätt att hantera PTSD-symptom, än sömnbesvär (Mellman, 2006). Det var således ingen 

renodlad behandling mot insomni. 66 % av deltagarna deltog dessutom samtidigt i annan 

behandling, vilket är ett hot mot den interna validiteten. 

 

1.7.3 Sammanfattande kommentarer 

Trots den stora samsjukligheten mellan insomni och depression/ångest finns fortfarande 

mycket få välkontrollerade studier gjorda på KBT-I behandling mot insomni vid samtidig 

ångest/depression. Det är därför motiverat med fler välkontrollerade studier för behandling av 

komorbid insomni. I synnerhet finns behov av studier med en design som kontrollerar för de 

hot mot validiteten som en kontrollgrupp skyddar mot. Först i och med studier med dessa 

designer kan säkrare slutsatser dras om att det är behandlingen som svarar för 

behandlingsresultatet. Därför har denna studie genomförts med en multiple baslinjesdesign. 

Det framgår också ett behov av strukturerade intervju för att fastställa psykiatriska diagnoser 

och strukturerade intervjuer för att fastställa sömnstörningsdiagnos. Detta har gjorts i denna 
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studie. Utan kraftfulla försök till att säkerhetsställa diagnoser är differentialdiagnostiska 

överväganden fortfarande möjliga. Slutligen behöver det undersökas om personer med 

måttliga och svår depression blir hjälpta av en insomnibehandling, då ingen studie återfunnits 

som gjort detta. Detta gäller även svår ångest. Följaktligen ingår även personer med dessa 

svårigheter i vår studie. Utan kunskap om hur patienter med mer allvarlig komorbid 

problematik svarar på insomnibehandling är det förhastat att dra slutsatsen att KBT-I kan vara 

effektiv vid komorbida tillstånd, som Smith & Perlis (2006) och Buysee (2005) delvis gör. 

  Hittills finns endast en studie (Taylor et al., 2007) som visat att personer med mild 

depression även kan få en reduktion av depressiva besvär vid en KBT-behandling riktad mot 

sömn. Denna studie innehöll vissa metodologiska svagheter. Mest framträdande var att en 

fullständig strukturerad intervju inte utfördes och att ingen strukturerad intervju för 

sömnstörningar genomfördes. Detta görs därför i vår studie.           

  Hittills finns endast en studie (Krakow et al., 2001) som visat att personer med ångest 

även kan få reducerade ångestbesvär vid en KBT-I behandling riktad mot sömn. Detta 

behöver därför ytterligare undersökas, men utan de metodologiska svagheter som denna 

studie uppvisat. Därför inkluderades inte patienter i vår studie som vid starten av vår 

intervention deltog i annan psykologisk behandling. Där Krakow et al (2001) saknade 

kontrollgrupp, användes i vår studie en multipel baslinjesdesign där patienterna utgör sina 

egna kontroller.                          

  Hittills finns heller inga studier som visar att personer som lider av såväl insomni och 

depression, också kan få en reduktion av måttliga eller svåra depressiva besvär genom en 

KBT-behandling mot sömn. Detsamma kan sägas gälla även ångestbesvär. Därför ingår även 

personer med dessa besvär i vår studie.                   

  Dessutom finns ingen studie med en metodologi som kunnat synliggöra hur 
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depressionsbesvär eller ångestbesvär förändrats under en pågående behandling. Denna studie 

använder sig därför av en single-subject design för att kunna åstadkomma detta.       

1.8 Sammanfattning av inledningen med syften och hypoteser 

Insomni(besvär) är vanligt förekommande och förknippat med stort lidande. Nyinsjuknandet 

är stort och insomnibesvär uppvisar en låg grad av spontan remission.         

  Insomni(besvär) förekommer mycket ofta tillsammans med ångest- respektive 

depression(sbesvär). Insomni(besvär) är en riskfaktor för att utveckla ångest och depression. 

En behandling riktad mot komorbid insomni, som utöver förbättrad sömn även påvisar 

minskning i ångest- och depressionsbesvär skulle stärka hypotesen om en kausal länk från 

insomni över till depression och ångest. Förutsättningen för detta är dock att adekvat 

diagnostik och differentialdiagnostik görs.                  

  Behandling av patienter med primär insomni är relativt framgångsrik. Vid lindrig 

depression och komorbid insomni ses grovt sett resultat på sömnmått i enlighet med de 

resultat man sett för primär insomni. Det föreligger emellertid ett stort behov av 

välkontrollerade studier, där även patienter med ångest och svårare depressiv problematik 

ingår.                              

  Huruvida ångest- och depressionsbesvär, vid diagnosticerad ångest och depression, kan 

lindras av en KBT-behandling endast riktad mot insomni, är i det närmaste outforskat. Detta 

behöver därför ytterligare undersökas.                   

  Syften och hypoteser med studien är således: 

(1) Undersöka om patienter med insomni och depression och/eller ångest, får en 

förbättrad sömn och förbättrad funktionsförmåga av en individuell KBT behandling 

riktat mot sömn.                       

 Utifrån de behandlingsstudier som finns på området förväntas en förbättrad sömn, 

åtminstone för de personer som lider av samtida lindriga depressiva besvär. 
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(2) Undersöka om en individuell KBT-behandling riktad mot insomni reducerar ångest- 

och/eller depressionsbesvär hos patienter med insomni och depression respektive 

ångest.                         

 Utifrån det stöd som finns för en kausal länk från insomni över till ångest och 

depression, antas förbättrad sömn kunna reducera ångest- och depressionsbesvär. 

Detta antagande stödjer sig även på de få behandlingsstudier som gjorts på området. 

2. Metod 

2.1 Design 

Det har, som nämnts tidigare, genomförts få studier med det tydliga fokuset på KBT-

behandling riktad mot sömnsvårigheter och dess effekt på komorbida tillstånd. Enligt 

metodlitteraturen är det adekvat att börja med en single-subject design för att eftersöka svar 

på en tidigare relativt obesvarad frågeställning (Kazdin, 2002). En multiple baseline A-B 

experimental design across individuals med uppföljning användes därför i denna studie.   

  Styrkan i en sådan design ligger i att man med relativt få deltagare kan få fram starka 

indikationer på vad behandlingsinterventionen har för effekt. Detta möjliggörs av att 

deltagarna är sina egna kontroller och att interventionen introduceras för deltagarna vid olika 

tidpunkter beroende på baslinjens längd. Varje deltagare fyller i baslinjemätningar över tid. 

Via dessa ser man en bild av individens normala fungerande, vilket kan sättas i relation till 

fungerandet under och efter interventionen då mätningar fortskrider under hela behandlingen. 

Behandlingen startar för olika deltagare vid olika tidpunkter. Ses förändring hos deltagarna 

först i och med de olika tidpunkterna för behandlingens start finns starka indikationer på att 

interventionen haft effekt. Designen kontrollerar dessutom på detta sätt för flera interna 

validitetshot, t ex ”history” och ”maturation”. Inom designen är det också fler deltagare som 

genomgår samma behandlingsintervention, med i det närmaste likadana förutsättningar, vilket 



 
 

stärker den externa validiteten (Kazdin, 2002). 

  

2.2 Urvalsprocessen – inklusion/exklusion och deltagare

Nedan följer en kortfattad beskrivning av urvalsprocessen som deltagarna gick igenom för att 

eventuellt komma att delta i behandlingen. Denna beskrivning sammanfattas i figur 3.

Figur 3

Not. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Beck Anxiety Inventory (BAI), Basic Nordic Sleep Questionnaire (BNSQ), Structur
Clinical Interview for DSM IV – Axis II Disorders, Personality Questionnaire (SCID
Axis I Disorders (SCID-I). Strukturerad Intervjumanual för sömnstörningar (DUKE). 

 

Deltagare till studien rekryterades i början av juni (2007) via annons i Nerikes Allehanda samt 
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Inklusion (8)

- "Primär" insomni med vidmakthållande psykologiska 
mekanismer/faktorer enligt DUKE.

- Behandling ansågs inte kontrainducerad (enligt Smith/Perlis 
modell)

- Erhållen diagnos inom ångest och/eller depressionsområdet 
via SCID-I.

Screening 1 (HADS, BAI, BNSQ, SCID
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- Över 18 år

- Sömnsvårigheter enligt BNSQ : 30 minuters vakenhet  eller 
mer, minst 3 dagar/vecka i 3 månader eller mer (Jmf Jansson & 
Linton, 2005a).

- Klinisk signifikant ångestnivå: 8 poäng eller över på BAI  
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Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Beck Anxiety Inventory (BAI), Basic Nordic Sleep Questionnaire (BNSQ), Structur
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eventuellt komma att delta i behandlingen. Denna beskrivning sammanfattas i figur 3. 

 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Beck Anxiety Inventory (BAI), Basic Nordic Sleep Questionnaire (BNSQ), Structural 
Structural Clinical Interview for DSM IV – 

Deltagare till studien rekryterades i början av juni (2007) via annons i Nerikes Allehanda samt 

Inte tillräckliga sömnproblem vid screeningstillfället (1) på 

PQ, demografiska uppgifter)

Exklusion (14 personer)

Angiven diagnos utöver primär insomni, depression eller 

Misstänkt personlighetsstörning enligt SCID-II PQ (3)

Deltog i annan behandling  vid screeningstillfället . 
Farmakabehandling undantaget  (0) (Jmf Espie, Inglis & Harvey, 
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från psykologmottagningen i Örebro. Klienter på psykologmottagningens väntelista som 

uppgivit sömnsvårigheter som problem kontaktades och gavs möjlighet att anmäla intresse för 

studien. Annonsen innehöll kort information om studien och en webbadress, 

www.oru.se/bsr/somnproblem, där intresserade kunde gå in och få mer information om 

studien samt fylla i ett antal olika formulär för deltagande i studien. 33 personer visade 

intresse för studien. Studien var upplagd så att den innehöll två skiljda screeningstillfällen. 

Det första screeningstillfället innefattade frågeformulär via hemsidan och det andra bestod av 

två strukturerade intervjuer. Vid den första screeningen exkluderades 14 deltagare. De 

kvarvarande 19 deltagarna kontaktades i slutet av juni via telefon och mail och kallades till 

intervju som ägde rum i mitten av juli och i slutet av augusti (screening II). Tre deltagare av 

dessa 19 visade ej längre intresse av studien. 16 deltagare genomgick därför screening II. Den 

strukturerade intervjun som följde i screening II innehöll intervjumanualerna Structural 

Clinical Interview for DSM IV – Axis I Disorders (SCID-I) (Spitzer, Williams, Gibbon, & 

First, 1996) och DUKE (Edinger et al.,opublicerat material). Den förra i syfte att 

diagnosticera deltagarna gällande psykiatriska störningar. Den senare i syfte att diagnosticera 

deltagarna gällande sömnstörningar. Till vår hjälp i diagnosticeringen av psykiatriska 

störningar fanns även mått på deltagarnas ångest- och depressionsnivå som de fick skatta via 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) på hemsidan under screening I. Åtta personer 

exkluderades efter screening II. Åtta personer gick därmed vidare till behandling, varav sju 

deltagare slutgiltigt inkluderades i studien. En deltagare uppfyllde kriterier för inklusion vid 

båda screeningstillfällena men exkluderades ur studien efter behandlingens start. Deltagaren 

var mor till ett spädbarn som drabbades av rethosta under behandlingen. Implementeringen av 

behandlingen gick därför inte helt att genomföra. Samtliga sömnmått, förutom möjligtvis 

insomningstid, blev omöjliga att utvärdera.                 

  De slutgiltiga sju deltagarna som deltog i studien skiljde sig åt gällande demografiska, 
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psykiatriska och medicinska data (se tabell 3).  

 

Tabell 3 

Demografiska data, medicinska tillstånd och mediciner samt psykiatriska diagnoser 

Deltagare Kön/ålder Sysselsättning/SES Aktuella 
Medicinska 
tillstånd  

Medicinering Psykiatrisk 
diagnos (utöver 
komorbid 
insomni) 

1 K/41 Arbetar heltid/med.ink. Nej Nej Eg. dep, 
paniksyndrom 
utan agorafobi 
 

2 K/73 Pensionär/med.ink. Astma, kronisk 
ryggsmärta, 
kronisk 
tarmsjukdom, 
huvudvärk  

Citalopram 20mg, 
Seloken 
50mg,Seretride 
Diskus forte, 
Bricanyl 0,25mg, 
Behepan 1mg, 
Alvedon 1g. 
Calcichew, 
Fosamax 70mg 
 

Eg. dep, ångest 
uns 

3 K/62 Arbetar heltid/med.ink. Kronisk 
ryggsmärta  
 

Nej Klaustrofobi 

4 K/50 Arb.tränar 75%/ låg.ink. 
 

Nej Nej GAD 

5 K/52 Arbetar heltid/med.ink. Kronisk smärta Sobril, Propavan, 
Värktabletter 

Eg. dep. 
recidiverande i 
full remission, 
klaustrofobi 
 

6 K/44 Sjukskriven/med.ink. Kronisk smärta, 
huvudvärk 

Värktabletter Eg. dep. 
recidiverande, 
GAD, Specifik 
fobi (hundar och 
hästar) 
 

7 K/55 Arbetar heltid/låg.ink. Nej Stilnoct, propavan Specifik fobi, 
(höjder) 

Not. K: kvinna. Med.ink: medelinkomst. Låg.ink: låginkomst. Eg.dep: egentlig depression. Ångest uns: ångest utan närmare 
specifikation. GAD: generaliserat ångest syndrom. 

 

2.2.1 Teoretisk förankring i inklusions- och exklusionsarbetet vid screening II 

Arbetet i studien med inklusion och exklusion av deltagare har grundat sig i en modell om 

huruvida KBT-behandling mot sömnsvårigheter är kontrainducerad eller inte (Smith & Perlis, 

2006). Modellen ger en bild av hur man kan tänka gällande inkluderandet och exkluderandet 

av patienter med insomni och komorbida medicinska och psykiatriska tillstånd (se figur 3).  
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 Figur 4. Översatt och delvis omarbetad version av Smith och Perlis beslutsträd (2006). Beslutsträd.  

Ett exempel från screening II kan illustrera hur det praktiska arbetet med Smith/Perlis 

modell gick till. En deltagare rapporterade 120 - 180 minuter insomningstid på Basic Nordic 

Sleep Questionnaire under screening I. Hon uppgav ett flertal dagtidssymptom under den 

strukturerade intervjun vid screening två (trötthet, brist på energi, orkeslös etc). Deltagaren 

var pensionär och valde själv sitt sömnschema, trots detta fanns sömnsvårigheterna.    

  Hon hade ett flertal medicinska tillstånd, t ex astma som har en känd samhörighet med 
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sömnbesvär (Buysse, 2005). Hon var dock välmedicinerad för detta tillstånd. Välmedicinerad 

astman bör inte kunna ge upphov till sömnsvårigheter (lungläkare Laszlo Maroti, privat 

kommunikation, 070831). Deltagaren relaterade inte sin astma till sömnsvårigheterna och 

hennes närstående hade inte heller rapporterat andningsuppehåll.  Deltagaren led även av 

benskörhet, vilket kan ge upphov till svårigheter med att genomföra färdigheten 

stimuluskontroll i behandlingen (Smith & Perlis, 2006). Då behandlingen erbjöd flera olika 

sätt att hantera sömnproblem var det möjligt för klienten att tillämpa dessa, om 

stimuluskontroll skulle visa sig olämplig.                  

  Deltagaren diagnosticerades även med egentlig depression vid den strukturerade 

intervjun under screening II. Det har påpekats att det kan innebära svårigheter att 

implementera interventionerna stimuluskontroll och sömnrestriktion hos patienter med 

egentlig depression. Dessa interventioner är mycket krävande och fodrar hög motivation, 

vilket patienter med depression ibland saknar (Smith et al., 2005). Deltagarens motivation 

bedömdes dock vara stor. Då deltagaren led av egentlig depression blev det också aktuellt 

med ett ställningstagande om man istället för en insomnibehandling skulle behandla 

depressionen. En sammanställning av olika studier visar dock att behandling av depression 

vid samtidig insomni är förknippat med sämre behandlingsutfall och depressiv 

symtomresistens (Buysee, 2005). Detta, och deltagarens önskemål om just en 

sömnbehandling, indikerade en insomni-intervention.             

  Slutligen gav deltagaren belägg för flertal maladaptiva beteenden och/eller tänkbara 

vidmakthållande faktorer för sömnbesvär: återkommande längre tupplurar, kognitiv 

hyperarousal, uppvarvade tankar etc. Följaktligen inkluderades deltagaren i studien. 

 

2.3 Procedur  

De deltagare som slutgiltigt inkluderades i studien randomiserades till olika baslinjer. 
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Randomiseringskriteriet föll dock då två av deltagarna inte kunde närvara på utsatt tid. En ny 

randomisering var inte möjlig då tider för de andra deltagarna var fastställda. Deltagarnas 

fördelning till olika baslinjerna blev således: två deltagare med en veckas baslinje, tre 

deltagare med två veckors baslinje och två deltagare med tre veckors baslinje. Antalet 

mättillfällen på sömnmåtten (insomningstid, omsomningstid, total sovtid, sömneffektivitet 

och sömnkvalitet) varierade för deltagarna mellan 5 och 11 mättillfällen under baslinjen 

beroende på om de hade 1, 2 eller 3 veckors baslinje. Detta uppfyller det minimikrav på 2 

mättillfällen som metodlitteraturen förespråkar (Kazdin, 2002). När det gäller veckomåtten 

(Insomnia Severity Index, Beck Depression Inventory-II och Beck Anxiety Inventory) 

varierade antalet mättillfällen för deltagarna mellan 1, 2 eller 3 mättillfällen beroende på om 

deltagaren hade 1, 2 eller 3 veckors baslinje. De två deltagare som hade en veckas baslinje 

uppfyllde således inte minimikravet om 2 mättillfällen gällande veckomåtten.      

  Efter baslinjesmätningar påbörjade deltagarna behandlingen. 

 

2.4 Behandlingsinterventionen 

Behandlingen som deltagarna genomgick var en manualiserad KBT-behandling mot sömn (se 

tabell 4). Manualen som användes var en i hög grad omarbetad version av Jansson & Linton 

KBT-manual för tidig behandling av sömnsvårigheter i grupp (Jansson & Linton, 2001).  

 Interventionen, i denna studie, innefattade sex stycken behandlingssessioner och en 

uppföljningssession tre veckor efter den sjätte sessionen. För varje enskild session avsattes 

upp till 90 minuter. Tidslängden för sessionerna varierade dock mellan 55 minuter och 95 

minuter.  
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Tabell 4 

Behandlingsupplägg KBT-1 

Session Utbildning Färdigheter Hemuppgifter 
1 Förståelsemodell för 

sömnproblem (SORK) 
Diafragma-andning, 
snabbavslappning 

Träna avslappning. Läsa om 
sömnens olika cykler. Fundera 
på sömnmål med behandlingen. 

 
2 ”Sömnformeln” Stimuluskontroll, 

sömnrestriktion  
Applicera stimuluskontroll, 
sömnrestriktion. Läsa om 
sömnhygien. 

 
3 Fortsatt arbete med 

”sömnformeln” 
Problemlösning kring 
stimuluskontroll, 
sömnrestriktion  

Applicera stimuluskontroll, 
sömnrestriktion. Läsa om 
sömnmedicin.  

 
4 
 

Negativa automatiska tankar Kognitiv omstrukturering, 
orostid 

Identifiera negativa automatiska 
tankar. Applicera orostid. Läsa 
om stresshantering. 

 
5 Negativa automatiska tankar, 

hantering av negativa 
dagtidssymptom. 

Kognitiv omstrukturering, 
hantering av negativa 
dagtidssymptom.  

 

Granskning av negativa 
automatiska tankar. 

6 
 
 
 

Återfallsprevention Framtagandet av eget 
sömnhanteringsprogram 

Applicera det egna 
sömnhanterings-programmmet 

 

Uppföljningssession  Genomgång av sömnhanterings-
programmet 

Problemlösning  

 

Behandlingen vilade på tre grundpelare som präglade arbetet under hela behandlingen: 

utbildning, färdigheter och hemuppgifter (se bilaga 1). Deltagarna fick möjlighet att lära sig 

mer om sömn och sömnsvårigheter generellt samt få en förståelse för hur deras sömnproblem 

kan förstås specifikt. Deltagarna fick möjlighet att lära sig ett antal färdigheter som visat sig 

ha effekt i behandlandet av sömnsvårigheter. Det var med betoning på hjälp till självhjälp som 

färdigheterna lärdes ut. Det var heller inte på förhand säkert vilka av dessa som deltagarna 

kunde ha nytta av. Detta, vad som fungerade, var något som visade sig under behandlingens 

gång. För att underlätta det egna arbetet för deltagarna lades tonvikt på arbete mellan 

sessionerna med hjälp av hemuppgifter.                   

  Behandlingarna genomfördes av författarna till uppsatsen. 

 

2.4.1 Etiska överväganden 

Alla deltagare fick skriftlig information om studien och möjlighet att ställa frågor via e-post. 
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Alla deltagare gav sitt skriftliga informerade samtycke till att medverka i studien (se bilaga 1). 

  Pga. att deltagarna i studien led av komorbida störningar och att det inte var givet att 

behandlingen skulle avhjälpa hela deras problembild fanns det möjlighet till vidare 

behandling av fortsatta svårigheter efter studiens avslut. Respektive terapeut bedömde 

behovet av fortsatt behandling i det enskilda fallet och dryftade möjligheten till detta med 

deltagaren.                             

  Samtliga 22 deltagare som exkluderades ur studien och de tre som ej längre visade 

intresse erhöll ett självhjälpspaket riktat mot sömnsvårigheter.  

    

2.4.2 Behandlingsintegritet 

För att säkerställa att terapeuterna genomförde behandlingarna enligt manualen utformades en 

checklista till varje session. Checklistan innehöll de viktigaste momenten under respektive 

session. Efter varje session gick terapeuten igenom checklistan och noterade vad som hunnits 

med och vad som inte hade fått plats.  

Vidare har terapeuterna haft regelbunden handledning av en erfaren legitimerad 

psykolog som också forskar på sömnområdet. Handledaren kan därmed anses vara mycket 

kompetent på sömnområdet och dess behandlande. Handledningarna skedde vid fyra tillfällen, 

en timme/tillfälle, under behandlingens gång. Terapeuterna kunde där dryfta svårigheter med 

behandlingarna och få möjlighet att rådgöra om hur fortsättningen skulle se ut.  

 

2.5 Mätmetoder 

Flera mätmetoder användes under de två screeningstillfällena (inklusion/exklusion) och under 

och efter behandlingen. 
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2.5.1 Mätinstrument screening I 

Basic Nordic Sleep Questainnaire (BNSQ). BNSQ har visat sig ge en god bild av 

sömnsvårigheter samt ha god intern validitet (Partinen & Gislason, 1995). Frågor som rör 

aktuella inklusionskriterier gällande sömn besvaras genom användandet av BNSQ. 

Exempelvis efterfrågas insomningstid, omsomningstid (tid det tar att somna om när man 

vaknar upp under natten), total sovtid, hur många dagar i veckan som sömnproblemet är 

aktuellt etc.    

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; Zigmond & Snaith, 1983). HADS är ett 

relativt kort intstrument som ger en bild av ångestsvårigheter och depressiv problematik. 

HADS innehåller sju item gällande ångestnivå och sju item gällande depressionsnivå. Svaren 

redovisas på en skala mellan 0 – 3 på respektive item. Över 8 poäng indikerar patologi. 

Formuläret har visat goda resultat i bedömandet av både symtomintensitet i ångest och 

depressionstörningar och fall av ångest och depressionsstörningar (Bjelland, Dahl, Haug, & 

Neckelmann, 2001). HADS har visat intern konsistens (Cronbach α 0.80 – 0.92 för delskalan 

ångest och 0.81 – 0.90 för delskalan depression) och test – retest reliabilitet för delskalan 

ångest 0.70 – 0.84 och för delskalan depression 0.70 – 0.85.           

Beck Anxiety Inventory (BAI). BAI är ett formulär som mäter ångestsvårigheter med 

21 item. Poäng på respektive item är 0 – 3. Skalan delas in i fyra olika skalsteg och går från 0 

- 63. Skalsteg 1: 0-7 minimal ångest, skalsteg 2: 8-15 lindriga ångestbesvär, skalsteg 3: 16-25 

måttliga ångestbesvär och skalsteg 4: 26-63 svåra ångestbesvär. BAI har visat hög intern 

konsistens (Cronbachs α .92) och test retest reliabilitet r (81) =.75 (Beck, Epstein, Brown, & 

Steer, 1988).    

Structural Clinical Interview for DSM – IV Axis II disorders – Personality 

Questionnaire (SCID-II-PQ)  (Spitzer, Williams, Gibbon, & First, 1990). SCID-II-PQ är ett 

självskattningsformulär med 119 item som besvaras med ja eller nej. Detta screenar för 
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personlighetsstörningar enligt DSM-IV-TR. Man bör dock inte diagnosticera 

personlighetsstörning via självskattningsformuläret utan att samtidigt använda sig av en 

diagnostisk intervju. SCID-II-PQ har nämligen en tendens att överrapportera 

personlighetsstörningar vid självrapportering. Man kan då höja kraven för uppfyllandet av en 

möjlig diagnos i frågeformuläret. Genom att öka kraven med ett steg, exempelvis från 5 

uppfyllda kriterier till 6, ser man till att korrigera för överrapporteringen (Ekselius, Lindström, 

von Knorring, Bodlund & Kullgren, 1994). Det som gjordes under den aktuella studien var att 

ytterligare höja kraven för att en deltagare skulle exkluderas på grund av misstänkt 

personlighetsstörning. Kravet för att exkluderas var att uppfylla alla möjliga kriterier i någon 

av personlighetsstörningarna.  

 

2.5.2 Strukturerade intervjumanualer vid screening II 

De som gick vidare till screening II genomgick en strukturerad intervju vilken innehöll två 

intervjumanualer: Structured Clinical Interview for DSM IV- Axis-I Disorders (SCID-I) och 

DUKE. SCID-I är en strukturerad intervjumanual riktad mot psykiatriska störningar enligt 

DSM-IV-TR (First, Gibbon, Spitzer & Williams, 1997). DUKE är en intervjumanual som 

diagnosticerar sömnstörningar enligt DSM-IV-TR och ICSD-2 (Edinger et al., opublicerat 

material). DUKE har i två pilotstudier visat sig ha god reliabilitet och validitet (J. D. Edinger, 

personlig kommunikation med Markus Jansson-Fröjmark, 15 augusti 2007).  

 

2.5.3 Mätmetoder under behandlingen  

Sömndagböcker används frekvent i forskningssammanhang (Morin et al., 1999). De används 

då oftast som dagliga registreringar som klienten utför under studiens och behandlingens 

gång. Då den aktuella studien pågick under relativt lång tid, med tre veckors baslinje och sex 

veckors behandling för några av deltagarna valde vi att inte låta dem registrera sömnen 
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dagligen. Istället fick deltagarna i uppgift att genomföra sömnregistreringar tre gånger i 

veckan, tisdag, torsdag och lördag under baslinjen och behandlingen.         

Sömnveckoboken som användes under baslinje och behandlingen var en omarbetad 

version av Janssons & Lintons sömndagbok (Jansson & Linton, 2001) och Söderströms 

sömndagbok (Söderström, 2007). Sömnveckoboken innehöll frågor om tid för sänggående, 

insomningstid, uppvaknanden och tiden för dessa, uppstigningstid, total sovtid, ett item som 

graderade sömnkvalitet, ett item som frågade efter grad av nedstämdhet, två item som frågade 

efter grad av ångestnivå samt ett fritt utrymme där deltagaren kunde skriva ned händelser av 

vikt under veckan som gått (se bilaga 1). Den skala som användes för gradering gick från 1 – 

10 där 10 stod för oerhört bra sömnkvalitet, inte på något sätt nedstämd, oerhört rofylld och 

inte på något sätt spänd/uppskruvad. Liknande item har använts förut men då med skala 1 - 5 

(Jansson & Linton, 2005a). 

Under behandlingen fyllde deltagarna veckovis i tre formulär, Insomnia Severity Index 

(ISI), Becks Depression Inventory-II (BDI-II) och Beck Anxiety Inventory (BAI).   

Insomnia Severity Index (ISI) ger ett mått på deltagarnas upplevda sömnproblem och i 

vilken mån sömnproblemet stör deltagaren i vardagen. ISI innefattar sju item som graderas på 

en skala från 0 – 4. Skalan delas in i fyra olika skalsteg och går från 0 - 28. Skalsteg 1: 0-7 ej 

kliniskt signifikanta sömnsvårigheter, skalsteg 2: 8-14 subklinisk insomni, skalsteg 3: 15-21 

klinisk insomni måttlig, och skalsteg 4: 22-28 klinisk insomni svår. ISI har visat intern 

konsistens (Cronbachs α .74) (Bastien, Vallieres, &  Morin, 2001). Detta instrument anses 

numera som ”golden–standard” gällande sömnmått i behandlingsstudier riktat mot 

sömnsvårigheter (Markus Jansson-Fröjmark, privat kommunikation, 2007-10-25).     

  Vidare användes Beck Depression Inventory-II (BDI-II) i syfte att se förändringar i 

deltagarnas depressionsnivå. BDI-II har goda psykometriska egenskaper (Beck, Steer, Ball & 

Ranieri, 1996).  BDI-II innehåller 21 item som graderas mellan 0 – 3. Skalan delas in i fyra 
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olika skalsteg och går från 0 - 63. Skalsteg 1: 0-13 minimal depression, skalsteg 2: 14-19 mild 

depression, skalsteg 3: 20-28 måttlig depression och skalsteg 4: 29-63 svår depression.   

  Två frågeformulär administrerades dessutom vid första sessionen och 

uppföljningssessionen. Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Scale (DBAS) är ett 

frågeformulär som efterfrågar föreställningar och attityder gentemot sömn och 

sömnsvårigheter (Morin & Espie, 2003). Det har 30 item som graderas mellan 0 – 10. För att 

få fram resultatet av DBAS adderar man samtliga item och dividerar summan med antalet 

item. Resultatet blir ett värde mellan 0 – 10, där höga poäng indikerar fler och svårare 

dysfunktionella föreställningar och attityder angående sömn.   

Work Social and Adjustment Scale (WSAS) är ett relativt kort instrument med fem item 

som eftersöker deltagarens upplevda problem på grund av sömnproblemet i vardagslivet, det 

sociala livet och arbetslivet (Mundt, Marks, Shear & Greist, 2002). Formuläret ger en bild av 

den övergripande funktionsförmågan hos deltagarna i relation till sömnproblemet. Itemen är 

graderade på en åtta-gradig skala.   

 

2.6 Effektvariabler 

2.6.1 Effektvariabler relaterade till insomni 

I sömnveckoboken återfinns de sömnvariabler som användes för att utvärdera behandlingens 

effekt gällande sömnsvårigheter. De variabler som användes till detta innefattade: 

insomningstid, omsomningstid (tid det tar att somna om vid uppvaknanden under natten), 

total sovtid, sömneffektivitet (total sovtid under en natt delat med tid i sängen x 100) och 

sömnkvalitet. Ytterligare ett mått som användes för att utvärdera behandlingen gällande 

sömnsvårigheter var Insomnia Severity Index (ISI) vilket fylldes i en gång i veckan under 

hela behandlingen och uppföljningstiden.  

För att mäta i vilken grad funktionsförmåga var påverkad av sömnproblemet 
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administrerades Work and Social Adjustment Scale (WSAS) vid första behandlingstillfället 

och vid uppföljningssessionen.   

 

2.6.2 Effektvariabler relaterade till ångest och depression   

I sömnveckoboken återfinns två item relaterade till ångestnivå och ett item relaterat till 

depressionsnivå. Dessa item och veckomätningar av BAI och BDI-II användes för att svara på 

frågan om ångest och depressionssymtom förbättrades under behandlingen mot 

sömnsvårigheter.  

                

2.7 Dataanalys  

2.7.1 Visuell analys 

Designen som använts påbjuder visuell analys av resultaten för behandlingen (Kazdin, 2002).  

Veckomåtten ISI, BAI och BDI-II redovisas därför i grafer där utveckling kan ses från första 

mättillfällen till sista för de enskilda deltagarna och gruppen som helhet. I den visuella 

analysen fokuserar man på faserna i behandlingen. I denna studie är de olika faserna baslinje, 

behandling och uppföljning. I den aktuella studien analyserades om det fanns en trend i data 

från baslinjen igenom behandling och uppföljning och om trenden bedömdes vara 

uppåtgående eller nedåtgående. Nedåtgående trender innan behandlingsimplementering ger 

problem att utvärdera interventionens egentliga effekt. För att bedöma nedåtgående trender 

innan behandlingsimplementering, användes i denna studie två kriterier. Om baslinjesmåtten 

sjönk med upp till tre poäng bedömdes ingen nedåtgående trend ses. Absolut stabilitet i 

självskattningsinstrument är sannolikt aldrig möjlig, då mätinstrument inte har en fullständig 

test-retest tillförlitlighet. Sjönk poängen med mer än tre poäng innan baslinjen ansågs en 

nedåtgående trend vara fallet. För deltagare med nedåtgående trender innan behandlingen, 

tillskrevs inte behandlingsinterventionen eventuell förbättring.  
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Den visuella analysen påverkas av hur graferna presenteras. Högsta uppmätta poäng 

bland deltagarna är det maximala värdet i graferna. Liknande tillvägagångssätt har används 

tidigare, men då för sömnmått (Morin, Kowatch & Wade, 1989).  

I genomgången av den visuella analysen inkluderades dessutom en redovisning för 

procentuell förändring för gruppen som helhet från första till sista mättillfället. 

 

2.7.2 Deskriptiv statistik 

Sömnvariablerna (insomningstid, omsomningstid, total sovtid, sömneffektivitet och 

sömnkvalitet) redovisas deskriptivt i tabellform med uträknade medelvärden för baslinjen 

uppdelad i två delar (Bas1 och Bas2) samt medelvärde för den totala baslinjen (BasM), 

behandlingssession 1-3 (Beh1-3), behandlingssession 4-6 (Beh4-6) och uppföljning (UppfM) 

samt procentuell förändring från medelvärdet av baslinjen till uppföljning. DBAS och WSAS 

presenteras också dessa i tabellform med procentuell förändring från baslinje till uppföljning. 

De enskilda item, som fanns med i sömnveckoboken, som var relaterade till depression och 

ångest redovisas i tabellform med angivande av procentuell förändring från baslinjemätningen 

(medelvärde) till uppföljningen (medelvärde). 

 

2.8.3 Bedömning av klinisk signifikans 

Vidare användes mått på klinisk signifikans för att utvärdera behandlingen vad gäller 

sömnvariablerna insomningstid, vakentid efter uppvaknande, sömneffektivitet, Insomnia 

Severity Index (ISI) och ångest och depressionsvariablerna Beck Anxiety Inventory (BAI) 

och Beck Depression Inventory (BDI-II). Bedömning av klinisk signifikans baserades därmed 

på såväl på den visuella analysen och den deskriptiva statistiken.          

  För att uppnå klinisk signifikans på sömnvariablerna i denna studie skulle deltagarna 

uppfylla följande kriterier: 1a) 50% reduktion vid uppföljning på den variabel (antingen 
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insomning eller omsomning) som enligt medelvärdet av baslinjen var mest problematisk, samt 

1b) att den slutgiltiga nivån av aktuell variabel var 30 minuter eller under, vilket är gängse 

nivå för att definiera insomni (Morin et. al, 1999). 2) sömneffektivitet över 80% vid 

uppföljning och under 80% vid baslinjen (Morin et. al, 1999). 3a) förbättring av poäng på ISI 

vilket ska motsvara en poängminskning med ett skalsteg på skalan, exempelvis att från första 

till sista mätningen förbättra sin poäng från 17 poäng (klinisk insomni måttlig) till 12 poäng 

(subklinisk insomni). Dessutom skall 3b) en nedåtgående trend ses i den visuella analysen för 

den enskilda deltagaren.                        

  Vidare bestämdes kriterier för klinisk signifikans på ångest och depressionsvariablerna, 

BAI och BDI-II: 1a) förbättring av symtom med minst ett skalsteg på skalan för respektive 

mått, t ex från 14 BAI-poäng (lindrig ångest) till 7 poäng (minimal ångest). Dessutom skulle 

1b) en nedåtgående trend ses i den visuella analysen för den enskilda deltagaren. 
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3. Resultat 

3.1 Effektvariabler relaterade till insomni; sover patienterna bättre? 

Figur 5. Deltagares veckopoäng på Insomni Severity Index. Skalan går från 0 – 28 poäng. 

  

 
 Not. För deltagare 2 saknas data. Grafen ”samtliga deltagare” är beräknad på medelvärdet  

för de olika deltagarna.  
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3.1.1 Visuell analys: Insomnia Severity Index (ISI) 

Alla deltagare bedöms uppvisa en nedåtgående trend i skattningen av hur allvarligt de 

bedömer sitt sömnproblem. Detta gäller från baslinjer till sista uppföljningsmått. Den 

nedåtgående trenden syns först i och med implementeringen av behandlingen.  

Variationer i resultaten föreligger. Avbrott sker i den nedåtgående trenden såväl inom 

behandlingen (deltagare 4 och 7) som vid uppföljningen (deltagare 3 och 5). En av dessa 

deltagare återetablerar inte helt den nedåtgående trenden (deltagare 5). Gruppen uppvisar en 

nedåtgående trend och går från måttlig klinisk insomni till subklinisk insomni. Gruppen som 

helhet (samtliga deltagare) visar på en 53 % symptomlindring i bedömningen av sina 

insomnibesvär. 

 
3.1.2 Effektvariabler relaterade till insomni, deskriptiv statistik:  
Insomningstid, omsomningstid och total sovtid 
 

Tabell 5. 
Insomningstid, omsomningstid och total sovtid i minuter för respektive deltagare samt medelvärdet för gruppen. Procentuella 
förändringar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not. Bas1: medelvärdet av första halvan av baslinjen. 
Bas2: medelvärdet av andra halvan av baslinjen. 
BasM: medelvärdet av baslinjen. Beh 1-3: 
session 1-3, medelvärde. Beh 4-6: session 4-6, 
medelvärde. Procentuell förändring beräknas på 
medelvärdet av baslinjes- och uppföljningsmått.    

                                    Insomningstid                                                                           Omsomningtid                                             

ID Bas1 Bas2 Bas 
M 

Beh  
1- 3 

Beh 
4-6 

Uppf 
M     

%- 
föränd. 

Bas1 Bas2 Bas 
M 

Beh 
1- 3 

Beh 
4-6 

Uppf 
M 

%- 
föränd. 

1  23 27 25 8 8   5 + 80% 4 97 60 11 18 6 +90% 

2 147 140 143 91 76 72 +50% 37 40 39 32 18 23 +41% 

3 13 8 10 13 4   0 +100% 53 41 49 28 18 23 +53% 

4 28 15 21 29 33    33 -57% 42 30 35 27 18 11 +69% 

5 53 24 38 27 56 47 -27% 6 3 5 6 4 6 -20% 

6 3 2 2 2 7 6 -200% 90 43 62 28 24 27 +57% 

7 45 58 52 33 37 19 +64% 50 49 50 18 12 37 +26% 

M 45 39 42 29 32 26     +31% 40 43 43 21 16 19 +56% 

                                           Total sovtid          

ID Bas1 Bas2 Bas 
M 

Beh 
1- 3 

Beh 
4-6 

Uppf 
M 

%- 
föränd. 

1 363 295 322 382 423 406 +26% 

2 230 240 236 235 253 249 +6% 

3 421 442 432 412 421 462 +7% 

4 440 435 437 368 402 420 -4% 

5 373 436 404 401 379 391 -3% 

6 413 375 390 452 417 417 +7% 

7 319 333 326 346 343 398 +20% 

M 366 365 364 370 377 391 +7% 
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Deltagare 1, 2, 3 och 7 förbättrar sin insomningstid och medelvärdet av förbättringen hos 

dessa fyra är 33,5 minuter och sträcker sig från 10 till 71 minuter. Deltagare 4, 5 och 6 

försämrar sin insomningstid, medelvärdet av försämringen är 8,3 minuter och sträcker sig från 

4 till 12 minuter.  

Deltagare 1, 2, 3, 4, 5, och 7 minskar sin omsomningstid, medelvärdet av förbättringen 

är 28 minuter och sträcker sig från 13 till 54 minuter. Deltagare 6 försämrar sin 

omsomningstid, försämringen ligger på 1 minut ifrån baslinjemedelvärdet till uppföljningen.  

Deltagare 1, 2, 3, 6 och 7 förbättrar sin totala sovtid, medelvärdet av förbättringen är 

43,2 minuter och sträcker sig från 13 till 84 minuter. Deltagare 4 och 5 försämrar sin totala 

sovtid, medelvärdet av försämringen är 15 minuter och sträcker sig från 13 till 17 minuter.  

 
Sömneffektivitet och sömnkvalitet 

Tabell 6. 

Sömneffektivitet och sömnkvalitet. Procentuella förändringar.  

 

Not. Bas1: medelvärdet av första halvan av baslinjen. Bas2: medelvärdet av andra halvan av baslinjen. BasM: medelvärdet av 
baslinjen. Beh 1-3: session 1-3, medelvärde. Beh 4-6: session 4-6, medelvärde.  Procentuell förändring beräknas på medelvärdet av 
baslinjes- och uppföljningsmått. SE kan variera mellan 0-100 %. SQ har en skala mellan 1-10.  

 

Alla deltagare förbättrar sin sömneffektivitet och förbättringen sträcker sig från 2 % till 50 %. 

Hos fyra av deltagarna sker en förbättring med 21 % eller mer (deltagare 1, 2, 6 och 7).  

Deltagare 1, 2, 3, 4, 5 och 7 förbättrar sin sömnkvalitet, medelvärdet av förbättringen är 1,55 

                  Sömneffektivitet                                                                                    Sömnkvalitet   

ID Bas1 Bas2 Bas 
M 

Beh   
1- 3 

Beh 
4-6 

Uppf 
M 

%-
föränd. 

Bas1 Bas2 Bas 
M 

Beh 
1- 3 

Beh 
4-6 

Uppf 
M 

%-
föränd 

1 75,51 60,12 66,27 84,49 91,58 91,53 +38% 3,75 3 3,3 4,39 4,11 4,86 +47% 

2 43,81 46,92 45,59 51,92 65,74 62,10 +50% 1,67 1,75 1,71 3 3,88 3,57 +108% 

3 81,54 87,07 84,31 88,11 87,97 91,27 +8% 6,8 7,67 7,27 8,25 8,89 9,29 +21% 

4 78,78 79,70 79,30 77,39 81,63 84,21 +6% 4,33 5,50 5,00 4,67 5,78 5,67 +13% 

5 79,73 84,02 81,87 84,01 79,80 83,46 +2% 3,75 5,25 4,50 5,62 4,92 6,50 +24% 

6 65,68 73,61 70,44 89,23 90,05 86,35 +23% 7,00 6,67 6,80 6,22 7,11 6,50 -3% 

7 67,62 66,47 70,00 86,03 83,51 84,42 +21% 6,60 5,50 6,00 5,89 5,78 7,17 +20% 

M 70,38 71,13 71,11 80,17 82,90 83,33 +17% 4,84 5,10 4,94 5,43 5,78 6,22 +26% 
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poäng och sträcker från 0,67 till 2,02 poäng. Deltagare 6 försämrar sin sömnkvalitet, 

försämringen ligger på 0,30 poäng.   

 
Funktionsförmåga och dysfunktionella föreställningar om sömn 
 

Tabell 7. 
    
   Poängvärden på DBAS och WSAS. Procentuell förändring.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not. Uppföljningsdata saknas för deltagare fem. Den procentuella 

förbättringen är uträknad på de deltagare som har data på båda mätningarna. 
 

Alla deltagare förbättrar sin poäng på Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Scale 

(DBAS). Deltagare 3, 6 och 7 förbättrar sin poäng med 34 % eller mer. Detta innebär att 

samtliga deltagare har mindre av dysfunktionella föreställningar kring sömn.  

    Alla deltagare förbättrar sin poäng på Work Social and Adjustment Scale (WSAS). 

Deltagare 3, 4, 6 och 7 förbättrar sin poäng med 44 % eller mer. Detta innebär att samtliga 

deltagare får en förbättrad funktionsförmåga i relation till upplevelsen av sömnproblemets 

inverkan på deras liv.   

 
3.1.3 Klinisk signifikans, sömnvariabler  

Kriterie 1 för klinisk signifikans bedöms utifrån deltagarnas högsta värde på antingen 

insomningstid eller omsomningstid.  En a) 50 % reduktion på symptomet anses vara en 

kliniskt signifikant förbättring samt b) att nivån är mindre än 30 min.       

Alla fyra deltagare med omsomningstid som högsta värde uppfyller kriterie 1. 

     DBAS                                             WSAS 

ID Bas Uppf %-föränd. Bas Uppf %-föränd 

1 4.5 4 +11% 28 24 +14% 

2 4.8 4.2 +13% 37 31 +16% 

3 4.4 2.9 +34% 29 7 +76% 

4 4.1 3.7 +10% 18 10 +44% 

5 4.2   23   

6 3.6 1.5 +58% 27 0 +100% 

7 3.8 2.2 +42% 15 0 +100% 

TOT 25.2 
(29.4) 

18.5 +27% 154 
(177) 

72 +53% 
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Medelvärdet på den procentuella förändringen hos dessa var 67 %. En av tre deltagare med 

insomningstid som högsta värde uppfyller kriterie 1. En av dessa tre deltagare uppfyller inte 

kriterie 1b) men får en 50 % reduktion av symtomet, dvs kriterie 1a).        

   Kriterie 2 för klinisk signifikans bedöms utifrån en förbättring av sömneffektivitet 

(under 80 % under basM, över 80 % vid uppM). Deltagare 1, 4, 6, och 7 uppfyller kriterie 2. 

Medelvärdet av förbättringen av sömneffektiviteten mellan de som uppfyller kriteriet och de 

som inte gör det, skiljer sig dock inte åt.                

Kriterie 3 för klinisk signifikans bedöms utifrån a) förbättring med ett skalsteg på 

självskattningsinstrumentet Insomnia Svererity Index. Dessutom skall b) en nedåtgående 

trend ses i den visuella analysen. På kriterie 3 uppfyller alla deltagare uppställda kriterier. 

Deltagare 1 och 2 går från svår klinisk insomni till måttlig klinisk insomni. Deltagare 4 och 5 

går från måttlig klinisk insomni till subklinisk insomni. Deltagare 3 går från subklinisk 

insomni till inga kliniskt signifikant sömnsvårigheter. Deltagare 6 och 7 går från måttlig 

klinisk insomni till inga kliniskt signifikanta sömnsvårigheter. 71 % av deltagarna förflyttar 

sig ett skalsteg, 29 % två skalsteg.  

Tabell 8. 

Sammanställning av antalet deltagare som uppfyller kriterier för klinisk signifikans gällande sömnvariabler. 

 

 

 

 

 

Not. Kriterie 1: SOL eller WASO. Kriterie 2: SE. Kriterie 3: ISI                     

Deltagare 1, 4, 6 och 7 uppfyller samtliga kriterier för klinisk signifikans. 

 

ID Kriterie 1 Kriterie 2 Kriterie 3 

1 Ja Ja  Ja (1 skalsteg) 

2 Nej Nej Ja (1 skalsteg) 

3 Ja Nej Ja (1 skalsteg) 

4 Ja  Ja Ja (1 skalsteg) 

5 Nej Nej Ja (1 skalsteg) 

6 Ja Ja  Ja (2 skalsteg) 

7 Ja Ja Ja (2 skalsteg) 

TOT 5 av 7 4 av 7 7 av 7 
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3.2 Effektvariabler relaterade till ångest; har sömnbehandlingen effekt på ångest? 

Figur 6. Deltagares veckopoäng på Beck Anxiety Inventory. Skalan går mellan 0-63 poäng. 

 

   

 
Not. Grafen ”samtliga deltagare” är beräknad på medelvärdet för de olika deltagarna. 
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3.2.1 Visuell analys BAI 
 

Deltagare 1, 2, 3, 5 och 7 bedöms uppvisa en nedåtgående trend i skattningen av hur 

allvarligt de bedömer sina ångestbesvär. Detta gäller från baslinjer till sista uppföljningsmått. 

Den nedåtgående trenden syns först i och med implementeringen av behandlingen. Deltagare 

5 har eventuellt en uppåtgående trend vid uppföljning. Deltagare 4 och 6 visar på varierande 

värden inom behandlingen, men återkommer vid uppföljningen till baslinjesvärden. Gruppen 

som helhet (samtliga deltagare) visar på en 53 % symptomlindring i bedömningen av sina 

ångestbesvär. 

3.2.2 Deskriptiv statistik: ångestitem i sömnveckoboken 

Tabell 9. 

Procentuella förändringar på ångestitem  i sömnveckobok. 

Not. Bas1: medelvärdet av första halvan av baslinjen. Bas2: medelvärdet av andra halvan av baslinjen.  
BasM: medelvärdet av baslinjen. Beh 1-3: session 1-3, medelvärde. Beh 4-6: session 4-6, medelvärde.  
Procentuell förändring beräknas på medelvärdet av baslinjes- och uppföljningsmått. Skalan går mellan 1-10 där  
högre värden indikerar mer rofylld respektive mindre spänd/uppskruvad.    

 

Deltagare 1, 2, 5, 6 och 7 förbättrar sin poäng på båda ångestitemen. Deltagare 3 förbättrar sin 

poäng på ”spänd/uppskruvad” men inte på ”rofylld”. Deltagare 4 försämrar sin poäng båda 

itemen.  

 

 

 

                         Ångestitem ”rofylld” i sömnveckobok                             Ångestitem ”spänd/uppskruvad”  i sömnveckobok 

ID Bas1 Bas2 Bas
M 

Beh 
1-3 

Beh 
4-6 

Uppf
M 

%-
föränd 

Bas1 Bas2 Bas
M 

Beh 
1-3 

Beh 
4-6 

Uppf
M 

%-
föränd. 

1 2 2 2 3,56 3,67 4,86 +143% 3,5 2,83 3,1 4,06 3,83 5 +61% 

2 4 3,5 3,71 2,78 4 4,5 +21% 4,33 4,25 4,29 3,56 4,33 4,33 +0,9% 

3 7,8 8,83 8,36 8,78 8,56 8,33 -0,4% 6,6 8,33 7,55 8,33 8,44 8,17 +8% 

4 4,00 5,00 4,57 5,00 4,56 4,33 -5% 3,67 5,00 4,43 4,67 4,56 4,33 -2% 

5 5,00 6,00 5,50 5,46 5,42 5,83 +6% 5,50 5,50 5,50 5,77 5,67 6,17 +12% 

6 3,50 5,33 4,60 5,67 6,00 6,67 +45% 3,50 5,33 4,60 5,67 5,56 6,50 +41% 

7 6,80 6,00 6,36 7,44 8,00 8,17 +29% 6,60 5,50 6,00 7,22 8,67 8,00 +33% 

M 4,73 5,24 5,01 5,53 5,74 6,10 +22% 4,81 5,25 5,07 5,61 5,87 6,07 +20% 
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3.2.3 Klinisk signifikans gällande ångest 

Tabell 10. 

Sammanställning av antalet deltagare som uppfyller kriteriet för klinisk signifikans gällande ångest. 
  

 

 

 

   

 
 
Not. Endast bedömt utifrån  
deltagare med klinisk signifikant  
ångestnivå.  

 

Kriteriet för klinisk signifikans gällande ångest bedöms utifrån 1a) förbättring med ett 

skalsteg på självskattningsinstrumentet Beck Anxiety Inventory. Dessutom skall 1b) en 

nedåtgående trend ses i den visuella analysen för den enskilda deltagaren. Deltagare 1 går från 

svår till minimal ångest. Deltagare 2 går från svår till lindrig ångest (Deltagare 2). Deltagare 

3, 4, och 5 visar ingen förändring, i förhållande till skalsteg. De befinner sig inom lindrig 

ångestnivå från baslinje till uppföljning. För deltagare 6 och 7 var kriteriet inte relevant då de 

på första och sista mättillfället befinner sig inom gränserna för minimal ångest. Sammantaget 

uppvisar 40 % kliniskt signifikanta förbättringar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Kriterie 1  

1 Ja (3 skalsteg) 

2 Ja (2 skalsteg) 

3 Nej (lindrig ångest) 

4 Nej (lindrig ångest) 

5 Nej (lindrig ångest) 

6 Nej (minimal ångest) 

7 Nej (minimal ångest) 

TOT 2 av 5 
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3.3 Effektvariabler relaterade till depression; har sömnbehandlingen effekt på 
depression? 
 
Figur 7. Deltagares veckopoäng på Beck Depression Inventory-II. Skalan går från 0-63 poäng. 

 
Not. För deltagare 2 saknas data. Grafen ”samtliga deltagare” är beräknad på medelvärdet  
för de olika deltagarna.  
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3.3.1 Visuell analys BDI 

Deltagare 1, 2, 4 och 7 bedöms uppvisa en nedåtgående trend i skattningen av hur 

allvarligt de bedömer sina depressiva besvär. Detta gäller från baslinjer till sista 

uppföljningsmått. Den nedåtgående trenden syns i dessa fall endast i och med 

implementeringen av behandlingen.  Deltagare 5 och 6 visar på varierande värden inom 

behandlingen och uppföljning och en tydlig trend kan inte urskiljas. Deltagare 3 uppvisar en 

nedåtgående trend innan behandlingsinterventionen. Gruppen som helhet (samtliga deltagare) 

visar på en 48 % symptomlindring i bedömningen av sina depressionsbesvär. 

  

3.3.2 Deskriptiv statistik: depressionsitem i sömnveckoboken 

Tabell 11. 

Procentuella förändringar på depressionsitem  i sömnveckobok. 
 

 

 

 

 

 

Not. Bas1: medelvärde av första halvan av baslinjen.  
Bas2: medelvärde av andra halvan av baslinhen.  
BasM: medelvärdet av baslinjen. Beh 1-3: session 1-3,  
medelvärde. Beh 4-6: session 4-6, medelvärde. Procentuell  
förändring beräknas på medelvärdet av baslinjes- och  
uppföljningsmått. Skalan går mellan 1-10 där  
högre värden indikerar mindre nestämd.    

 

Deltagare 1, 3, 4, 5 och 7 förbättrar sin poäng på depressionsitemet. Deltagare 2 och 6 

försämrar sin poäng på depressionsitemet. Sammantaget måste ändå sägas att en avsaknad av 

förbättringar syns för flertalet av deltagare i studien (där tydligaste undantaget gäller deltagare 

1).  

 

                   Depressionsitem ”nedstämd” i sömnveckobok 

ID Bas1 Bas2 Bas
M 

Beh 
1-3 

Beh 
4-6 

Uppf
M 

%-
föränd. 

1 4 3,5 3,7 4,28 4,33 5,43 +47% 

2 5 4,25 4,57 3,44 4,44 4,5 -2% 

3 8 9,17 8,64 9,33 8,67 9 +4% 

4 4,33 5,25 4,86 5,56 5,44 5,00 +3% 

5 5,75 7,00 6,38 7,62 6,33 7,50 +18% 

6 5,00 7,00 6,20 6,00 6,44 6,17 -0,5% 

7 8,80 9,00 8,91 9,00 8,84 9,00 +1% 

M 5,84 6,45 6,18 6,46 6,36 6,66 +8% 
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3.3.3 Klinisk signifikans gällande depression 

Tabell 12. 

Sammanställning av antalet deltagare som uppfyller kriteriet för klinisk signifikans gällande depression. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Not. Endast bedömt utifrån  
deltagare med klinisk signifikant  
depressionsnivå. 

 

Kriteriet för klinisk signifikans gällande depression bedöms utifrån 1a) förbättring med ett 

skalsteg på självskattningsinstrumentet Beck Depression Inventory-II. Dessutom skall 1b) en 

nedåtgående trend ses i den visuella analysen för den enskilda deltagaren. Deltagare 1, 2 och 4 

uppfyller kriteriet för klinisk signifikans för depression. Deltagare 1 går från svåra till lindriga 

depressiva besvär. Deltagare 2 går från måttliga till lindriga depressiva besvär. Deltagare 4 

och 6 går från lindriga till minimala depressiva besvär. För deltagare 3, 5 och 7 var kriteriet 

för klinisk signifikans inte relevant då de från första till sista mättillfället befann sig inom 

gränserna för minimal depression. Sammantaget uppvisar 75 % kliniskt signifikanta 

förbättringar. 

 

 

 

 

 

 

ID Kriterie 1 

1 Ja (2 skalsteg) 

2 Ja (1 skalsteg) 

3 Nej (minimal dep) 

4 Ja (1 skalsteg) 

5 Nej (minimal dep) 

6 Ja (1 skalsteg) 

7 Nej (minimal dep) 

TOT 3 av 4 
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3.4 Sammanfattning utfallsvariabler 

Tabell 13. 

Sammanfattning av utfallsvariabler för de enskilda deltagarna. Procentuella förändringar.  
Not. Ins.= Insomningstid, Oms.= omsomningstid, Tot. Sovt.=  total sovtid, Sömneff.= sömneffektivitet, Sömnkval.= 

sömnkvalitet, ISI= Insomnia Severity Index, BDI-II = Beck Depression Inventory-II BAI= Beck Anxiety Inventory. TOT1 = 
antalet deltagare som förbättrar sig på respektive variabel. TOT2 = Antalet variabler som respektive deltagare förbättrar sig på. 
Den procentuella förändringen är för insomningstid, omsomningstid, total sovtid, sömneffektivitet och sömnkvalitet uträknat på 
skillnaden mellan medelvärdet av baslinjen och medelvärdet uppföljningen. För ISI, BAI och BDI är det uträknat på skillnaden 
mellan första och sista mättillfället. 

 

Deltagare 1, 2, 3 och 7 får en förbättring på samtliga utfallsvariabler. Deltagare 4 och 6 har 

förbättring på sex av åtta variabler och deltagare 5 har förbättring på fyra av åtta variabler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Ins. Oms. Tot 
sovt. 

Sömn
eff. 

Sömn 
kva. 

ISI BAI BDI-
II 

TOT2 

1  Ja 
(80%) 

Ja  
(90%) 

Ja 
(26%) 

Ja 
(38%) 

Ja  
(47%) 

Ja 
(33%) 

Ja 
(82%) 

Ja 
(63%) 

8 av 8 

2 Ja  
(50%) 

Ja  
(41%) 

Ja   
(6%) 

Ja 
(50%) 

Ja 
(108%) 

Ja 
(23%) 

Ja 
(61%) 

Ja 
(32%) 

8 av 8 

3 Ja 
(100%) 

Ja  
(53%) 

Ja   
(7%) 

Ja   
(8%) 

Ja  
(21%) 

Ja 
(69%) 

Ja 
(36%) 

Ja 
(69%) 

8 av 8 

4 Nej       
(-57%) 

Ja  
(69%) 

Nej     
(-4%) 

Ja    
(6%) 

Ja  
(13%) 

Ja 
(38%) 

Ja 
(17%) 

Ja 
(47%) 

6 av 8 

5 Nej       
(-27%) 

Nej       
(-20%) 

Nej   
(-3%) 

Ja   
(2%) 

Ja           
(24%) 

Ja 
(25%) 

Ja 
(31%) 

Nej    
(-50) 

4 av 8 

6 Nej       
(-200%) 

Ja  
(57%) 

Ja   
(7%) 

Ja 
(23%) 

Nej       
(-3%) 

Ja 
(93%) 

Ja 
(14%) 

Ja 
(60%) 

6 av 8 

7 Ja  
(64%) 

Ja  
(26%) 

Ja 
(20%) 

Ja 
(21%) 

Ja  
(20%) 

Ja 
(67%) 

Ja 
(67%) 

Ja 
(67%) 

8 av 8 

TOT1 4 av 7 6 av 7 7 av 7 7 av 7 6 av 7 7 av7 7 av 7 6 av 7  
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4. Diskussion 

“At the clinical level the critical question is,  
does successful treatment for insomnia […]  
limit the duration, of psychiatric illness?”  
(Billiard,Partinen, Roth & Shapiro, 1994) 

 

Lidandet är stort hos människor med samtida besvär av insomni, ångest och/eller depression. 

Denna studie visar att lidandet kan minskas med en individuell korttidsbehandling i KBT mot 

insomni. Få blir helt fria från sina sömnbesvär men alla får förbättringar. 57 % (4 av 7) får 

kliniskt signifikanta förbättringar, trots konservativt ställda kriterier. Få blir helt fria från sina 

depressions- respektive ångestbesvär, men flera får förbättringar. Av de patienter med en 

klinisk nivå av depressionsbesvär får 75 % (3 av 4) kliniskt signifikanta förbättringar. 

Motsvarande siffra är 40 % (2 av 5) för patienter med ångestbesvär. Sedda som grupp går 

patienterna från kliniska till subkliniska nivåer, såväl gällande insomni-, ångest- som 

depressionsbesvär. De uppnådda förbättringarna kvarhålls under en tre veckors 

uppföljningstid. Detta är hoppfullt.  

Denna studie är unik på flera sätt, såväl till metodologi som till resultat. Detta är den 

första studien som ger indikationer på att en insomnibehandling kan förbättra sömnbesvär hos 

personer med måttlig eller svår depression och svår ångest. Det är också den första studien 

som ger indikationer på att måttliga och svåra depressions- respektive svåra ångestbesvär kan 

reduceras av en insomnibehandling. Slutligen är det också den första studien som visar på hur 

insomni-, ångest- och depressionsbesvär förändras under en behandlings gång. Denna studie 

är också ovanlig då den använder sig av både en strukturerad intervju för att fastställa 

sömnstörningen insomni och en strukturerad intervju för att fastställa ångeststörningar och 

egentlig depression. Detta är också den andra studien inom fältet som använder sig av design 

som kontrollerar för de interna validitetshot som en kontrollgrupp kontrollerar för. Studien 
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bidrar därmed sammantaget till ytterligare, och bättre kontrollerade resultat, gällande 

insomnibehandlings effekt på insomni, ångest och/eller depression.  

Resultaten i denna studie kan sättas i relation till tidigare behandlingsstudier på primär 

och komorbid insomni. Trots att även patienter med svåra depressiva och ångestbesvär ingick 

i denna studie, syns en sammantagen reduktion i sömnbesvär i enlighet med tidigare studier 

på området. Detta gäller procentuella förbättringar och effektstorleksmått på olika 

sömnvariabler (se tabell 14 & 15).  

Tabell 14. 
Procentuella förbättringar för grupp  

 

Sömn-, ångest- 
respektive  
depressionsmått 

Primär insomni: 
(Morin et al.,  1994a 
Murtaugh & 
Greenwood,  1995) 

Sekundär/ komorbid insomni: 
(Perlis et al., 2001; Dashevsky et 
al., 1998; Lichstein et al., 2000; 
Morin et al., 1994b; Taylor et al., 
2007; Krakow et al., 2001)  

Komorbid 
insomni: 
(Folkeson 
& Maroti, 
2008) 

Insomning (SOL) 39,5(Mu), 52,7 (M) 25 (P), 29 (M), 35 (L) 61 (D)  31 % 

Omsomning (WASO) 47,6 (M) 30 (L), 52 (M) 56 (P), 68 (D) 56 % 

Total sovtid (TST) 6,6 (M), 9,4 (Mu) 7 (M), 10 (D), 14 (L), 29 (P) 7 % 

Sömnkvalitet (SQ) 
 

 15 (M) 26 % 

Sömneffektivitet (SE) 
 

  17 % 

Ångestmått 
 

 17 (K) 53 % 

Depressionsmått 
 

 59 (T) 48 % 

Not: Dashevsky et al., (1998): 8 veckor efter behandling. Övriga postbehandling. Vissa siffror gäller för kombinerade resultat 
för primär respektive sekundär insomni (Perlis et al., 2001; Lichstein et al., 2000). För Folkeson & Maroti är den procentuella 
förändringen beräknad på skillnaden mellan medelvärdet av baslinjen och uppföljningen.  
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Tabell 15. 
 

(Medel)Effektstorlekar vid behandlingen av primär respektive sekundär/komorbid insomni 

 
Sömn-, ångest- respektive  
depressionsmått 

Primär insomni: (Morin et 
al.,  1994a; Murtaugh & 
Greenwood,  1995)   

Sekundär/ komorbid 
insomni: (Lichstein et 
al., 2000; Morin et al., 
1994b; Krakow et al., 
2001; Taylor et al., 
2007) 

Komorbid insomni: 
(Folkeson & Maroti, 
2008) 

Insomning (SOL) 
 

 1.00 (Mu), 1.05 (M) 
 95 % CI: 0.24 – 1.76 

 0.45 

Omsomning (WASO) 
 

 0.92 (Mo) 0.43 (L) 1.61 

Total sovtid (TST) 
 

 0.75 (Mo) - 0.78 (Mu) 
 95 % CI: -1.89 – 3.45 

 0.43 

Sömnkvalitet (SQ) 
 

 1.12 (Mu) 0.71 (L) 0.49 

Sömneffektivitet (SE) 
 

 0.70 (L) – 0.94 (M) 1.13 

Ångestmått 
 

 0.59 (K) 1.82 

Depressionsmått 
 

 1.08 (T) 0.98 

Not: Postmätningar. CI = konfidensintervall. Vid primär insomni gäller medeleffektstorlekar. För Folkeson & Maroti är 
effektstorleken beräknad på första och sista mättillfället för BAI och BDI-II. Effektstorlek är beräknat utifrån Cohen’s d. 
För övriga mått är skillnaden beräknad på medelvärdet av baslinjen och uppföljningen. 

 

Resultaten i denna studie stämmer också överens med den sammanfattande beskrivning som 

gjorts av KBT-I behandling mot primär insomni. Vid behandlingen av endast primär insomni 

får ca 70 % någon form av förbättring, ca 50 % kliniskt meningsfulla förbättringar och ca 30 

% en god sömn. Denna studie överensstämmer i stort sett med dessa siffror. 100 % får någon 

form av förbättring, 57 % får kliniskt meningsfulla förbättringar och 28 % får en god sömn. 

Samtliga patienter i denna studie erhåller också förbättringar i funktionsförmågan, uppmätt 

med Work and Social Adjustment Scale. Då inga framtagna normer finns för detta instrument 

med avseende på insomnins inverkan på dagliga livet är det svårt att avgöra graden av 

förändring. Beräkningar visar dock på en effektstorlek på 1.43 (Cohen’s d).       

  Det är viktigt att betona att en variation syns för de olika deltagarna i graden av 

förändring av sömnmått och i funktionsförmågan. T ex uppnår deltagare 1, 2, 3 och 7 

förbättringar på alla sömnmått. För deltagare 1 och 2 åtföljs detta dock inte av förbättringar på 
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funktionsförmågan som står i proportion till sömnmåtten. Detta kan eventuellt förstås utifrån 

att de i högre grad har kvar besvär för ångest och depression. För t ex deltagare 5 återfinns 

endast en tydlig förbättring i skattning av sömnkvalité. Övriga sömnmått kan beskrivas som 

oförändrade eller försämrade. Med andra ord varierar såväl arten som graden av förbättringar 

för de olika deltagarna. 

  Även reduktion i depressionsbesvär syns, utifrån effektstorlek, vara i enlighet med 

Taylor et als studie (2007) som rapporterat detta (se tabell 14). Reduktionen i ångestbesvär är 

dock, utifrån effektstorlek, påtagligt större än i Krakow et als studie (2001). Gruppen som 

helhet får mellan 48- 53 procentuell förbättring i ångest- respektive depressionsbesvär 

uppmätta med veckomåtten BAI och BDI-II. Dagboksmåtten för ångest och depression visar 

även på procentuella förbättringar för gruppen som helhet, även om de inte står i proportion 

till veckomåtten. De tre outprovade dagboksitemen anses dock inte kunna ges samma tyngd 

som de välutprövade veckomåtten.                    

  Variation syns för de olika deltagarnas förändringar i depressions- respektive 

ångestbesvär. Vissa enskilda individer i studien får kliniskt meningsfulla förbättringar. 

Deltagare 1 och 2, med en svår nivå av ångestbesvär, får båda en avsevärd reduktion mätt 

med BAI. En minskning med två skalsteg eller mer ses. Endast för deltagare 1 återfinns 

emellertid dagboksskattningar som kan sägas stå i proportion till förbättringar i veckomått. 

Bland de övriga fem patienter med subkliniska (2) respektive lindriga (3) besvär ses varken 

försämring eller förbättring, i förhållande till skalsteg. Samtliga förbättrar dock sina 

totalpoäng på BAI från baslinje till uppföljning. Av de fyra patienter med lindriga (2), 

måttliga (1) och svåra (1) depressiva besvär, får alla en minskning med ett skalsteg eller mer 

på BDI-II. En av dessa patienter med lindriga depressiva besvär bedömdes dock inte ha en 

nedåtgående trend i den visuella analysen. Hos de tre patienter med subkliniska 

depressionsbesvär ses ingen försämring i förhållande till skalsteg på BDI-II.   
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4.1 Empirisk förståelse av resultaten: relationen ångest/depression och insomni 

Resultatet kan delvis förstås utifrån forskning kring hur insomni och ångest och depression är 

relaterade till varandras utveckling.  

Visst stöd finns, som tidigare påpekats, för att tala om att tala om ett bidirektionellt 

orsakssamband mellan ångest och insomni. Insomni verkar kunna leda till ångest och ångest 

till insomni. I denna studie får 40 % av de patienter som lider av kliniskt signifikanta 

ångestsymptom, utöver en förbättrad sömn, en avsevärd reduktion i ångestbesvär. Med andra 

ord finns i denna studie vissa indikationer på att förbättrade insomnibesvär medför förbättrade 

ångestbesvär. Endast en behandlingsstudie har undersökt det motsatta förhållandet. Vid 

behandling av GAD påvisades, utöver förbättrade ångestbesvär, även reducerade 

insomnibesvär (Belanger et al., 2004). Detta gällde utan att man direkt adresserade 

sömnbesvären.  

Stort stöd finns, som tidigare påpekats, för att insomni skulle vara relaterat till 

utvecklingen av depression. Detta är den första studien, med kontroll för de faktorer som en 

kontrollgrupp kontrollerar för, som gett indikationer på att interventioner riktade mot sömn 

också förbättrar måttliga och svåra depressiva symptom.  Resultat från denna 

behandlingsstudie ger därför ett visst stöd för den hypotiserade orsakslänken mellan insomni 

och depression. För de två patienter med svår respektive måttlig depressiv problematik 

kvarstår emellertid vissa depressiva besvär. Depressionsbehandlingar å sin sida lindrar heller 

sällan insomnibesvären helt. Insomnibesvär är det vanligaste residualsymptomet efter 

genomgången depressionsbehandling (Nierenberg et al., 1999 ref i Smith et al., 2005). Detta 

är allvarligt då insomnibesvär har visat sig vara relaterade återfall i depression (Perlis et al., 

1997; Reynolds et al., 1997; Dew et al., 1997).  

En viktig forsknings- och klinisk fråga är således vilken behandling som är att föredra 

vid ångest/depression och komorbid insomni. I dagsläget finns inget enkelt svar. Denna 
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studie, liksom Krakow et al (2001), visar att KBT intervention mot insomni till viss del kan 

lindra såväl insomni- som ångestbesvär. Belangers et als. (2004) studie visar på KBT 

intervention mot ångest kan åstadkomma liknande resultat. Utifrån de empiriska studier som 

visar på ett bidirektionellt förhållande mellan insomni och ångest är detta att förvänta sig. Det 

är därför möjligt att båda behandlingsvägar står öppna. När det gäller komorbid depression är 

detta inte lika säkert. Denna studie, liksom Taylor et al (2007), indikerar att KBT-I kan 

reducera insomni- och depressionsbesvär. Det råder dock fortfarande oklarhet om en 

depressionsbehandling som dessutom adresserar insomnibesvären kan åstadkomma den 

förändringen på ett ännu bättre sätt. Inga KBT studier finns på området. Vid samtidig 

depression och insomni är det åtminstone av avsevärd vikt att också insomnibesvär 

adresseras.                            

  Istället för att undersöka befintliga behandlingars effekt på samtliga besvär förespråkas 

emellertid utarbetandet av en specifik behandlingsmodell för komorbid insomni. I dagsläget 

finns ingen utpräglad behandlingsmodell eller behandling för komorbid insomni. Utan en 

sådan behandlingsmodell blir empiriska studier på befintliga behandlingar och deras bäring på 

komorbid insomni mest försök i blindo. 

 

4.2 Teoretisk förståelse av resultaten 

Hur kan det komma sig att insomni-, ångest- och depressionsbesvär reduceras av en 

insomnibehandling? Förståelsen av mekanismerna bakom dessa fynd kan fortfarande sägas 

vara oklara (Taylor et al., 2007). Ingen explicit modell existerar i dagsläget för komorbid 

insomni. Den transdiagnostiska teorin kan emellertid ge ramen för en sådan modell. Två 

transdiagnostiska processer återfinns vid insomni, egentlig depression och i flertalet 

ångeststörningar (se figur 8). Förändringen av dessa två gemensamma vidmakthållande 
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faktorer skulle kunna svara för den partiella förbättring som syns hos patienterna i denna 

studie. 

 

Figur 8. Modell för komorbid insomni. Två exempel på transdiagnostiska  
processer som kan vidmakthålla insomni-, ångest- och depressionsbesvär. 

 

  Interventioner i KBT-I kan tänkas rikta sig mot undvikande- och säkerhetsbeteenden på 

flera sätt. Genom att patienterna tillägnar sig färdigheten sömnrestriktion, minskar tid för 

tupplurar och tidig läggtid. Detta möjliggör tid för aktivitet. Även färdigheten sömnhygien, 

där ökad motion och ökad tid i dagsljus betonas för att förbättra drivkraften för sömn, 

möjliggör aktivering. Patienterna uppmanas även att belöna sig själva för att de försöker att 

följa de olika råden i behandlingen. Detta innebär en möjlighet att öka (lustfyllda) aktiviteter. 

Med minskade undvikande/säkerhetsbeteenden, kan en ökad beteendeaktivering ske. Detta 

skulle kunna förklara en viss förbättring i samtliga symptombilder.  En ökad 

beteendeaktivering har nämligen visat sig lindra depressiva besvär (Dimidjian et al, 2006) 

men även ångestbesvär (Hopko, Lejuez & Hopko, 2004). Beteendeaktivering, om man 

därmed också inkluderar regelbunden motion eller att vara ute i dagsljus, kan även minska 

sömnbesvär (Morin et al., 1999).                    

  Interventioner i KBT-I kan tänkas rikta sig mot negativt tänkande i form av oro 
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och/eller ruminering på flera sätt. Genom att patienterna lär sig färdigheterna stimuliskontroll 

och sömnrestriktion bryts möjligheten att oroa sig och ruminera i sängen (Lundh, 2000; 

Taylor et al., 2007). Genom färdigheten orostid åstadkoms förhoppningsvis ett reglerat 

oroande (Harvey et al., 2004). Genom problemlösningsfärdighet åstadkoms förhoppningsvis 

ett skifte från varför (ruminering) eller tänk-om frågor (oro) mot hur-frågor: hur ska jag 

angripa problemet (Harvey et al., 2004)? Genom interventionen att utmana negativa 

automatiska tankar, skulle oroande katastroftankar kring sömn även kunna minskas. Med 

minskat återkommande negativt tänkande (oro/ruminering) är det därför rimligt att anta att en 

viss symptomreduktion av såväl insomni-, ångest- och depressiva besvär åstadkoms. Att bryta 

ruminering har nämligen visat sig viktigt för att minska depressiva besvär (Dimidjian et al, 

2006). Att bryta oroande har visat sig viktigt såväl vid insomni (Harvey et al., 2007) som vid 

ångest (Belanger et al., 2004). 

Sammantaget skulle förändring av dessa två gemensamma vidmakthållande faktorer, 

minskat negativt tänkande i form av oro/ruminering och minskade säkerhets- och 

undvikandebeteenden, kunna vara en delförklaring till varför samtliga besvärsbilder tenderar 

att reduceras. Fortfarande krävs studier för att belägga att den delförklaring som här givits är 

empiriskt giltig.                  

 Utifrån den transdiagnostiska teorin är det dessutom möjligt att förstå varför endast 

delvisa förbättringar ses, såväl i denna studie som i KBT-I överlag. I KBT-I arbetar man inte, 

åtminstone inte explicit, med flera av de vidmakthållande faktorer som återfinns i den 

transdiagnostiska teorin (se tabell 1). Detta gäller t ex återkommande minnen eller 

upplevelsemässigt undvikande. Utifrån den transdiagnostiska teorin föreligger därför ökade 

möjligheter till att förbättra behandlingen vid komorbid insomni. 
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4.3 Begränsningar och styrkor med studien 

Resultatet i, och slutsatserna av, denna studie ska ses i ljuset av flera begränsningar. En 

avgörande begränsning gäller att två av de metodologiska grundförutsättningarna för en 

single-subject med en multipel baslinje inte helt är uppfyllda.            

  För det första användes endast ett mättillfälle som baslinje för de olika veckomåtten 

(BAI, BDI-II, ISI) för deltagare 1 och 6. Vanligtvis anses två mättillfällen vara ett minimum 

(Kazdin, 2002) för att utgöra en baslinje. Det är därför tveksamt att säga att dessa två 

deltagare utgör sina egna kontroller.                    

  För det andra visar inte baslinjen för vissa deltagare en önskvärd stabilitet när det 

kommer till flera av sömnveckobokens mått för insomning-, omsomningstid, total sovtid, 

sömneffektivitet och sömnkvalitet. En viss uppåtgående trend ses innan implementeringen av 

behandlingen. Detta gäller helt tydligt för deltagare 3 och 5, men även i viss mån för deltagare 

4 och 6. Detta kan ses som ett hot mot att det är behandlingen som svarar för förbättringen av 

deltagarnas sömn.                         

  Slutsatser om denna behandlings effekt, måste ses i ljuset av att dessa två 

metodologiska grundförutsättningar inte är helt uppfyllda.  Det är samtidigt tveksamt att helt 

avfärda studiens resultat utifrån begränsningarna i studiens metodologi. Även om man 

undantar deltagare 1 och 6 i analysen av kliniskt signifikanta förbättringar, uppnår t ex 50 % 

fortfarande kriteriet med avseende på depression. Dessutom är en viss förbättring att förvänta 

sig i sömnen enbart genom att låta patienter mäta sina sömnvanor. Även om det kan avspegla 

sig som en uppåtgående trend innan behandlingen räcker det dock inte med att låta patienter 

mäta sin sömn för att få avsevärda förbättringar. Speciella färdigheter, såsom 

stimuluskontroll, är nödvändiga för det (Engle-Friedman, Bootzin, Hazelwood & Tsao, 1992). 

Mer specifikt kan sägas, att, även om undantar deltagare 3 och 5 från analysen av kliniskt 

signifikanta förbättringar med avseende på sömnvariabler, är det fortfarande 57 % som uppnår 
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kriteriet.  Fortfarande anses därmed ett visst stöd kvarstå för att behandlingen sannolikt är 

ansvarig för förbättringen i patienternas besvärsbilder.              

   Även om denna studie har påvisat visst stöd för att en behandling med KBT-I kan 

reducera insomni och ångest och depressiva besvär vid komorbida tillstånd, finns dessutom 

avgörande oklarheter med tolkningen av studiens resultat. Det går inte att avgöra om det är en 

förbättrad sömn eller interventionerna i behandlingen som leder till en reduktion i samtliga 

symptombilder. Den visuella analysen för gruppen visar att samtliga symptombilder reduceras 

samtidigt och med en liknande nedåtgående trend (se figur 9). I diskussion om 

transdiagnostisk teori framhölls att interventionerna i behandlingen kan tänkas rikta sig mot 

gemensamma vidmakthållande faktorer. Denna förklaring är förenlig med att samtliga besvär 

reduceras samtidigt. Det vore därför felaktigt att påstå att studien ger starkt stöd för den 

kausala länken mellan förbättrad sömn och förbättrade ångest- och depressionsbesvär. Den 

kan som bäst ge ytterligare indikationer.                   

                                                                                                                                            

                                                                        

                                                            Figur 9. Medelvärden för samtliga  
                                                           deltagare på BAI, BDI-II och ISI. 

 

I anslutningen till detta är också frågan vad som ska räknas som en 

insomnibehandling. Flera av de sömninterventioner som återfinns i behandlingen används 

även vid andra störningar. T ex används avslappning och orostid vid ångestbehandlingar 

(Mellman, 2006). Det är därför tveksamt att säga att det är just en ”insomnibehandling” som 
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reducerar symptombilderna. Andra skulle kunna påstå att det är en ”ångestbehandling”. Med 

andra ord skulle det kunna vara ångestinterventioner som förbättrar såväl insomni- som 

ångestbesvär. Det ska dock noteras att alla färdigheter i denna intervention försökts riktas mot 

insomnibesvären. Men även detta är tveksamt. Patienter med primär insomni använder säkert 

t ex ”orostid” enbart för oro kring sina sömnsvårigheter. Patienter med ångeststörningar och 

komorbid insomni gör det antagligen inte. Detta hotar naturligtvis konstruktvaliditeten, men 

är antagligen omöjligt att helt undkomma vid studiet av komorbida tillstånd.      

  Det finns även alternativa förklaringar till studiens resultat. I psykologiska behandlingar 

föreligger flera så kallade ”icke-specifika faktorer” eller ”common factors”. Common factors 

är inte ett entydigt begrepp. Det syftar ofta på patientens eller terapeutens förväntningar, 

alliansen i terapin eller terapeutens ”alligience” (Ahn & Wampold., 2001; Baskin, Tierney, 

Minami & Wampold., 2003; Wampold, 2007). Terapeutens ”alligence” syftar då på vilken 

tilltro behandlaren har till terapiformen.  Vissa forskare anser att det är de icke-specifika 

faktorerna som kan förklara behandlingsresultat i psykoterapi (Ahn & Wampold, 2001; 

Baskin et al., 2003; Wampold, 2007). Denna studie kan inte utesluta denna förklaring. Av 

flera skäl hålls den dock inte som plausibel.  Även om ett svagt samband konstaterats mellan 

utfall och allians vid depressionsbehandlingar, är alliansen överlag i mycket begränsad 

omfattning relaterad till utfallet i KBT-behandlingar (Lindner, 2006). Terapeuterna i denna 

studie har inte heller någon alligience med KBT som terapiform, utan till en integrativ ansats. 

Terapeuterna hade aldrig tidigare genomfört sömnbehandlingar, och hade därför inte särskilt 

höga förväntningar om ett resultat i enlighet med tidigare forskning. Emellertid bar de på en 

hypotes, utifrån en teoretisk förståelse, att det i samliga besvärsbilder skulle kunna ske en viss 

reduktion. Detta kommunicerades emellertid inte till klienterna, åtminstone inte verbalt. 

Patienterna hade dock höga förväntningar och en hög grad av tilltro till behandlingen, 

uppmätt med formuläret Client Expectation Questionnaire. Metastudier som undersökt 
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effekten av placebobehandling vid insomni i jämförelse med KBT-I visar dock på en avsevärt 

högre effektstorlek för KBT-I (Morin et al., 1994; Murtaugh et al., 1995). Sammantaget anses 

därför inte de icke-specifika faktorerna kunna förklara studiens resultat.       

  Ytterligare en alternativ plausibel förklaring till resultaten kan emellertid föreligga. 

Denna skulle kunna benämnas som ”artefakter i mätmetoder”. Patienters sömn- och 

dagtidssymptomsförbättringar skulle även kunna spegla sig i förbättringar i de mätinstrument 

som undersöker ångest- och depressionsbesvär (Bourdet & Goldenberg, 1994). I t ex BDI-II 

efterfrågas inte bara förändringar i sömnmönster utan också i vilken mån rastlöshet och 

koncentrationssvårigheter upplevs. Rastlöshet och koncentrationssvårigheter är kända 

symptom vid insomni (Morin & Espie, 2003). En sömn som i BDI-II skattas bättre generar 

dock högre poäng i BDI-II, varför just detta item knappast hotar tillförligheten. Det samma 

kan dock inte sägas för de två item som mäter rastlöshet och koncentration. Detta kan ställas 

mot tre patienter som får kliniskt signifikanta reduktioner i depressiva symptom. En patient 

går från 38 till 14 poäng, en annan från 26 till 17 och en från 17 till 9. Det är svårt att helt 

förklara dessa resultat som endast beroende av artefakter i mätmetoder. En upprepad 

diagnostisk intervju efter behandlingen skulle dock bättre kunnat kontrollera för artefakter i 

mätmetoder.                           

  Andra begränsningar föreligger med studien som kan ha bäring på resultaten. En av 

dessa är att behandlingen i denna studie är genomförd med sju patienter, med en heterogen 

problematik. Detta har betydelse för såväl tolkningen av studiens resultat som i vilken mån 

resultaten är generaliserbara.                       

  Denna studie sägs ha gett indikationer på att sömnbesvär kan reduceras även för 

patienter med samtidig ångest och/eller depression. Detta bör ses i ljuset av att två patienter 

endast hade en relativt lindrig ångestproblematik i form av specifik fobi. Denna studie sägs 

också ha visat att alla patienter med måttlig och svår grad av depressiva besvär och en svår 
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grad av ångestbesvär får kliniskt signifikanta reduktion i ångest- och depressionsnivåer av 

KBT-I. Detta gäller då endast två deltagare (1 & 2) och ska ses i ljuset av tidigare nämnda 

metodologiska begränsningar.                     

  Det ska dock framhållas att gruppens storlek och heterogenitet inte behöver ses som en 

begränsning utan även en styrka med studien. Studien har påvisat effekt även om patienterna 

lider av olika typer av ångeststörningar, men även depression. Detta kan också sägas gälla för 

heterogenitet i nivån av besvären. T ex finns patienter med såväl lindriga, måttliga och svåra 

depressiva besvär. Alla dessa patienter får en klinisk förbättring i de depressiva besvären. 

Detta stärker studiens externa validitet. 

  Inga objektiva mätinstrument tillämpades för att undersöka om sömn-, ångest- eller 

depressionsförbättringar även avspeglades i dessa. Endast subjektiva mått användes. Detta 

avseglar emellertid den kliniska situationen för de flesta behandlare (Taylor et al., 2007). 

Dessutom finns en till stor del tillförlitlig överensstämmelse mellan objektiva mått, som 

polysomnografi, och subjektiva mått i form av sömndagböcker (Coates et al., 1982 ref i 

Morin et al., 1994; Morin et al., 1999).                   

  Denna studie hade även till viss del bristande konstruktvaliditet. Att studiens resultat går 

att förstå i enlighet med den transdiagnostiska teorin, är inget belägg för att så verkligen är 

fallet (Espie, 2002). Inga mått för de transdiagnostiska vidmakthållande faktorerna 

undersöktes. Inga mått användes inte heller för att undersöka om patienterna använde sig av 

de färdigheter som ingick i behandlingen. Manualen, som användes i behandlingen, 

specificerade endast vad som skulle ingå i behandlingen; däremot inget kring vad som inte 

fick ingå. Ingen av terapeuterna introducerade dock andra färdigheter som har känd effekt vid 

insomni, t ex paradoxal intention (Asher & Efran, 1978) . Däremot användes 

avslappningsfärdigheten mer för de patienter som efterfrågade detta och dessutom då med 

”stigande svårighetsgrad”. Två patienter fick t ex sina egna katastroftankar sagda till sig under 
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tiden de tillämpade avslappningen. Instruktioner för färdigheterna var standardiserade, men 

även här skedde en individuell anpassning. Variationsvidden för stimuluskontroll var mellan 

15 och 45 minuter. Terapeuterna fick handledning av en psykolog med erfarenhet av denna 

specifika behandling för att ytterligare förbättra efterlevandet av behandlingsrational. Dock 

gjordes ingen mer formell kontroll av terapeuternas efterlevande t ex genom 

videoinspelningar. Sammantaget är det därför möjligt, men inte särskilt troligt, att 

terapeuterna inte till fullo genomförde KBT-I eller att patienterna använde sig av 

färdigheterna i vardagen.                        

  Flera avgörande styrkor finns emellertid med denna studie. En styrka är att detta är en 

av få studier på området som använt sig av ett rigoröst diagnostiskt förfarande. Det gäller 

såväl strukturerade intervjuer för sömnstörningar och övriga psykiatriska störningar som 

standardiserade instrument för axel II störningar. Detta innebär att det hålls för troligt att de 

sömnbesvär dessa patienter lidit utav faktiskt kunde hänföras till sömnstörningen insomni. 

Detta innebär också att differentialdiagnostiska överväganden tagits hänsyn till. T ex är det 

mycket osannolikt att patienter lidit av sorg, och inte depression.          

  Ytterligare styrkor med studien föreligger. Studien hade en design som kontrollerar för 

flera hot mot den interna validiteten. En multiple baslinjesdesign som tillämpades i denna 

studie kontrollerar t ex för maturation och historia. Med andra ord är det osannolikt att 

resultaten beror på att deltagarna skulle förändrats endast på grund av tidens gång. Inga 

avhopp från studien inträffade, vilket ytterligare minskar hot mot den interna validiteten. Till 

detta kan även läggas att studien använde sig av en manualiserad behandling, tillämpade 

checklistor och hade översyn av behandlingens implementering genom en erfaren handledare. 

Det är därför sannolikt att behandlingen, hur man än förstår de verksamma mekanismerna, är 

förklaringen till resultaten.  
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4.4 Avslutande kommentarer 

De flesta patienter i denna studie med depression och/eller ångest och komorbid insomni får 

en reduktion i samtliga besvärsbilder genom en individuell, korttidsintervention med KBT-I. 

Sedda som grupp går patienterna från kliniska till subkliniska nivåer, såväl gällande insomni-, 

ångest- som depressionsbesvär. De kliniskt signifikanta förbättringarna är goda, men långt 

ifrån fullständiga. Det finns ett stort behov av dels en behandlingsmodell för komorbid 

insomni, dels en specifik behandling som riktar sig mot komorbid insomni.      

  De kausala länkarna mellan insomni å ena sidan och depression och ångest å andra 

sidan visar att dessa besvärsbilder är tätt förbundna med varandras utveckling. Det behövs en 

bättre förståelse och ett undersökande utav hur detta är möjligt. Den transdiagnostiska teorin 

kan utgöra en god grund för detta arbete. Behandlingsstudier med starkare design och bättre 

kontroll för differentialdiagnostiska överväganden likaså. Först när gemensamma 

vidmakthållande mekanismer är teoretisk och empiriskt grundade kan behandlingar som 

drastiskt minskar lidandet och ger avsevärda kliniska signifikanta förbättringar för varje 

patient kunna se dagens ljus. 
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Bilaga 1 

Psykologmottagningen    
 Örebro, 070915 

 
 
Hej x! 
 
Just nu håller du en stor bunt med papper i din hand.  Överväldigad? Jag hoppas inte du ska 
känna så efter att du läst igenom materialet. 
 
Den första hophäftade bunten papper beskriver behandlingsupplägget. Där kan du se vad vi 
tillsammans kommer att arbeta med under behandlingsträffarna. Min förhoppning är att du 
tycker att behandlingsupplägget är aktuellt för din situation!  
 
Den andra hophäftade bunten papper handlar om hur du kan registrera dina sömnvanor. Som 
jag sa i telefon är detta första steget i behandlingen.  
 
Den tredje hophäftade bunten papper är olika formulär. De handlar både om hur din sömn och 
sinnesstämning är.  
 
Det fjärde pappret är ett samtyckesformulär. Det förklarar dina rättigheter. Detta ska alltid 
finnas med när man deltar i en behandlingsstudie.  
 
Om du efter detta utskick anser att du inte vill delta i studien, så har du självklart rätt att 
avböja! Du behöver inte meddela mig, men jag skulle självklart uppskatta om du gjorde det.  
Jag svarar gärna på frågor som är relaterade till svårigheter med att förstå instruktioner eller 
dylikt via e-mail: somnstudie@bsr.oru.se. E-mailen kan dock inte användas som ett 
”samtalsforum”.  
 
Vid planering av tider för behandling har vi utgått från de önskade tider du angav innan 
sommaren. Om tiden inte passar dig så skriv gärna antingen ett e-mail eller ring på 
telefonnummer: 019-!!!!!!!. Telefonnumret går till en återbudstelefon. När jag läst/hört ditt 
meddelande ringer jag upp så att vi kan boka en ny tid. 
 
I övrigt vill jag bara säga att jag ser fram emot att träffa dig och arbeta tillsammans! 
 
Många vänliga hälsningar (skrives för hand) 
 
Namn (för hand) 
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Behandlingsupplägg  
Sömnbehandling  

Hösten 2007 
 
 
Behandlingen följer en framtagen manual. Detta betyder att arbetet kommer att vara 
systematiskt och förutbestämt från början. De olika behandlingsträffarna har olika 
återkommande moment. Dessa är: 
 
UTBILDNING  Terapeuten kommer att presentera information om sömn som vi tillsammans 
relaterar till din situation. 
FÄRDIGHETER  Vid flera träffar så kommer nya färdigheter, tekniker, för att hantera 
sömnproblem gås igenom. 
HEMUPPGIFTER  Det ingår att arbeta med olika former av hemuppgifter mellan varje 
session. 
 
Nedan följer en kortare sammanfattning av innehållet i de kommande behandlingsträffarna: 
 
BEHANDLINGSTRÄFF 1 

UTBILDNING  Förståelsemodell för sömnproblem. 
FÄRDIGHETER  Att kunna slappna av (diafragma-andning, snabbavslappning).  
HEMUPPGIFTER  Träna avslappning. Läsa om sömnens olika cykler. Fundera vidare på sömnmål 

med behandlingen. 
 
BEHANDLINGSTRÄFF 2 

UTBILDNING  Om vad som stör och hjälper sömnen: ”sömnformeln”. 
FÄRDIGHETER  Att kunna få bra sömnvanor (stimuluskontroll, sömnrestriktion och 

sömnhygien). Fortsatt arbete med att träna avslappning. 
HEMUPPGIFTER  Träna på att förbättra sömnvanor. Läsa om sömnhygien. 
 

BEHANDLINGSTRÄFF 3 

UTBILDNING  Fortsatt arbete med ”sömnformeln”.  
FÄRDIGHETER  Fortsatt arbete med att kunna få bra sömnvanor (stimuluskontroll,  

sömnrestriktion och sömnhygien). Avslappning. 
HEMUPPGIFTER  Fortsatt träning av att förbättra sömnvanor. Läsa om sömnmedel.  
 

BEHANDLINGSTRÄFF 4 

UTBILDNING  Hur olika typer av tänkande påverkar sömnen. 
FÄRDIGHETER  Att kunna identifiera störande negativa tankar och realitetsanpassa dem 

(kognitiv omstrukturering). Att kunna hantera oro (orostid). Att kunna hantera 
stress (olika förslag). 

HEMUPPGIFTER  Träna på att identifiera störande negativa tankar och realitetsanpassa dem. Träna 
tillämpningen av orostid. Läsa om stresshantering. 

 



 KBT-I vid komorbida störningar [82] 

 
 

 

BEHANDLINGSTRÄFF 5 

UTBILDNING  Om hur man kan hantera negativa dagtidssymptom.  
FÄRDIGHETER  Att hantera negativa dagtidssymptom t ex trötthet under dagen    (att kunna 

identifiera störande negativa tankar och förändra dem, avslappning, fortsätta 
med normala fysiska och sociala aktiviteter etc.).  

HEMUPPGIFTER  Träna på färdigheterna för att hantera negativa dagtidssymptom.  
 
BEHANDLINGSTRÄFF 6 

UTBILDNING  Gå igenom behandlingen. Hur hantera ”återfall”? 
FÄRDIGHETER  Utvecklandet av ett eget sömnhanteringsprogram. Problemlösning av eventuella 

fortsatta svårigheter (problemlösning). 
HEMUPPGIFTER  Använda de metoder som ingår i det egna sömnhanteringsprogrammet.  
 
BOOSTERSESSION 

UTBILDNING  Genomgång av arbetet med det egna sömnhanteringsprogrammet. 
FÄRDIGHETER  Problemlösning av eventuella fortsatta svårigheter (problemlösning).  
HEMUPPGIFTER  Att arbeta vidare med det egna sömnhanteringsprogrammet.  
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Sömnveckobok – att registrera sina sömnvanor 
 
Som vi pratade om i telefon så är första steget i behandlingen att registrera sina sömnvanor. 
Detta görs genom en sömnveckobok. Sömnveckoboken är ett mycket viktigt redskap i en 
KBT-behandling för sömnbesvär. Den ger dig underlag för att kunna göra en bra analys av 
ditt sömnproblem. Sömnveckoboken tydliggör hur du sover och ger överblick över hur 
sömnen varierar. På så sätt får du bättre kontroll över din situation, och du kan lättare dra 
slutsatser kring varför sömnen blev som den blev.  
Dina registreringar kan också ge dig uppslag till vad som kan vara värdefullt för dig att 
försöka förändra för att sömnen skall få så goda förutsättningar som möjligt att fungera. När 
du går vidare i behandlingen och arbetar med förändringsuppgifter är sömnveckoboken ett 
viktigt redskap för att du skall kunna följa hur din sömn utvecklas under behandlingen.  
 
Sömnveckoboken finns hophäftad med detta dokument. Tanken är att du skall fylla i 
sömndagboken tre dagar i veckan under hela behandlingstiden. Kanske reagerar du med 
tankarna om att det kan kännas ”mycket”, ”mastigt” och kanske ”jobbigt”. Det är förståligt. 
Det är mycket arbete. Samtidigt räknar vi inte med att det ska ta mer än fem minuter i anspråk 
de dagar du fyller i den.  
     
Så här fyller du i sömnveckoboken  
Som du ser innehåller sömnveckoboken tio frågor. Dessa skall du besvara tre dagar i veckan. 
Det kommer alltid att vara tisdagar, torsdagar och lördagar som du fyller i sömnveckoboken. 
Det är bra om du kan skapa en rutin för när du fyller i sömnveckoboken, exempelvis vid 
frukostbordet. Om du har en rutin, så minskar risken att du glömmer bort att fylla i dagboken, 
eller att du glömmer hur du har sovit. Det är också bra vänta en liten stund, cirka 20-30 
minuter, efter uppvaknandet med att fylla i dagboken. När vi precis har vaknat är vi annars 
ofta påverkade av att vi nyligen har sovit. Däremot en stund efter att vi vaknat och stigit upp, 
har vi lättare att tänka, och eventuell trötthet eller sömnighet har stabiliserat sig. På så sätt blir 
registreringarna mer tillförlitliga.  
Om du skulle glömma att fylla i en dag så är ingenting förstört för det. Det är mänskligt att 
glömma. Fyll dock gärna i svaren på frågorna när du kommer på att du har glömt. 
Nedan finns instruktioner för frågorna var för sig, så att du vet vad som menas med dem och 
hur du kan svara på dem. 
 
1. Igår tog jag en tupplur mellan kl … och kl… 
Om du tog en tupplur, så fyller du i klockslagen mellan vilka du tog tuppluren i rutan. 
Exempelvis skriver du ”14.10-15.00” om du tog en tupplur under denna tid dagen före. Tog 
du ingen tupplur under dagen före kan du hoppa över denna fråga, eller dra ett streck i rutan.  
 
2. Igår tog jag …mg …(sömnmedicin) kl. … 
Om du tog någon sömnmedicin under gårdagen, så fyller du i detta här. Exempelvis skriver 
du ”5 mg Z (sömnmedicinens namn), 22.00”. Tog du ingen sömnmedicin alls under gårdagen 
kan du hoppa över frågan, eller dra ett streck i rutan.  
 
3. Igår gick jag och lade mig kl. … och släckte lampan kl. …, och det tog…min för mig 
att somna efter att  jag släckt lampan. 
Skriv vilken tid du lade dig i sängen på kvällen, samt vilken tid du släckte lampan för att sova. 
Ibland kanske du lägger dig, och släcker lampan samtidigt. Då kan du skriva, exempelvis: 
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”22.30, 22.30”. Annars, om du inte släcker direkt när du lägger dig, skriver du läggtiden först 
och släcktiden sedan, exempelvis ”22.30,”22.50”. Skriv därefter hur många minuter det tog, 
ungefär, för dig att somna efter att du släckt lampan. Observera: Det är inte meningen att du 
skall titta på klockan när du håller på att somna! Tanken är att du på morgonen dagen efter 
skriver ned din uppskattning av hur lång tid det tog för dig att somna.  
 
4. Jag vaknade … gånger under natten och vid respektive uppvaknande var jag vaken 
… minuter. 
Skriv hur många gånger du vaknade under natten. Om du vaknade flera gånger, men inte 
minns exakt hur många, uppskatta hur många gånger det var. Återigen, det är inte meningen 
att du skall hålla räkningen på detta under natten. Skriv ungefär hur långa uppvaknandena var. 
Om du exempelvis vaknade 3 ggr under natten, och var vaken ca 30 minuter första gången, 
medan andra och tredje gången var korta uppvaknanden, på bara några minuter kan du skriva: 
”30/5/5”. 
 
5. Imorse vaknade jag slutgiltigt kl… och steg upp kl…  
Ibland vaknar man flera gånger på morgonen eller slutet av natten. I denna ruta är det 
meningen att du skall skriva vilken tid du vaknade slutgiltigt på morgonen. Du skriver också 
vilken tid du steg upp ur sängen. Det är ju inte alltid vi stiger upp direkt när vi vaknat. Om du 
exempelvis vaknar klockan 06.30 och stiger upp klockan 07.30, skriver du alltså 
”06.30/07.30” i rutan. 
 
6. På det hela taget var min sömnkvalitet (1:oerhört dålig; 10: oerhört bra) 
Den här frågan avser hur din sömnkvalitet var under natten ifråga. Ibland kanske man sover 
kort och känner sig trött därför, men själva sömnkvaliteten kanske var bra. I rutan skall du 
alltså skriva hur, överlag, du bedömer att kvaliteten på din sömn var. Du kan välja en siffra 
mellan 1 och 10, där 1 står för att du kände att din sömnkvalitet var oerhört dålig och 10 om 
du känner att den var oerhört bra. Siffrorna 5-6 väljer du om du känner att den var någonstans 
däremellan. Åter igen: Tänk på att du gör denna bedömning efter att du stigit upp. Som jag 
nämnde tidigare är det bra att ta för vana att fylla i sömndagboken när du varit vaken en stund, 
ca 20-30 minuter, för att bedömningarna skall bli mest tillförlitliga.  
 
7. Inatt sov jag totalt … timmar … minuter (försök räkna ihop/uppskatta) 
Försök att räkna ihop eller uppskatta hur länge du sov, totalt, denna natt och skriv timmar och 
minuter i rutan.  
8. Under gårdagen kände jag mig ”nedstämd” (1:oerhört nedstämd; 10: inte på något 
sätt alls nedstämd) 
9. Under gårdagen kände jag mig ”rofylld” (1: inte på något sätt alls rofylld; 10: oerhört 
rofylld) 
10. Under gårdagen kände jag mig ”spänd”/”uppskruvad” (1: oerhört 
”spänd”/”uppskruvad”; 10: inte på något sätt alls ” spänd”/”uppskruvad”) 
Fråga 8, 9 och 10 skiljer sig, som du ser, från de övriga frågorna. De handlar om din 
sinnesstämning och inte din sömn. När du till exempelvis sitter på tisdagsmorgonen vid 
frukostbordet och fyller i sömnveckoboken så fråga dig själv: om jag sammanfattar gårdagen, 
hur pass nedstämd/rofylld/spänd kände jag mig då?  Du kan välja en siffra mellan 1 och 10, 
där 1 står för att du t ex kände dig oerhört nedstämd och 10 står för att du inte på något sätt 
alls kände dig nedstämd. Siffrorna 5-6 väljer du om du känner att det var någonstans 
däremellan.  



 KBT-I vid komorbida störningar [85] 

 
 

De här frågorna kan vara tuffa att ställa sig, speciellt om man känt sig oerhört spänd eller 
nedstämd. Tankarna drar lätt igång om att det kommer att kännas på detta sätt även denna 
dag. Och kanske; så kan det bli. Å andra sidan behöver det faktiskt inte bli så. Det är svårt att 
säga vad en dag i ens liv kommer att innebära.  Genom att fylla i dessa frågor tre gånger i 
veckan så kan du och jag leta efter mönster mellan din sinnesstämning och sömn.  
 
SÖMNVECKOBOK, vecka x 
 

Natten måndag/tisdag          Natten onsdag/torsdag     Natten fredag/lördag  
Igår tog jag en tupplur mellan 
klockan…och klockan… 

   

Igår tog jag…mg (sömnmedicin) 
kl… 

   

Igår gick jag och lade mig kl…och 
släckte lampan kl…och det 
tog…min för mig att somna efter att 
jag släckt lampan. 

   

Jag vaknade…gånger under natten 
och vid respektive uppvaknade var 
jag vaken var jag vaken ca…min. 

   

Imorse vaknade jag slutgiltigt 
kl…och steg upp kl… 

   

På det hela taget var min 
sömnkvalitet (1:oerhört dålig; 10: 
oerhört bra) 

   

Inatt sov jag totalt 
timmar…och…min. (Försök räkna 
ihop och uppskatta.) 

   

Under gårdagen kände jag mig 
”nedstämd” (1:oerhört nedstämd; 
10: inte på något sätt alls nedstämd) 

   

Under gårdagen kände jag mig 
”rofylld” (1: inte på något sätt alls 
rofylld; 10: oerhört rofylld) 

   

Under gårdagen kände jag mig 
”spänd”/”uppskruvad” (1: oerhört 
”spänd”/”uppskruvad”; 10: inte på 
något sätt alls 
”spänd”/”uppskruvad”) 

   

 
Fundera gärna på vad du själv tror har bidragit till hur du sovit under veckan: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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SAMTYCKE * 
 

Till deltagande i Behandlingsstudien ”Effekten av kognitiv beteendeterapi vid sömnlöshet” 
och till behandling av personuppgifter** 

 
 
Jag har skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro läsa 
igenom informationen och vid behov kunnat ställa frågor via e-post. Jag behåller följebrev 
med information om studien. 
 
Genom min underskrift samtycker jag till: 
 
Att mina enkätsvar och kodlistan med namn och personnummer behandlats som beskrivits 
 
Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att 
ange orsak kan avbryta mitt deltagande. 
 
 
 
_________________ 
Datum 
 
 
 
______________________________________________ 
Underskrift 
 
 
 
______________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Samtycke fylls i när vetenskapliga studier görs och där enskilda individer lämnar uppgifter.  
** Med personuppgifter avses dina enkätsvar som endast kan identifieras med ett löpnummer, 
och inte namn eller personnummer. Kodlistan som knyter löpnummer till namn och 
personnummer förvaras av Daniel Maroti, Psykologmottagningen, Örebro universitet. 
Kodlistan makuleras efter avslutad studie.  
 

 


