
 

 

 

 

 

 

 

Nytt ljus över dagbesvär vid insomni:  

spelar psykologiska processer en underskattad roll? 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

 

Studien undersökte de psykologiska processerna autonom aktivering, 

föreställningar om sömn, oro relaterat till sömn, selektiv 

uppmärksamhet/upptagenhet och sömnrelaterade säkerhetsbeteenden i 

förhållande till dagbesvär vid insomni. De psykologiska processerna 

kontrollerades mot sömnmått, ångest, depression, medicinsk sjukdom 

och läkemedelsanvändning. Dagbesvär operationaliserades utifrån 

vedertagna diagnostiska forskningskriterier. Korrelationsanalys visade 

att samtliga psykologiska processer, ångest, depression och ett 

sömnmått har samband med dagbesvär. Multipel regression gav 

resultatet att endast de psykologiska processerna föreställningar om 

sömn, oro relaterat till sömn och sömnrelaterade säkerhetsbeteenden 

har ett samband med dagbesvär. En viktig mekanism inom de 

psykologiska processerna tycks vara katastroftankar om den egna 

sömnen. En slutsats av klinisk betydelse är att behandlingar av 

dagbesvär vid insomni i högre grad bör fokusera på relevanta 

psykologiska processer än på de direkta sömnbesvären. 

 

Nyckelord. Insomni, dagbesvär vid insomni, psykologiska processer, 

föreställningar om sömn, oro relaterat till sömn, sömnrelaterade 

säkerhetsbeteenden. 
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Abstract 

 

This study examined the psychological processes of autonomic arousal 

and distress, erroneous beliefs about sleep, worry about sleep, selective 

attention and monitoring and safety behaviours related to sleep, on the 

subject of daytime impairments associated with insomnia. The 

psychological processes were evaluated against as follows: sleep 

measures, anxiety, depression, medical disease and the use of 

medications. The measure daytime impairments complied with the 

established research diagnostic criteria. A correlation analysis indicated 

that psychological process, anxiety, depression and one of the sleep 

measures are associated with daytime impairments. The results of a 

multiple regression analysis proved that only erroneous beliefs about 

sleep, worry about sleep and safety behaviours related to sleep are 

linked to daytime impairments associated with insomnia. An influential 

mechanism taking part in the psychological processes appears to be 

catastrophic thinking concerning personal sleep. One crucial clinical 

conclusion is that treatments for daytime impairments associated with 

insomnia should focus more on the relevant psychological processes, 

rather than on the particular sleep difficulties. 

 

Keywords: Insomnia, daytime impairment, psychological processes, 

erroneous beliefs about sleep, worry about sleep, safety behaviours 

related to sleep. 
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You know I can't sleep, I can't stop my brain  
You know it's three weeks, I'm going insane  
You know I'd give you everything I've got 

for a little peace of mind  
 - John Lennon -  

 

 

Introduktion 

Insomni är den vanligaste sömnstörningen och ett av de vanligaste psykiska besvären 

med en prevalens på uppskattningsvis 9-12 % hos vuxna (Ancoli-Israel & Roth, 1999). 

Sjukdomen karaktäriseras av svårigheter att somna, täta uppvaknanden eller en känsla av att 

inte bli utsövd. För att problematiken ska kunna klassificeras som insomni gäller också att det 

finns associerade dagbesvär, allvarligt upplevt lidande eller nedsättning i arbete socialt eller 

av annan viktig funktion. Detta innebär att insomni inte bara är ett nattligt problem samt inte 

bara ett sömnproblem. 

De två vanligast använda diagnostiska klassificeringssystemen för sömnstörningar är 

DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och ICSD-2 

(International Classification of Sleep Disorders 2). För att klassificeras som insomni enligt 

DSM-IV ska de besvär som inledningsvis beskrevs ha ägt rum under minst en månad och inte 

bero på någon annan sömnstörning, psykisk eller medicinsk sjukdom, inte heller på effekterna 

av något läkemedel eller annan substans. Utöver detta ska sömnstörningen orsaka ett kliniskt 

signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller andra viktiga avseenden 

(DSM-IV). Enligt ICSD-2 innebär insomni, i överensstämmelse med DSM-IV, svårigheter att 

somna, eller uppvaknanden och svårigheter att somna om, eller för tidiga uppvaknanden, eller 

sömn som är av för dålig kvalitet. Orsakerna ska inte kunna härledas till försämrade 

möjligheter/omständigheter till sömn av någon annan anledning, och det skall parallellt finnas 

dagbesvär relaterade till sömnsvårigheterna. En skillnad mellan de två diagnostiska systemen 

är att DSM-IV anger fyra undergrupper för insomni, medan ICSD-2 anger elva undergrupper. 
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I kombination med detta har det saknats konsekventa forskningskriterier i 

insomniforskningen; vissa studier har använt diagnosen som definition av insomni, medan 

andra enbart haft sömnsvårigheter som inklusionskriterium för insomni (Shekleton et al., 

2010; Lichstein et al., 2003). Detta har lett till inkonsekvenser i insomniforskningen, bl.a. för 

prevalensstudier med tal som spänner mellan t.ex. 2-48%, en osäkerhet som Lichstein 

benämner som alarmerande (Lichstein et al., 2003; Shekleton et al., 2010). Av de två 

diagnossystemen är det oklart vilket som är det mest valida (Lichstein et al., 2003; Buysse et 

al., 1994).  

Sjukdomen delas in i primär respektive sekundär insomni. För primär insomni krävs att 

det inte finns samsjuklighet med medicinsk eller psykiatrisk problematik. Prevalensen av 

primär insomni uppskattas till 2-4 % (Ohayon et al., 1997). Sekundär insomni är betydligt 

vanligare än primär i och med att sjukdomen har hög komorbiditet med andra psykiatriska 

och medicinska sjukdomar. Uppskattningar anger att 80 % av personer med annan psykisk 

sjukdom har insomnisymtom, och 50 % av personer med annan medicinsk sjukdom (Ford & 

Camerow, 1989; Bixler, 1979). Det är därför inte förvånande att uppskattningsvis tre av fyra 

av alla insomnidiagnoser är sekundära (Roth, 2003). Av den totala vuxna befolkningen 

uppskattas att en tredjedel har symtom av insomni (Jace, 1996). Symtomen kan vara 

övergående men är ofta, tvärtom, stabila och ihållande. Obehandlade symtom är förknippat 

med ökad dödlighet (Weissman, 1997). Vidare är insomni något vanligare för kvinnor än för 

män och blir vanligare i och med ökad ålder (Zhang, 2006; Morphy, 2007; Hohagen, 1993). 

Det finns stöd för att insomni är förknippad med lägre socioekonomisk status i form av lägre 

nivåer av utbildning, lägre inkomst samt arbetslöshet (Riedel, 2005; Bixler, et al., 1979; 

Frisoni et al., 1993; Ford & Kamerow, 1989). Kao et al., (2008) har funnit att 

insomnipatienter har lägre psykologiskt välbefinnande än personer utan insomni. Den 

psykologiska litteraturen ger även starkt stöd för att insomnipatienter har högre ångest, är mer 
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deprimerade och även mer somatiskt sjuka i förhållande till friska jämförelsepersoner utan 

diagnos (Drake et al., 2003). Genom longitudinella studier har man funnit att insomni är 

associerad med efterföljande förstämnings- och ångestsjukdomar, såväl som självmord, med 

en ökad risk på omkring 2-5 gånger, jämfört med kontroller (Breslau et al., 1996; 

Paffenbarger et al., 1994; Weissman et al., 1997). De samhälleliga kostnaderna till följd av 

sjukdomen utgörs bl.a. av olyckor, sjukfrånvaro och minskad produktion. Korrekt 

diagnostisering och lyckade behandlingar av diagnosen skulle minska samhällets direkta och 

indirekta kostnader (Ruyak et al., 2004).  

 

Dagbesvär vid insomni 

Enligt DSM och ICSD-2 är nedsatta dagfunktioner ett av kriterierna för insomni. Det räcker 

alltså inte med att sova dåligt för att få diagnosen; patienten måste ha utvecklat ett signifikant 

lidande även på dagen, vilket gör sjukdomen till ett heldygnsproblem och inte enbart ett 

nattligt problem. Det är även känt att personer med insomni oftare söker hjälp för sina 

dagbesvär än för sömnproblemen (Shekleton et al., 2010). På senare tid har den vetenskapliga 

synen på insomni således vidgats från ett fokus på vad som händer på natten rörande 

insomningstid, sovtid samt sömnkvalitet, till att även inkludera en dagproblematik 

(Fernández-Mendoza et al., 2009). Men trots att tidigare forskning gör klart att rapporterade 

dagbesvär är en fundamental del av insomniproblematiken har det inte alltid varit lätt att visa 

vilka dessa dagbesvär är, eller hur de fungerar. Exempel på rapporterade dagbesvär är ångest, 

depression, nedstämdhet, trötthet, irritation, olyckor och sjukfrånvaro; dock råder stora 

inkonsekvenser i litteraturen vad gäller dessa. Kao et al. (2008) menar att det inte är lätt att 

säga om dagbesvären är ett resultat av insomni eller vice versa, men hur som helst kommer 

sjukdomen obehandlad att leda till ångest och depression. Shekleton et al. (2010) slår fast att 

vår kunskap om länken mellan sömnbesvär och dagbesvär är begränsad, och att detta 
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kunskapsglapp är häpnadsväckande, i synnerhet då det råder konsensus om att en sådan länk 

existerar. Även Ustinov et al. (2010) konstaterar att det är oklart hur sömnstörning och 

dagsymtom/nedsatta funktioner är relaterade till varandra.  

Då sömn är ett biologiskt behov för alla människor skulle kopplingen mellan dålig sömn 

och dåligt dagmående tänkas självklar, men det finns flera faktorer som påverkar relationen. 

Till exempel har tidigare forskning observerat en skillnad mellan hur folk rapporterar att de 

sover och hur de faktiskt gör det när sömnen undersöks med objektiva kvantitativa mätningar. 

Litteraturen ger stöd för att dagbesvär har mer att göra med den subjektiva upplevelsen av 

sömn än den faktiska sömnen. T.ex. har personer med kvantitativt god sömn, men som 

rapporterar en subjektiv upplevelse av sömnsvårigheter, större dagbesvär än individer som 

tvärtom sover dåligt objektivt sett, men som inte rapporterar sömnsvårigheter (för en översikt, 

se Ustinov et al., 2010). Ustinov et al. (2010) menar att denna skillnad, mellan upplevelse av 

sömn och den faktiska sömnen, är viktig att ta hänsyn till vid forskning om dagbesvär vid 

insomni. Vidare visar Shekleton et al. (2010) att dagfunktionens nedsättning vid insomni 

skiljer sig från vid andra sömnstörningar, samt vid påtvingad sömstörning (genom t.ex. 

manipulationer i experiment), vilket talar för att det är någonting utöver den störda sömnen 

som skapar problem på dagen. Detta har bekräftats av Riedel & Lichstein (2000), som 

konstaterat att intresset för dagbesvärsforskning inom insomni utvecklats långsamt pga. synen 

att dagbesvären helt enkelt beror på sömnförlusten, men att nya behandlingsresultat dock 

alltmer kommit att revidera denna syn. I en översiktsstudie undersökte författarna dagfunktion 

på en rad sätt, bl.a. i fråga om sömnighet, utmattning och kognitiva funktionsnedsättningar. 

De huvudsakliga frågeställningarna gällde om det är objektiva nedsatta dagfunktioner som 

personer med insomni upplever, inom vilka områden de gör det samt om dagbesvären orsakas 

av dålig sömn. Författarna fann bl.a. att sömnighet dagtid inte förhöjs pga. insomni: de flesta 

kognitiva/psykomotoriska uppgifter visar inte på nedsättning hos insomnipersoner, vilket är 
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motsägelsefullt då patienterna själva rapporterar sådana besvär. Författarna drog slutsatsen att 

den nedsatta dagfunktionen har att göra med någonting utanför den störda sömnen, och 

föreslår bl.a. felaktiga föreställningar om sömnbehov eller fysiologisk eller psykologisk 

aktivering (arousal). Vidare betonar de vikten av fortsatt forskning om dagbesvär vid insomni, 

då sådana rimligen påverkar livet mer än nattbesvär. 

Den psykologiska litteraturen vittnar om att kunskapen om dagbesvär och dess orsaker 

är knapphändig. Dock finns några studier som har undersökt fenomenet empiriskt. Ohayon 

(2009) undersökte dagfunktionen hos personer som lider av nattliga uppvaknanden med 

svårigheter att somna om (DRS). Sedan jämfördes denna grupp med dagfunktionen hos 

personer med rapporterade insomnisymtom. Det övergripande syftet med studien var dock att 

undersöka om nattliga uppvaknanden är en indikator på sömnstörning eller annan psykisk 

sjukdom. Nedsatt dagfunktion operationaliserades som minnes-, och koncentrationsbesvär, 

svårigheter med att uppnå önskade mål, utmattning, sömnighet, irritation, ångest, depression 

samt svårigheter med dagliga sysslor relaterat till jobb, skola och hushåll. Insomnisymtom 

operationaliserades enligt DSM-IV. Författaren fann att personer med nattliga uppvaknanden i 

större utsträckning hade nedsatt dagfunktion än de med vad författaren kallar för klassiska 

insomnisymtom, så som dålig sömnkvalitet. En begränsning med studien är att den inte har 

några psykologiska mått i relation till dagmående, utan jämför endast olika typer av 

sömnbesvär. Detta resultat kan ställas emot en studie av Harvey & Semler (2005), som 

undersökte relationerna mellan subjektiv uppfattning av sömn och psykologiska processer 

dagtid vid insomni. Författarna fokuserade på processen snedvriden uppfattning om 

sömnproblemens och dagbesvärens konsekvenser (både mängd och effekt) och fann att 

nedsatt dagfunktion hos insomnipatienter vidmakthålls, åtminstone delvis, av subjektiv 

uppfattning om den egna sömnen. 
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En annan studie som undersökt bakomliggande orsaker till dagbesvär är av Harvey & 

Ree (2004). Författarna undersökte 32 sömnrelaterade säkerhetsbeteenden utifrån skalan 

SRBQ, Sleep-Related Behaviours Questionnaire, i relation till nattbesvär, dagbesvär och 

emotionellt lidande (distress) vid insomni. De fann att de flesta säkerhetsbeteenden var 

relaterade till både dag- och nattbesvär, men även att vissa specifika säkerhetsbeteenden 

enbart var förknippade med natt- respektive dagbesvär. Säkerhetsbeteenden relaterade till 

dag- men inte nattbesvär var: ”Jag undviker att sova hemifrån”, ”Jag arbetar mindre hårt för 

att spara energi”, ”Jag minskar mina förhoppningar på vad jag kan åstadkomma”, ”Jag räknar 

ut hur jag kan sova ikapp senare” samt ”Jag missar eller ställer in möten (dag eller kväll)”. 

Syftet med Harvey & Rees studie var dock inte primärt att undersöka dagbesvär vid insomni 

eller dess orsaker, utan att validera SRBQ-skalan, vilket gör att andra faktorer tänkbara 

faktorer relaterade till dagbesvär inte inkluderades. Författarnas huvudsakliga slutsats var att 

mer forskning behövs för att undersöka länken mellan natt- och dagbesvär, och relationen 

mellan säkerhetsbeteenden och föreställningar om sömn. 

Ustinov et al. (2010) operationaliserade dagbesvär som depressiva symtom, ångest, 

utmattning, sömnighet samt sömnrelaterat lidande. Författarna fann att ålder, smärta, mentala 

hälsoproblem, fördröjd insomningstid och vaken tid på natten var signifikanta prediktorer för 

nedsatt dagfunktion. Rapporterade sömnsvårigheter var en signifikant prediktor för alla fem 

dagtidfunktioner och kunde också unikt förklara en signifikant del av variansen (efter kontroll 

av demografiska-, hälso- och sömndagboksvariabler). De som rapporterade sömnsvårigheter 

hade alltså signifikant mer dagbesvär än andra. Men i och med att vi samtidigt vet att upplevd 

sömn inte stämmer överens med faktisk sömn bringas inte klarhet i vad som gör att vissa 

faktiskt mår sämre än andra på dagen. Ustinov et al. (2010) drar slutsatsen att rapportering av 

sömnsvårigheter kan vara relaterad till en uppsättning kognitiva faktorer som skulle vara 

vanligare hos insomnipersoner än andra, vilket skapar ett missnöje och ökar daglidandet. De 
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kognitiva faktorer som nämns är föreställningar om sömnkvalitet, ökad aktivering av det 

autonoma nervsystemet, samt selektiv uppmärksamhet gällande dagbesvär. Det kan vara så att 

dessa processer påverkar dagbesvären direkt, men det är också möjligt att dagbesvären leder 

till att personer upplever sin sömn som sämre än den är. Andra forskare har föreslagit att 

faktorer som ångest, lågt stämningsläge, dysfunktionella föreställningar om sömn och 

sömnrelaterad oro kan påverka personers rapportering av insomni (Edinger, 2000). Det kan 

också vara så att de båda processerna äger rum samtidigt. Slutligen nämner Ustinov et al. 

(2010) att en tredje faktor kan vara relaterad både till upplevelse av sömn och dagbesvär; t.ex. 

kan personer ha en tendens att rapportera både en jobbig natt såväl som dag.  

Tankarna om att kognitiva faktorer påverkar relationen mellan sömn och dagbesvär 

liknar de slutsatser som Semler & Harvey (2006) drar: att en persons uppfattning om och 

fokusering på sin sömn, spelar stor roll för hur de mår på dagen. Vidare är de kognitiva 

faktorer som Ustinov et al. (2010) nämner delvis desamma som Harvey inkluderar i sin 

kognitiva modell för vidmakthållande av insomni (2002). Denna genomgång visar att 

relationen mellan sömn och dagbesvär inte är enkel och förutsägbar. För att få ökad förståelse 

för frågan om dagbesvärens orsaker, behöver deras relation till kognitiva och psykologiska 

processer studeras vidare. Detta är ett av den här uppsatsens syfte.  

Då insomni har hög komorbiditet med andra psykiska besvär ligger det nära till hands 

att tänka sig dagbesvären som orsakade av annan sjukdom så som depression eller 

ångestsyndrom. Relationerna mellan ångest och depression och insomni är väl beforskade 

men det finns inte någon, för oss känd, forskning som har studerat detta med dagbesvär vid 

insomni i fokus.   

Beträffande relationen mellan ångest och depression och insomni har Ford & Kamerow 

(1989) funnit att personer med insomni har 40 gånger så stor risk att ha egentlig depression 

och sex gånger så stor risk att ha en ångeststörning. Men något orsakssammanhang har varit 
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svårt att kartlägga. Till exempel har Healey (1981) pekat ut ångest och depression som 

orsaker till insomni, men även förslagit att insomni kan orsaka ångest och depression. 

Generellt tycks insomni oftare föregå depressiva symtom samt följa på ångestsymtom (se 

Johnsson et al., 2006, för en översikt). Det är okänt om det finns ett bidirektionellt förhållande 

mellan insomni och depression och ångest eller om det är fråga om en enkel riktning mellan 

insomni och de andra besvären. Följaktligen är det svårt att uttala sig om kausala samband, 

men Johnson et al. (2006) menar att två orsakskedjor kan skönjas: ångestsjukdomar kan 

orsaka insomni i högre grad än det motsatta, och insomni kan orsaka depression i högre grad 

än det motsatta. Det kan även vara så att de båda orsakskedjorna är hopsatta: där ångest 

orsakar en insomni som i sin tur orsakar depression. Inverkan av en tredjevariabel, ur vilken 

såväl ångest, depression och insomni uppstår måste under alla förhållanden beaktas. Tänkbara 

sådana tredjevariabler är stressorer i miljön eller omvälvande livshändelser. Andra 

tredjevariabler skulle kunna vara psykologiska eller kognitiva processer. 

Trots svårigheter med att identifiera dagbesvär vid insomni börjar en konsensus allt mer 

uppnås kring de diagnostiska forskningskriterier som Edinger et al. publicerade 2004. Det är 

dessa som kommer att publiceras i DSM-V, och det är de vi använder som definition för 

dagbesvär i denna uppsats.  Enligt denna definition är dagbesvär vid insomni följande (minst 

ett ska rapporteras):  

1. trötthet/utmattning; 

2. koncentrations-, uppmärksamhets-, eller minnesnedsättning; 

3. social/arbetsmässig funktionsnedsättning eller svag skolprestation; 

4. humörsvängningar/irritation; 

5. sömnighet; 

6. minskning av motivation/energi/initiativ; 

7. misstag eller olyckor på arbete eller vid bilkörning; 
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8. huvudvärk;  

9. oro over sömn. 

Med tanke på Edingers et al. (2004) diagnostiska kriterier för dagbesvär vid insomni kan 

brister i Ustinov et al. (2010) samt Ohayon (2009) konstateras. I båda studierna är nämligen 

ångest och depressiva symptom definierade som dagbesvär. Då det är känt att depression och 

ångest har hög komorbiditet med insomni är det lämpligt att fråga sig om inte dessa beroende 

variabler istället utgör störande variabler. I kontrast till dessa studier är ett av syftena med 

denna uppsats att närmare undersöka relationerna mellan å ena sidan ångest och depression 

och å andra sidan dagbesvär.   

 

Psykologiska processer vid insomni 

En fråga som diskuterats över decennier är om insomni är ett resultat av kognitiv eller 

fysiologisk hyperaktivering (arousal) och stöd finns för båda riktningarna. Beteendefaktorer 

presenterades som vidmakthållande mekanismer redan 1972 av Bootzin. Å andra sidan 

publicerade bl.a. Bonnet & Arand (1997) resultat till fördel för en patofysiologisk grund för 

insomni genom fysiologisk hyperaktivering, slutsatser som i sin tur kritiserats av Varkevisser 

(2005). Parallellt fann Nofzinger et al. (2004) hos insomipatienter kortikal hyperaktivitet i 

förstadiet till sömn. Basta et al. påvisade 2007 därtill att insomniproblematik kan knytas till en 

högre aktivitet hos såväl skilda fysiologiska system som kognitiva-emotionella.  

Vår utgångspunkt är emellertid inte tudela forskningsfrågan; den bygger snarare på 

ståndpunkten att kognitiv aktivering och fysiologisk aktivering hänger samman. Harvey 

(2002) betraktar kognitiv och fysiologisk aktivering som samopererande system. Enligt 

Harvey kan kognitiv aktivering generera fysiologisk sådan, vilket i sin tur kan bidra till 

ytterligare kognitiv aktivering; sålunda kan en negativ cirkel beskrivas. Harveys modell 

bygger på validerade kognitiva modeller för ångest, samt på empirisk forskning om kognitiva 
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processer som spelar in vid insomni. Förutom kognitiv och fysiologisk aktivering består den 

av fem skilda psykologiska processer: säkerhetsbeteenden, oro, selektiv 

uppmärksamhet/upptagenhet, föreställningar om sömn samt snedvriden uppfattning om 

sömnproblemens och dagbesvärens konsekvenser. Dessa antas tillsammans bidra till och öka 

det emotionella lidande som förknippas med sömnproblematiken. Detta leder i sin tur till en 

överskattning, dels av betydelsen av det faktiska underskottet av sömn och dels av hur mycket 

funktionerna dagtid sätts ned av pga. de egna sömnproblemen.  

Tillsammans med andra psykologiska modeller för insomni, t.ex. Lundh (2003), har 

Harveys forskning bidragit till ett bredare perspektiv på sjukdomen. Insomni har alltmer 

kommit att ses som en komplex och flerdimensionell problematik, för vilken psykologiska 

processer är av högsta vikt. Harveys modell belyser psykologiska processer som opererar över 

hela dygnet i kontrast mot ett tidigare dominerande kliniskt fokus vid insomningsprocess och 

sömnkvalitet. Det är emellertid viktigt att påpeka att de psykologiska processerna snarare bör 

betraktas som vidmakthållande problematiken, än som själva orsaken till insomni. I ljuset av 

detta psykologiska perspektiv på insomni, tillsammans med mysteriet kring vad som 

egentligen gör att vissa med sjukdomen utvecklar dagbesvär, reser sig frågan om inte 

psykologiska processer, i högre grad än sömnbesvär eller ångest och depression, är relaterade 

till dagbesvär vid insomni.  

 

Harveys kognitiva modell 

En av de forskare som bidragit mest till psykologiska perspektiv på insomni är antagligen 

Harvey (se t.ex. 2002; Harvey & Ree, 2004; Harvey & Semler, 2004). 2002 publicerade 

Harvey sin kognitiva modell för hur sjukdomens vidmakthållande mekanismer kan förstås. I 

en uppsats med syfte att undersöka huruvida psykologiska processer är relaterade till 
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dagbesvär vid insomni, finner vi det naturligt att utgå från denna modell. Harveys modell ser 

ut enligt Figur 1 och består av följande psykologiska processer. 

 

 

Figur 1. Harveys kognitiva modell (2002). 

 

Sömnrelaterade säkerhetsbeteenden  

Säkerhetsbeteenden är beteenden som härrör från och är logiskt kopplade till uppfattningen av 

att ett allvarligt hot förestår (Salkovskis, 1991). En spontan bekräftelse av den uppfattade 
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farans verkliga innebörd uteblir genom att säkerhetsbeteenden utförs. Dessa spelar därför en 

nyckelroll för vidmakthållande av olika ångeststörningar (Thwaites & Freeston, 2005). 

Säkerhetsbeteenden kan beskrivas som ett istället för att gå det fruktade till mötes. Salkovskis 

(1991) anser att säkerhetsbeteenden paradoxalt bidrar till att det som fruktas mera sannolikt 

inträffar, i och med att prövning av dysfunktionella föreställningar uteblir. Harvey & Semler 

fann 2004 i en experimentell studie att negativ feedback för den egna sömnen resulterade i 

ökade säkerhetsbeteenden – ökade ansträngningar att stävja den fruktade utkomsten av störd 

sömn; författarna hävdar att minskning av desamma reducerar konsekvenserna dagtid av 

insomni. Harvey och Ree (2004) framlägger dessutom att vissa säkerhetsbeteenden mera 

påverkar dagproblematiken, andra nattproblematiken, och att detta är ämne för vidare 

forskning. I denna uppsats kallas sömnrelaterade säkerhetsbeteenden framdeles endast 

säkerhetsbeteenden, men det rör sig uteslutande om säkerhetsbeteenden som har med den 

egna sömnen att göra. 

 

Autonom aktivering 

Harvey (2002) använder i sin kognitiva modell begreppet ”arousal and distress”, vilket 

författaren beskriver närmare som ”autonom arousal and emotionell distress”. Det rör sig om 

överaktivering av det autonoma nervsystemet, något som återfunnits dagtid hos patienter med 

insomni (Bonnet & Arrand, 1997). Varkevisser (2005) fann emellertid inga bevis för någon 

kronisk förhöjning av autonom aktivering hos insomnipatienter. Waters et al. (1993) 

konstaterade korrelationer mellan ilska, ångest, depression, svårigheter att somna, 

sömnkvalitet samt somatiska spänningar före sömn, och fann dessutom ett samband mellan å 

ena sidan ökad elektrodermal aktivitet (förändring av elektriskt motstånd i huden vid 

känslomässiga reaktioner och vissa andra tillstånd), å andra sidan självskattad dålig sömn. 

Den distress som i sin tur kopplas samman med autonom aktivering betraktas av Harvey 
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(2002) som en följd av emotionell reaktivitet till sådan aktivering. Distress har en inte 

fullständigt klar motsvarighet i svenskan; den närmaste översättningen torde vara 

lidande/utmattning, men detta fångar ändå inte innebörden i den engelska termen. Vår 

grundtanke är hur som helst att begreppet distress i mindre utsträckning är en grundläggande 

psykologisk process i paritet till de övriga psykologiska processerna som här beskrivs. 

Dessutom är distress svårare att tydligt fånga in i de enkäter som ligger till grund för vår 

studie jämfört med den fysiologiska aktivering (arousal) av det autonoma nervsystemet som 

Harvey inbegriper i ”arousal and distress”. Därav utgår termen distress.  

Termen arousal översätter vi till aktivering; den aktivering som Harvey utgår från 

hänförs till det autonoma nervsystemet – vår term är därför autonom aktivering. Vi fokuserar i 

denna uppsats enbart på den autonoma aktiveringen, inte den kognitiva, därför att kognitiv 

aktivering är möjlig att härleda som orsak till autonom aktivering. Den process som vi 

operationaliserar är således en fysiologisk reaktion i det autonoma nervsystemet med 

psykologisk/kognitiv bakgrund. 

   

Selektiv uppmärksamhet/upptagenhet  

Den psykologiska litteraturen slår fast att ett oroligt tillstånd hos en person är förknippat med 

en selektiv och riktad uppmärksamhet mot olika eventuella hot (Dalgleish & Watts, 1990). 

Selektiv uppmärksamhet är också identifierad som en vidmakthållande faktor vid en rad 

psykiska sjukdomar och besvär (Harvey & Semler, 2004). Mathews & MacLeod (2002) 

menar dessutom att riktad uppmärksamhet kan vara en utlösande faktor för ångest. Utifrån 

detta föreslår Harvey att ett oroligt tillstånd hos en person med sömnstörning kommer att leda 

till att en avsmalad, selektiv uppmärksamhet riktas mot signaler om hot mot sömnen. Detta är 

en process som Harvey benämner monitoring, och som vi översätter till selektiv 

uppmärksamhet/upptagenhet. Den selektiva uppmärksamheten kan riktas både inåt, dvs. mot 
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kroppssensationer, och utåt i miljön. Vid en sömnproblematik består hoten av indikationer på 

att man inte får tillräckligt med sömn eller inte fungerar tillräckligt bra på dagen. En sådan 

process sker till stor del automatisk och är i stort sett omedveten (Kahneman, 1973). För en 

person som redan är i ett oroligt tillstånd blir dessa upplevda hot ytterligare en orsak till oro. 

Dessutom gäller att ju mer en person selektivt riktar sin uppmärksamhet på eventuella hot, 

desto större är risken att personen hittar betydelselösa signaler som annars skulle passera 

obemärkta förbi (Clark, 1999). Kombinerad med en förhöjd autonom aktivering finns ett 

överflöd av tecken att upptäcka (Harvey, 2002). Begreppet monitoring innebär alltså dels den 

selektiva, riktade uppmärksamheten mot signaler om fara, men även upptagenhet av detta. I 

relation till sömn menar Harvey & Semler (2007) att upptagenhet består av en ökning av 

överdrivna oroande tankar om sömn. Denna dubbelhet gör att vi på svenska benämner termen 

selektiv uppmärksamhet/upptagenhet. 

 

Oro relaterad till sömn 

Oro i relation till insomni har länge intresserat den psykologiska forskningen. Oro är 

förknippat med sömnsvårigheter oberoende av ålder och kultur, och flera modeller för 

insomni inbegriper denna process som en påverkande faktor (Jansson-Fröjmark & Linton, 

2006). Harvey (2002) föreslår i sin kognitiva modell för insomni att personer med insomni är 

upptagna av oroande tankar kring att inte få ordentligt med sömn eller att inte kunna klara 

dagen tillräckligt bra. Utöver detta nämner hon tankar som handlar om olösta problem från 

dagen och om långsiktiga problem med hälsan på grund av dålig sömn. Denna process 

benämner Harvey som negativt färgad kognitiv aktivitet (negatively toned cognitive activity).  

Vår benämning av denna psykologiska process innebär en viss skillnad i betydelse i 

jämförelse med Harveys, på så sätt att begreppet oro kan associeras mer med emotionella 

aspekter hos individen än den med negativt färgade kognitiva aktiviteten. Harvey föreslår i sin 
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modell att negativa tankar på natten får bränsle av stört emotionellt processande under dagen. 

Vidare menar hon att de övriga processerna eldar på en katastrofierande oro som går hand i 

hand med ökad autonom aktivering; på så sätt kan oro ses som ett resultat av övriga processer 

(Harvey, 2002). I denna uppsats gör vi dock inte någon skillnad på oro som sker under dagen 

och oro på natten, då en sådan uppdelning kan vara svår att operationalisera.  

Litteraturen om oro i relation till insomni poängterar att den kanske viktigaste oron är 

den som sker under förstadiet till sömn. Jansson-Fröjmark & Linton (2006) skriver att oro är 

en bidirektionell mekanism i insomni; dels kan insomni ses som en risk för oro, men oro kan 

också ses som en risk för insomni. Det är alltså svårt att veta vilken riktning mekanismen har, 

om oron skapar sömnbesvär eller om det är ett resultat av sömnbesvären. För att få klarhet i 

detta undersökte Jansson-Fröjmark & Linton (2006) oro över tid, och fann att relationen 

mellan oro och subjektiv upplevelse av sömn blev starkare över tid, vilket kan ge stöd åt idén 

att oro är en mekanism bakom utvecklingen av insomni. Däremot ökade inte graden av oro 

över tid. Den psykologiska processen oro relaterat till sömn kallas framdeles i uppsatsen 

endast oro, men vad som behandlas är likafullt en oro som är avgränsad till att röra sig om 

den egna sömnen och konsekvenser av den. 

 

Föreställningar om sömn  

Hur föreställningar om sömn påverkar sömnproblem har länge varit ett ämne för den 

psykologiska forskningen. 1993 publicerade Morin instrumentet DBAS, Dysfunctional 

Beliefs and Attitudes about Sleep Scale. Författaren fann att jämfört med goda sovare har 

äldre personer med insomni mindre realistiska föreställningar om hur mycket sömn de 

behöver, har starkare uppfattning om insomnins negativa konsekvenser, de uttrycker mer 

hopplöshet kring rädsla av att tappa kontrollen över sin sömn och hopplöshet över sömnens 

oförutsägbarhet (Morin, 1993). I sin modell för insomni menar Morin att innehållet i tankarna, 
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så som föreställningar och uppfattningar, är den medierande faktorn i insomni, snarare än de 

uppskruvade tankarna i sig.  

Men en persons föreställningar om sömn kan även ses som bakgrundsbild till 

problematiken. På ett sådant sätt använder Harvey (2002) föreställningar om sömn, 

”erroneous beliefs”, i sin modell för insomni. För Harvey fungerar föreställningar om 

sömnproblemen, så som ”jag behöver åtta timmars sömn”, ”jag kommer att bli sjuk” och ”jag 

kommer att förlora jobbet”, som katalysatorer för ytterligare oro och uppskruvad kognitiv 

aktivitet hos individen. Espie et al. (2000) slår fast att det finns goda bevis för att attityder, 

föreställningar och mental aktivering är centrala faktorer bakom insomni. Och vidare att det 

därför kan vara den insomnidrabbades föreställningar om de negativa upplevelserna och 

konsekvenserna av insomni, som ger näring åt utvecklingen av kliniska besvär. (Espie et al., 

2000).  

Vidare har Jansson-Fröjmark & Linton (2007) undersökt föreställningar om sömn och 

funnit att föreställningar om långsiktiga konsekvenser av insomni, ångest, depression och 

autonom aktivering på alla dessa punkter är vidmakthållande mekanismer vid insomni, samt 

att föreställningar omkring den egna sömnen är den psykologiska process som till störst grad 

förklarar insomni. Det finns således för forskaren eller klinikern starka skäl att beakta 

föreställningar om sömn på området insomni. Genom åren har föreställningar kallats lite olika 

saker, bl.a. ”dysfunctional beliefs” och ”erroneous beliefs”. Vi använder kort och gott termen 

föreställningar om sömn. 

 

Snedvriden uppfattning om sömnproblemens och dagbesvärens konsekvenser  

Harveys kognitiva modell för insomni utmynnar i en sjätte process, vilken kan beskrivas som 

en utkomst av de fem psykologiska processer som vi har redogjort för ovan. Harvey kallar 

den för snedvriden uppfattning om sömnproblemens och dagbesvärens konsekvenser 
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(distorted perception of deficit). Denna process innebär underskattning av den faktiska 

mängden sömn som erhållits, liksom överskattning av konsekvenserna av bristande sömn. 

Litteraturen ger stöd för att insomnipatienter tenderar till sådana icke-realistiska 

uppskattningar (Ustinov et al., 2010; Borkovec & Weerts, 1976; Lundh, 2003). 

Insomnipatienten upplever således att det finns fog för mer oro och ruminering omkring den 

egna sömnen än vad som är realistiskt (Harvey, 2002).  

I den här uppsatsen kommer vi emellertid inte att inkludera denna process i våra 

analyser, då det saknas underlag för att undersöka den. Vår datainsamling har skett genom 

enkätutskick och för att undersöka snedvriden uppfattning om sömnproblemens och 

dagbesvärens konsekvenser skulle ett kontrollerande mått för deltagarnas objektivt erhållna 

sömn behövas. 

 

Syfte, frågeställningar, hypotes 

Vi har visat att insomni är att betrakta som ett heldygnsproblem snarare än bara ett 

nattligt. Relationen mellan nattliga besvär och dagbesvär är till stor del outforskad och då 

insomnipatienter oftare söker hjälp för dagbesvären än för själva sömnproblematiken är det av 

vikt att undersöka vad som ligger bakom dessa. En stor del av den psykologiska litteraturen 

menar att kognitiva och psykologiska processer är viktiga för insomni, och Harvey (2002) har 

föreslagit en modell för detta. Den psykologiska litteraturen visar att faktisk sömn inte 

nödvändigtvis behöver hänga ihop med dagbesvär och Harveys modell skulle kunna förklara 

även utveckling av dagbesvär. Därför är det av teoretiskt och kliniskt intresse att undersöka 

om och i vilken utsträckning psykologiska processer kan vara förknippade med dagbesvär vid 

insomni. Då depression och ångest ofta är komorbida med insomni är det även av intresse att 

undersöka huruvida dessa besvär är förknippade med dagbesvär. Två andra faktorer som 

teoretiskt kan spela in för dagbesvär vid insomni är annan sjukdom och medicinanvändning, 
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vilka således också är intressanta för en jämförelse med de psykologiska processernas 

inverkan på dagbesvär vid insomni.   

Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt i Harveys kognitiva modell, 

undersöka relationen mellan å ena sidan de psykologiska processerna oro, 

säkerhetsbeteenden, autonom aktivering, föreställningar om sömn samt selektiv 

uppmärksamhet/upptagenhet, och å andra sidan dagbesvär vid insomni. Vidare är syftet att 

kontrollera de psykologiska processernas samband med dagbesvär mot sömnmått, ångest, 

depression, annan sjukdom och medicinanvändning. För att genomföra våra avsikter har vi 

uppställt följande frågeställningar och hypotes: 

- Har psykologiska processer samband med dagbesvär vid insomni om man 

kontrollerar för sömnbesvär, ångest, depression, medicinsk sjukdom och användning 

av läkemedel? 

- Är psykologiska processer starkare förknippade med dagproblem vid insomni än 

sömnproblemen i sig själva? 

- Vilka enskilda inslag i dessa psykologiska processer är starkast relaterade till 

dagbesvär? 

Den hypotes vi har ställt upp för uppsatsen lyder:  

- Psykologiska processer är i högre utsträckning relaterade till dagbesvär vid insomni 

än sömnbesvären i sig själva.  

 

Metod 

Design 

Vår uppsats är en tvärsnittsstudie som bygger på data från en undersökning som ingår i 

forskningsprojektet Prospective Investigations on Psychological Processes for Insomnia 

(framdeles kallad PIPPI) med Örebro Universitet som huvudman. PIPPI finanisieras av 

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, och involverade forskare är Markus 
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Jansson-Fröjmark, Allison G. Harvey, Steven J. Linton, Lars-Gunnar Lundh och Annika 

Norell-Clarke.  

Datan för studien inhämtades genom enkäter vilka i september 2008 tillsändes ett 

slumpmässigt urval på 5000 personer i åldrarna 18 till 70 år i Värmlands och Örebro län i 

september 2008. 2333 personer besvarade enkäten och 122 av dessa uppfyllde kriterierna för 

insomni enligt DSM-IV. Insomnipersonerna utgör underlaget för denna studie. Datan från 

enkäterna omfattar demografiska faktorer (ålder, kön, civilstånd, utbildning, sysselsättning, 

etnicitet), sömn och sömnkvalitet, dagfunktion och dagbesvär, hälsa samt psykologiska 

processer relaterade till sömn. Av denna data har vi för vår uppsats använt oss av underlag för 

psykologiska variabler, medicinsk sjukdom, läkemedelsanvändning, sömn, ångest och 

depression.  

 

Deltagare 

De 5000 deltagarna valdes slumpmässigt ur det svenska nationella registret för samtliga 

invånare. Örebro och Värmlands län valdes pga. goda förutsättningar för ett urval med hög 

demografisk generaliserbarhet. Av det ursprungliga urvalet var 58 personer (1,2 %) 

exkluderade på grund av felaktig adress (n=38) och avböjande (n=20). Av de återstående 4 

942 deltagarna svarade 2 333 (47 %) på enkäten. Projektet genomförde analys för 

bortfallsförfarande genom analyser av data ur det svenska nationella registret, samt genom att 

skicka ut en ensidesenkät som undersökte ålder, kön, sömnstörning samt frågorna från 

Insomnia Severity Index, ISI (Bastien et al., 2006). Totalt visade analyserna att det fanns en 

signifikant skillnad i ålder (p< ,001) mellan respondenterna och de som inte svarade på 

enkäten (medelålder 47 år respektive 41 år). Inga skillnader återfanns emellertid för kön, 

sömnstörning eller grad av insomni. Jämförelser med den svenska populationen visar att 

urvalet var representativt när det gäller flertalet demografiska variabler: ålder, kön, civilstånd 
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och utbildning. Det enda kvalifikationskriteriet för att en respondent skulle inkluderas i 

studien var tillhörighet i någon av sömngrupperna: insomni, dålig sömn eller normal sömn.    

         122 av de 2333 respondenterna klassificerades tillhöra gruppen insomni. För att hamna i 

denna grupp måste fyra diagnostiska kriterier uppfyllas: En sömnstörning måste ha förelegat 

den senaste månaden, och personen måste ha rapporterat initial, medeltidig eller sen insomni, 

vilket innebär minst 31 minuter sömnstörning per natt, eller "ganska lite" eller "lite" 

upplevelse av att vara utvilad efter sömn, eller "ganska liten" eller "liten" sömnkvalitet; 

sådana sömnmönster måste ha existerat minst tre nätter i veckan. Vidare måste symtom 

("ganska mycket" eller mer) eller funktionsnedsättningar ("tydliga negativa konsekvenser" 

eller mer) dagtid ha rapporterats. Slutligen får inte personens rapporterade sömnbesvär 

uppfylla kriterierna för apné, narkolepsi, RLS (restless legs syndrome)/PLMD (periodic limb 

movement disorder), circardian rhytm disorder (dygnsrytmstörning), sömngång, mardrömmar 

eller hypersomni.  

De 122 personerna i insomnigruppen är födda 1940-1990. 42 är män, 80 kvinnor. Ett 

urval övriga statistiska uppgifter återfinns i Tabell 1. Vad gäller det interna bortfallet, 

exkluderade vi uteblivna värden enligt principen att en person som inte svarat på en fråga 

utgick ur analysen totalt, enligt Fields rekommendationer (2005). Denna tillämpning gav 

effekten att 10 respondenter föll bort ur den ursprungliga gruppen: av de 122 respondenterna i 

insomnigruppen återstod 112 giltiga resultat för korrelationsanalys av studiens beroende och 

oberoende variabler.  

Vad beträffar korrelationen för frågor rörande oro, sömnrelaterade säkerhetsbeteenden 

och föreställningar om sömn skedde ett bortfall om 7 personer (N=115). För 

regressionsanalysen bearbetades fullständiga svar från N=114. Svarsfrekvensen för dagbesvär 

var N=117. Vi bedömer att dessa bortfall marginellt försämrar representativiteten för vår 

undersökning. Dock skedde en skillnad i resultat i regressionsanalysen för dagbesvär i fråga 
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om övriga svar av en deltagare som inte svarat på en fråga inkluderades eller exkluderades (en 

kontroll i statistikprogrammet SPSS kontroll med ”exclude cases pairwise” jämfört med 

slutanalysens ”exclude cases listwise”).  

 

Tabell 1 

Beskrivande statistik för insomnigruppen; ett urval av data.  

Sysselsättning Antal 

Yrkesarbetande 

Studerande 

Pensionär/sjukskriven/har sjukbidrag 

Arbetslös 

Annat 

74 

7 

23 

5 

18 

Medicinska uppgifter  Antal 

Andra medicinska besvär/sjukdom 

 (M:1,32; Sd: 0,98) 

Använder läkemedel 

 (M:0,98; Sd: 0,92) 

Sömnmedel 

93 

 

81 

 

33 

Sömnsvårigheter Antal 

Har haft sömnsvårigheter… 

1-5 år 

längre tid än 5 år 

Har sömnsvårigheter dagligen 

Uppskattad sömntid per natt:  

Mindre än 4 timmar  

4-7 timmar 

Sömnkvalitet: 

Ganska dålig 

Mycket dålig 

Ganska lite eller inte alls utvilad på morgonen 

Missnöjd med den egna sömnen 

Sömnproblematiken är lite till mycket störande i vardagen 

Sömnig under dagen och i någon grad ”kämpar för att hålla mig pigg/alert” 

Svårt att koncentrera sig på arbetet eller i skolan 

 

60 

55 

43 

 

8 

101 

 

77 

14 

66 

100 

119 

104 

93 

N=122 

 

Procedur 

Enkät skickades per post till 5000 personer. Med enkäten följde ett informationsbrev med 

beskrivning av projektets syfte och värde, inbjudan att delta såväl som ett frankerat 

svarskuvert. Efter två veckor skickades en påminnelse till de som inte svarat. Dessutom fanns 
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en hemsida för projektet. För att ytterligare öka svarsfrekvensen var enkäten utformad på ett 

färgat och användarvändligt sätt med slutna svar och enkla frågor placerade först. 

Konfidentialitet utlovades och dessutom medföljde en penna som sporre för deltagande. 

Dessa steg är i linje med Cochrane-intervju (Edwards et al. 2007). Statistiska analyser 

genomfördes med SPSS 17.  

  

Etiska överväganden  

Denna studie är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Respondenternas 

identiteter exkluderades i vidarebefordringen av data från PIPPI. All data är och förblir för oss 

konfidentiell. Det informerade samtycket till bearbetning av data utifrån svarsenkäten i 

forskningssyfte, föregick oss genom PIPPI. Erforderlig hänsyn enligt forskningsetiska 

riktlinjer har tagits gentemot respondenterna. Vi har därtill avgränsat våra analyser till endast 

sådana vars resultat har varit direkt kopplade till våra frågeställningar.  

 

Mått 

Deltagarnas svar analyserades utifrån dagbesvär, sömn, ångest, depression, 

läkemedelsanvändning samt medicinsk sjukdom. Inga demografiska variabler inkluderades i 

analysen.  

 

Dagbesvär 

Vårt huvudmått är skalan dagbesvär som består av 12 frågor. Deltagarna fick svara på hur 

dagen påverkats den senaste månaden inom följande områden: ”Svårt med 

koncentration/minne/uppmärksamhet”, ”Huvudvärk”, ”Minskning av 

motivation/energi/initiativ”, ”Trötthet”, ”Magbesvär”, ”Sömnighet”, ”Irritation", 

"Nedstämdhet”, ”Misstag eller olyckor på arbetet eller vid bilkörning” samt ”Oro över sömn”. 
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Svarsalternativen var: inte alls (1), något (2), ganska mycket (3) och mycket (4). Utöver dessa 

tillkom två frågor om hur dagen påverkats inom ”Arbete/studier” och ”Social samvaro”. För 

dessa var svarsalternativen: opåverkad (1), försvårad men inte nedsatt (2), nedsatt kvantitet 

eller kvalitet (3), mycket nedsatt kvantitet eller kvalitet (4) samt klarade knappt alls (5). 

Frågorna utgör de forskningskriterier för dagbesvär vid insomni som slagits fast av Edinger et 

al. (2004). Frågorna om inverkan på arbete/studier och social samvaro pga. insomni skall 

hänföras till påverkan på funktioner dagtid, medan de övriga frågorna utgör direkta symtom 

dagtid pga. insomni. Varje fråga summerades till ett skalpoäng för dagbesvär. Cronbach’s 

alpha: ,75. 

 

Dagbesvär 2 

För att så långt som möjligt undvika en teoretisk problematik med cirkulär logik 

konstruerades skalan dagbesvär 2 som kontrollerande beroende variabel. Denna skala 

innehåller samma frågor som dagbesvär, förutom frågan ”Oro över sömn”, som togs bort. Då 

en av de psykologiska processer som vi undersöker är oro, är det problematiskt att korrelera 

den med ett annat mått som innehåller oro. Cronbach’s alpha: ,75. 

 

ISI-dagbesvär  

Som kontrollerande dagmått skapades den beroende variabeln ISI-dagbesvär som härstammar 

från skalan Insomnia Sevrity Index (ISI; Bastien et al., 2001). ISI-dagbesvär utgörs av de två 

frågor i den ursprungliga skalan som rör dagen: a). "I hur pass hög grad anser du att dina 

sömnsvårigheter stör dig i din vardag?" samt b). "I hur pass hög grad tror du att andra 

personer märker av att dina sömnsvårigheter försämrar din livskvalitet?". Båda frågorna 

skattades på en femgradig skala, för fråga a): "Inte alls störande", ”Lite störande”, ”Något 
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störande”, ”Klart störande”, ”Mycket störande”, fråga b): "Inte alls märkbart”, ”Lite 

märkbart”, ”Något märkbart”, ”Klart märkbart”, ”Mycket märkbart”. Cronbach’s alpha: ,61. 

 

Ångest och depression 

För att undersöka ångest och depressiva symtom användes The Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS; Zigmond & Snaith, 1983). HADS består av fjorton frågor där 

hälften undersöker grad av ångest, HADS-A, och hälften depression, HADS-D. 

Depressionsdelen består av frågor som "Jag känner mig som om allting går trögt" och "Jag har 

tappat intresset för mitt utseende". Ångestdelen består av frågor som "Jag känner mig spänd 

eller ’uppskruvad’” och "Jag känner mig rädd, som om något förfärligt håller på att hända". 

Varje fråga får skattades mellan 0-3. Cronbach’s alpha: HADS-A: ,61; HADS-D: ,46. 

 

Psykologiska processer 

Sömnrelaterade säkerhetsbeteenden  

För att undersöka sömnrelaterade säkerhetsbeteenden användes The Sleep-related Behaviors 

Questionnaire (SRBQ; Ree & Harvey, 2004). 16 av de totalt 32 frågorna i SRBQ ingår i 

PIPPI och de lyder till exempel ”Jag missar eller ställer in avtalade möten eller träffar” eller 

”Jag tittar på klockan när jag vaknar för att räkna ut hur många timmars sömn jag fick”. 

Svaren skattades på en femgradig skala från ”Nästan aldrig” (1) till ”Nästan alltid” (5). 

Cronbach’s alpha: ,73. 

  

Autonom aktivering 

För att mäta autonom aktivering användes 8 av de 16 frågorna i enkäten The Pre-sleep 

Arousal Scale (PSAS; Nicassio et al., 1985). Dessa åtta frågor rör fysiologisk aktivering (eng. 

arousal), medan de övriga rör kognitiv aktivering och lämnades utanför analyserna (se 
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Introduktion). Frågorna lyder t.ex. ”I vilken grad har du upplevt något av följande symtom när 

du försöker somna, under den senaste månaden?: ’Hjärtklappning eller oregelbundna 

hjärtslag’” eller ”Pirrig, nervös känsla i kroppen”. Svaren skattades på en femgradig skala från 

”Inte alls” (1) till ”Väldigt mycket” (5). Cronbach’s alpha: ,73. 

  

Föreställningar om sömn 

Deltagarnas föreställningar om sömn mättes med The Dysfunctional Beliefs and Attitudes 

about Sleep Scale (DBAS-10; Espie et al., 2000; Morin, 1993). Skalan består av tio frågor 

som lyder t.ex: ”Jag behöver 8 timmars sömn för att känna mig utvilad och för att fungera bra 

under dagen” eller ”När jag inte får tillräckligt mycket sömn en natt måste jag ’ta igen’ sömn 

genom att ta en tupplur dagen efter eller sova längre”. Svaren skattades från ”Stämmer inte 

alls” (1) till ”Stämmer helt” (5). Cronbach’s alpha: ,74. 

 

Oro relaterat till sömn 

Sömnrelaterad oro mättes med The Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire 

(APSQ; Tang & Harvey, 2004). Skalan består av tio påståenden som skattades från Stämmer 

inte alls (1) och Stämmer helt (5). Påståendena är t.ex: ”Jag oroar mig över den mängd sömn 

som jag kommer att få varje natt” eller ”Jag oroar mig över hur den mängd sömn jag fick 

under den gångna natten kommer att påverka hur jag presterar och fungerar under dagen”. 

Svaren skattades på en femgradig skala från ”Stämmer inte alls” (1) till ”Stämmer helt” (5). 

Cronbach’s alpha: ,93. 

  

Selektiv uppmärksamhet/upptagenhet 

Denna process mättes med The Sleep Associated Monitoring Index (SAMI; Harvey & 

Semler, 2004). Skalan i PIPPI var reducerad från ursprungliga 30 till åtta frågor, vilket 
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motiverades med att de korrelerade starkt med delskalorna totalt (.71-.94) (Harvey & Semler, 

2004). Exempel på de åtta frågorna är: ”När du somnar på kvällen eller somnar om under 

natten eller morgonen - hur ofta lägger du märke till: att din kropp slappnar av eller känns 

tyngre, att det känns som om du ’försvinner bort’, att dina ögon eller ögonlock känns tunga 

eller att dina muskler blir svagare eller slappnar av?” och ”När du somnar på kvällen eller 

somnar om under natten eller morgonen - hur ofta lägger du märkte till ljud i eller utanför ditt 

hus?”. Frågorna skattades på en femgradig skala från ”Aldrig” (1) till ”Alltid” (5), beträffande 

den senaste månaden. Cronbach’s alpha: ,67. 

  

Sömn 

Sömnkvalitet 

Måttet för sömnkvalitet utgörs av frågan: "Hur skulle du beskriva din sömnkvalitet?". Fem 

svarsalternativ finns: "Mycket bra", "Ganska bra", "Varken bra eller dålig", "Ganska dålig", 

"Mycket dålig".  

 

Total sömntid  

Måttet för total sovtid utgörs av frågan "Hur många timmars sömn uppskattar du att du får per 

natt?". Svarsskalan är åttagradig och spänner från "Mindre än 4 timmar" till "Mer än 10 

timmar". 

   

Insomningstid 

Måttet insomningstid bygger på frågan: "Hur många minuter i genomsnitt ligger du vaken i 

sängen innan du somnar (efter att lampan släckts)?" och svarsalternativen är "Mindre än 15 

minuter", "16-30 minuter", "31-60 minuter" och "Mer än 61 minuter". 
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Uppvaknanden efter sömninträde 

Detta mått består av två frågor: "Hur många minuter i genomsnitt är du som regel vaken under 

en natt?" och "Hur många minuter i genomsnitt vaknar du för tidigt på morgonen (tidigare än 

vad du själv önskar)?". Svarsalternativen är i bägge fallen: "Mindre än 15 minuter", "16-30 

minuter", "31-60 minuter", "Mer än 61 minuter". Cronbach’s alpha: ,54. 

  

Tidigt morgonvaknande 

Måttet utgörs av frågan "Bedöm graden av dina sömnsvårigheter: vaken för tidigt på 

morgonen."Svarsalternativen är: "Inga", "Små", "Medel", "Stora", "Mycket stora".  

 

 Medicinsk sjukdom 

Variabeln medicinsk sjukdom består av frågor om annan medicinsk sjukdom än insomni den 

senaste månaden. Följande efterfrågades: hjärtsjukdom, ämnesomsättningssjukdom, sjukdom 

i lungor och andningsorgan, njursjukdom, magsjukdom, autoimmun sjukdom, neurologisk 

sjukdom, cancer, trauma mot huvud, smärta i rygg, nacke eller axlar, huvudvärk samt 

endokrin sjukdom. 

 

Läkemedel  

Variabeln läkemedel utgörs av frågor om egen användning av läkemedel den senaste 

månaden. Följande efterfrågades: antidepressiva, lugnande, antiepileptiska, antipsykotiska, 

blodtryckssänkande, centralstimulerande, läkemedel vid Parkinsons sjukdom, mot värk, mot 

sköldkörtelbesvär samt läkemedel mot astma. 
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Statistiska analyser 

Cronbach’s alpha utfördes på samtliga variabler som bestod av mer än en fråga för att 

undersöka deras interreliabilitet. Normalfördelning testades med Kolmorogov-Smirnov-test. 

För att undersöka sambandet mellan de psykologiska processerna och dagbesvär gjordes 

univariata korrelationer mellan säkerhetsbeteenden, autonom aktivering, oro, föreställningar 

om sömn, selektiv uppmärksamhet/upptagenhet (oberoende variabler) med dagbesvär 

(beroende variabel). Dessa korrelerades dessutom med ångest, depression, total sovtid, 

sömnkvalitet, sent sömninträde, vaken tid efter sömninträde samt tidigt morgonvaknande 

(oberoende variabler), dagbesvär 2, ISI-dag (kontrollerande beroende variabler).  

För att kontrollera för samsjuklighet togs även variablerna medicinsk sjukdom och 

läkemedel med i korrelationen. Alfanivån sattes till ,10 då våra hypoteser är enkelriktade. 

Detta motiveras med att tidigare forskning indikerar att psykologiska processer är förknippade 

med dagbesvär och ingen tidigare forskning ger stöd åt, och inte heller någon teoretisk 

psykologisk anledning finns att anta, det motsatta: att psykologiska processer skulle vara 

förknippade med bättre dagfunktion. För att sömnmåtten skulle spela på samma villkor som 

de psykologiska processmåtten användes ensvansade korrelationer även för dessa. Spearman's 

korrelationer användes då endast två av våra mått var signifikant normalfördelade enligt 

Kolmorogov-Smirnov-testet.  

I syfte att undersöka vilka faktorer som predicerar dagbesvär fördes därefter de 

signifikanta korrelationerna in i en multipel regressionsanalys med dagsvär som utfallsmått. 

Denna skala användes istället för dagbesvär 2, då skalorna korrelerade i princip perfekt. Den 

enda betydande avvikelsen mellan beroendevariablerna dagbesvär och dagbesvär 2 när det 

gäller korrelationer med de oberoende variablerna, var att dagbesvär 2 korrelerade positivt 

signifikant med tidigt morgonvaknande, till skillnad från dagbesvär som inte gjorde det (en 

svag skillnad på ,017). För övrigt varierade korrelationerna mellan dagbesvär och dagbesvär 2 
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jämnt och mycket svagt i förhållande till de oberoende variablerna. För att evaluera 

validiteten för beroendevariabeln dagbesvär gjordes även en multipel regression med ISI-

dagbesvär som utfallsmått, med dess signifikanta korrelationer som prediktorvariabler. För att 

få djupare förståelse för vilka mekanismer som är aktiva i vardera psykologisk process 

delades de processer som var signifikant förknippade med dagbesvär i den multipla 

regressionen upp på frågenivå, där varje fråga korrelerades med dagbesvär.  

När det gäller att besvara frågeställningen ”Vilka enskilda inslag i dessa psykologiska 

processer är starkast relaterade till dagbesvär?”, har vi rört oss på två nivåer. Dels 

korrelationsanalysen mellan å ena sidan de frågor som ligger till grund för 

prediktorvariablerna enligt regressionsanalysen, och å andra sidan beroendevariabeln 

dagbesvär. Dels genom att utifrån definitioner inom forskningen diskutera vilka av de 

mekanismer som inbegrips i de enskilda frågorna, som verkar spela störst roll för dagbesvär. 
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Resultat 

Deskriptiv statistik för dagbesvär vid insomni  

En rangordning av de dagbesvär som respondenterna svarade på och som ingick i analysen, 

ser ut som i Tabell 2.  

 Tabell. 2. 

Medelvärde, standardvärde och spridning i studiegruppen för dagbesvär som uppfyller 

diagnostiska forskningskriterier. 

Dagbesvär Lägsta poäng Högsta poäng M Sd 

Trötthet 2 4 2,7 ,66 

Social samvaro 1 5 2,6 1,10 

Minskning av 

motivation, energi, 

initiativ 

 

1 

 

4 

 

2,6 

 

,77 

Arbete/studier 1 5 2,4 ,87 

Sömnighet 1 4 2,3 ,66 

Oro över sömn 1 4 2,3 ,80 

Svårt med 

koncentration/ minne/ 

uppmärksamhet 

 

1 

 

4 

 

2,2 

 

,81 

Nedstämdhet 1 4 2,2 ,84 

Irritation 1 4 2,1 ,76 

Huvudvärk 1 4 2,0 ,83 

Magbesvär 1 4 1,8 1,00 

Misstag/olyckor på 

arbetet /bilkörning 

 

1 

 

4 

 

1,2 

 

,50 

Antal deltagare = 114. 

 

Resultat av univariata analyser 

Värdena för korrelationerna mellan de psykologiska processerna, sömnmåtten och 

kontrollerande variablerna fördelar sig enligt Tabell 3. Den univariata analysen visar att 

dagbesvär och dagbesvär 2 mycket starkt positivt korrelerande (,988. P<,001); de är alltså i 

det närmaste identiska. Vidare samvarierar samtliga psykologiska processer positivt med 

dagbesvär vid enkelriktad korrelation med en alfanivå på ,10. (I följande text tillika hela 

studien använder vi för värdering av korrelationernas styrka Cohens (1988) skala: svag: r ≈ 

,10, måttligt: r ≈ ,30, stark: r ≈,50). Vi kan se att autonom aktivering och selektiv 
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uppmärksamhet/upptagenhet korrelerar svagt, oro och säkerhetsbeteenden korrelerar måttligt 

och föreställningar om sömn korrelerar starkt med dagbesvär. Ytterligare en faktor korrelerar 

med dagbesvär: sömnkvalitet, vars samvariation är svagt positiv. Värt att notera är att inget av 

sömnmåtten total sömntid, insomningstid, uppvaknanden efter sömninträde eller tidigt 

morgonvaknande samvarierar med dagbesvär. Detta gäller också för annan medicinsk 

sjukdom och användning av läkemedel. 

Vårt andra dagmått ISI-dag samvarierar måttligt positivt med dagbesvär. Fyra 

psykologiska processer har en signifikant positiv korrelation med ISI-dag vid enkelriktad 

korrelation med alfanivå ,10, nämligen föreställningar om sömn, selektiv 

uppmärksamhet/upptagenhet, oro och säkerhetsbeteenden. Dessa samband är svaga. ISI-dag 

samvarierar även svagt med sömnkvalitet, total sömntid, insomningstid och tidigt 

morgonvaknande. Sambanden mellan sömnmått och de båda dagmåtten skiljer sig således i 

hög grad åt. Begränsningarna med ISI-dag som kontrollerande beroende variabel är emellertid 

påtagliga. Depression korrelerar måttligt positivt med dagbesvär och starkt med ångest. Också 

ångest korrelerar måttligt med dagbesvär.   
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Tabell 3 

Spearmankorrelationer mellan dagbesvär, dagbesvär 2, ISI-dagbesvär, oro (APSQ), föreställningar om sömn (DBAS), autonom aktivering 

(PSAS somatic), selektiv uppmärksamhet/upptagenhet (SAMI), sömnrelaterade säkerhetsbeteenden (SRBQ), ångest (HADS-a), depression 

(HADS-d), medicinsk sjukdom, läkemedel, sömnkvalitet (SQ), tidigt morgonvaknande (EMA), insomningstid (SOL), total sovtid (TST) och 

uppvaknanden efter sömninträde (WASO).  
 Dagbesvär Dagbesvär 2 ISI-dag. APSQ DBAS PSASs. SAMI SRBQ HADS-A HADS-D Med. sjukdom Läkemedel SQ EMA SOL TST WASO 

Dagbesvär 1 ,99** ,37** ,36** ,55** ,18* 28** ,45** ,35** ,32** ,05  -,02  20* ,15 ,09 ,14 -,04 

Dagbesvär 2 ,99** 1 ,36** ,31** ,52** ,20* ,26** ,42** ,32** ,33** ,06 -,02 ,18* ,17* ,08 ,13 -,04 

ISI-dagbesvär ,37** ,36** 1 ,23** ,19* ,05 ,17* ,20* ,04 ,09 ,00 -,01 ,29** ,22* ,19* ,24** ,01 

APSQ ,36** ,31** ,23** 1 ,75** ,16* ,47** ,53** ,40** ,27** -,02 -,04 ,31** ,14 ,05 ,21* ,14 

DBAS ,55** ,52** ,19* ,75** 1 ,17* ,48** ,51** ,37** ,22* ,01 -,07 ,21* ,07 ,07 ,03 ,03 

PSASsomatisk ,18* ,20* ,05 ,16* ,17* 1 ,49** ,14 ,42** ,27** ,46** ,27** -,06 ,07 ,03 ,03 ,08 

SAMI ,28** ,26** ,17* ,47** ,48** ,49** 1 ,40** ,44** ,21* ,31** ,12 ,08 -,02 ,17 -,06 ,15 

SRBQ ,45** ,42** ,20* ,53** ,51** ,14 ,40** 1 ,38** ,43** -,05 ,07 ,16 ,09 ,22** ,09 ,04 

HADS-A ,35** ,32** ,04 , 40** ,37** ,42** ,44** ,38** 1 ,56** ,08 -,01 ,14 ,07 -,04 ,15 ,03 

HADS-D ,32** ,33** ,09 ,27**  ,22* ,27** ,21* ,43** ,56** 1 ,18* ,11 ,09 ,10 -,07 ,10 ,01 

Med. sjukdom ,05  ,06  ,00 -,02 ,01 ,46** ,31** -,05 ,08 ,18* 1 ,47** -,15 ,16* ,04 ,07 ,21* 

Läkemedel -,02 -,02 -,01 -,04 -,07 ,27** ,12 ,07 -,01 ,11 ,47** 1 ,02 ,05 ,04 ,03 ,05 

SQ ,20* ,18* ,29** ,31** ,21* -,06 ,08 ,16 ,14 ,09 -,15 ,02 1 ,17* -,09 ,40** ,09 

EMA ,15 ,17* ,22* ,14 ,07 ,07 -,02 ,09 ,07 ,10 ,16* ,05 ,17* 1 -,15 ,41** ,29** 

SOL ,09 ,08 ,19* ,05 ,07 ,03 ,17 ,22** -,04 -,07 ,04 ,04 -,09 -,15 1 ,03 ,07 

TST ,14 ,13 ,24** ,21* ,03 ,03 -,06 ,09 ,15 ,10 ,07 ,03 ,40** ,41** ,03 1 ,18* 

WASO -,04 -,04 ,01 ,14 ,03 ,08 ,15 ,04 ,03 ,01 ,21* ,05 ,09 ,29** ,07 ,18* 1 

Antal deltagare = 112. * p < ,1; ** p < ,05. 
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Resultat av multivariata analyser 

Den multivariata analysen (Tabell 4) ger vid handen att variabler med signifikant samband 

med dagbesvär vid insomni är oro relaterat till sömn, föreställningar om sömn och 

sömnrelaterade säkerhetsbeteenden. Icke-signifikanta variabler är autonom aktivering, 

selektiv upptagenhet/uppmärksamhet, ångest, depression och sömnkvalitet. Det 

standardiserade betavärdet anger att föreställningar om sömn har störst påverkan på 

dagbesvär. Modellen som helhet förklarar 37 % av variansen i dagbesvär och är statistiskt 

signifikant. 

Tabell 4 

Multipel regression mellan prediktorvariablerna sömnrelaterad oro (APSQ), föreställningar 

om sömn (DBAS), autonom aktivering (PSAS somatic), selektiv uppmärksamhet 

/uppmärksamhet omkring den egna sömnen (SAMI), sömnrelaterade säkerhetsbeteenden 

(SRBQ), ångest (HADS-A), depression (HADS-D) och utfallsvaribeln dagbesvär.  

    

B 

  

SE 

  

β 

  

t 

  

p 

APSQ -,12 ,07 -,24 -1,80 ,07 

DBAS ,40 ,09 ,59 4,58 ,00 

PSAS_somatic ,04 ,09 ,05 ,46 ,65 

SAMI -,12 ,10 -,13 -1,20 ,24 

SRBQ ,10 ,06 ,19 1,80 ,07 

HADS-A ,15 ,15 ,12 1,04 ,30 

HADS-D ,07 ,14 ,05 ,49 ,63 

SQ ,81 ,51 ,13 1,60 ,11 

Beroende variablel = Dagbesvär. Antal deltagare = 114. 

 

Regressionsanalys där ISI-dagbesvär utgör utfallsvariabeln (Tabell 5) ger resultatet att 

endast sömnkvalitet och insomningstid har en signifikant påverkan på utfallsvariabeln. Icke-

signifikanta variabler är oro relaterat till sömn, föreställningar om sömn, selektiv 

upptagenhet/uppmärksamhet, sömnrelaterade säkerhetsbeteenden, tidigt morgonvaknande 
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och total sovtid.  Modellen som helhet förklarar 16% av variansen i ISI-dagbesvär och den är 

statistiskt signifikant.  

 

Tabell 5 

Multipel regression mellan prediktorvariablerna oro relaterad till sömn (APSQ), 

föreställningar om sömn (DBAS), selektiv uppmärksamhet/upptagenhet omkring den egna 

sömnen(SAMI), sömnrelaterade säkerhetsbeteenden (SRBQ), tidigt morgonvaknande (EMA), 

insomningstid (SOL), sömnkvalitet (SQ) samt total sovtid (TST) med utfallsvariabeln ISI-

dagbesvär. 
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APSQ -,02 ,02 -,11 -,76 ,45 

DBAS ,03 ,03 ,16 1,16 ,25 

SAMI ,04 ,03 ,14 1,36 ,18 

SRBQ -,00 ,02 -,02 -,17 ,86 

EMA ,32 ,29 ,11 1,11 ,27 

SOL ,48 ,27 ,17 1,78 ,08 

SQ ,34 ,18 ,19 1,90 ,06 

TST ,47 ,33 ,14 1,44 ,15 

Beroende variablel = ISI-dagbesvär. Antal deltagare = 112. 

 

 

Resultat av analyser på itemnivå för signifikanta psykologiska processer  

SRBQ; sömnrelaterade säkerhetsbeteenden 

Den i PIPPI inkluderade enkätdelen SRBQ efterfrågar säkerhetsbeteenden som rör den egna 

sömnen och omfattar 16 frågor.  13 av de 16 frågororna om säkerhetsbeteende signifikant 

korrelerade med dagbesvär (Tabell 6). 11 frågor korrelerar svagt positivt, 2 frågor måttligt 

positivt.  
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Tabell 6 

Spearmankorrelationer mellan SRBQ-frågor för sömnrelaterade säkerhetsbeteenden och dagbesvär.   

Enkätfråga Dagbesvär 

Jag ägnar tid åt att fundera på olika sätt att förbättra min sömn ,24** 

Jag missar eller ställer in avtalade möten eller träffar ,24** 

Jag försöker hålla alla störande tankar och (inre) bilder från mitt medvetande när jag ligger i sängen -,03 

Jag undviker att prata om min sömn ,08 

Jag tittar på klockan när jag vaknar för att räkna ut hur många timmars sömn jag fick ,21* 

Jag ger upp att försöka arbeta ,23** 

Jag använder sömnmedel ,20* 

Jag oroar mig över de konsekvenser som min dåliga sömn ger när jag ligger i sängen ,27** 

Jag tar på mig färre uppdrag som har med andra människor att göra ,35** 

Jag skjuter upp uppgifter till morgondagen ,29** 

Jag undviker svåra samtal med andra människor ,24** 

Under dagen försöker jag spara energi på alla möjliga sätt ,34** 

Jag tittar på klockan för att se hur lång tid det tar att somna ,01 

Jag är mindre aktiv under dagen ,29** 

Jag håller mig sysselsatt för att slippa tänka på min sömn ,20* 

Jag oroar mig för andra saker (t.ex. arbetet) för att distrahera mig från mina bekymmer med sömnen ,16* 

Antal deltagare = 117. * p < ,1; ** p < ,05. 

 

DBAS; föreställningar om sömn 

Enkätdelen DBAS omfattar 10 frågor om dysfunktionella föreställningar om den egna 

sömnen. Samtliga frågor om föreställningar om sömn är signifikant positivt korrelerade med 

dagbesvär (Tabell 7). 6 frågor korrelerar svagt positivt, måttligt positivt 3, och 1 fråga 

korrelerar starkt positivt.  
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Tabell 7 

Spearmankorrelationer mellan DBAS-frågor för föreställningar om sömn och dagbesvär.   

Antal deltagare = 116. * p < ,1; ** p < ,05. 

 

APSQ; oro relaterat till sömn 

Enkätdelen APSQ innehåller 10 frågor om oro omkring den egna sömnen. Samtliga 10 frågor 

är signifikant korrelerade med dagbesvär (Tabell 8). 7 frågor korrelerar svagt positivt och tre 

korrelerar måttligt positivt.  

  

Enkätfråga Dagbesvär 

Jag behöver 8 timmars sömn för att känna mig utvilad och för att fungera bra under dagen ,20* 

När jag inte får tillräckligt mycket sömn en natt måste jag ’ta igen’ sömn genom att ta en tupplur 

dagen efter eller sova längre 

,19* 

Jag oroar mig för att min sömnlöshet kan få allvarliga konsekvenser för min fysiska hälsa ,43** 

När jag har svårt att somna eller somna om bör jag ligga kvar i sängen och försöka ännu mer ,17* 

Jag är orolig för att förlora kontrollen över min förmåga att sova ,30** 

Om jag sover dåligt en natt vet jag att det kommer att påverka mina dagliga aktiviteter dagen efter ,54** 

När jag känner mig irriterad, deprimerad eller orolig under dagen beror det för det mesta på att 

jag inte sovit bra natten innan 

,29** 

Om jag sover dåligt en natt vet jag att det kommer att störa min sömn resten av veckan ,23** 

När jag känner mig trött, är utan energi, eller inte fungerar bra under dagen, beror detta vanligtvis 

på att jag inte sovit bra natten innan 

,23** 

Jag blir överväldigad av mina tankar under natten och känner ofta att jag inte kan kontrollera dem ,17* 
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Tabell 8 

Spearmankorrelationer mellan APSQ-frågor för oro relaterad till sömn och dagbesvär. 

Enkätfråga Dagbesvär 

Jag oroar mig över den mängd sömn som jag kommer att få varje natt ,20** 

Jag oroar mig över hur den mängd sömn jag fick under den gångna natten  

kommer att påverka hur jag presterar och fungerar under dagen 

 

,36** 

Jag oroar mig över hur den mängd sömn jag får kommer att drabba min hälsa ,28** 

Jag oroar mig över hur mycket den mängd sömn jag får kommer att försämra min sociala förmåga ,36** 

Jag oroar mig över hur mycket den mängd sömn jag får kommer att försämra mitt humör ,26** 

Jag oroar mig över att jag har tappat kontrollen över min sömn ,28** 

Jag oroar mig över min förmåga att hålla mig vaken och pigg under dagen ,33** 

Jag lägger ner stor ansträngning på att rätta till mina sömnproblem ,16* 

Mitt misslyckande med att rätta till mina sömnproblem bekymrar mig mycket ,23** 

Min oro över min sömn är ihållande ,29** 

Antal deltagare = 116. * p < ,1; ** p < ,05. 

 

 

Diskussion 

Den viktigaste slutsatsen av denna studie är att hur sömnen är beskaffad för en 

människa som är drabbad av insomni, spelar mindre roll när det gäller symtomen dagtid än 

personens kognitiva processer. Föreställningar om den egna sömnen, de säkerhetsbeteenden 

som utförs för att undvika fruktade konsekvenser av sömnproblemen samt oro för situationen, 

påverkar lidandet dagtid mer än sömnproblematiken i sig. Endast ett av måtten för sömn har 

starkare samband med dagbesvär än den svagaste psykologiska processen, och inget 

sömnmått är starkt nog för att förknippas med dagbesvär. Men de kognitiva processerna är 

också starkare associerade till dagbesvären jämfört med annan medicinsk sjukdom eller 

användning av läkemedel. Samtliga de fem psykologiska processer som vi har analyserat är 

viktiga för att förklara dagbesvär vid insomni. Vår undersökning stöder därigenom Harveys 

kognitiva modell för insomni (2002), men våra resultat öppnar för nyansering av de slutsatser 

som Harvey drar om modellens interna dynamik samt externa tillämpning. Resultaten av vår 
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studie visar att de centrala psykologiska processerna för dagbesvär är föreställningar om 

sömn, sömnrelaterade säkerhetsbeteenden och oro relaterad till sömn. Av dessa är 

föreställningar om sömn den starkast framträdande processen. Resultaten antyder att 

betydelsen av föreställningar om sömn rörande dagbesvär, ytterligare kan accentueras i 

Harveys kognitiva modell. Harvey drar (2002) slutsatsen att selektiv 

uppmärksamhet/upptagenhet, snedvriden uppfattning om sömnproblemens och dagbesvärens 

konsekvenser, föreställningar om sömn samt kontraproduktiva säkerhetsbeteenden är 

drivande krafter bakom oro om den egna sömnen, och därmed bakom en autonom aktivering 

av nervsystemet. En slutsats av våra resultat är att föreställningar om sömn, kombinerade 

med säkerhetsbeteenden för att förhindra att inslagen av katastroftankar i föreställningarna 

inträffar, är en särskilt stark psykologisk process i den utvecklingsgång som Harvey 

beskriver.  

I synnerhet föreställningar om sömn utmärker sig i regressionsanalysen då det gäller att 

ta reda på vilka faktorer som bäst förklarar dagbesvär vid insomni. Detta gäller även, om 

dock i mindre grad, oro och säkerhetsbeteenden. Dessa tre psykologiska processer är starkare 

än såväl ångest som depression; resultatet betyder att varken ångest eller depression 

associeras till dagbesvär vid insomni. Detta resultat är komplicerat, inte minst om kliniska 

slutsatser skall dras, och är förtjänt av ett särskilt resonemang (se nedan). Sammantaget 

skapar våra resultat förutsättningar för teoretiskt värdefulla resonemang beträffande klinisk 

praktik. Dagbesvär vid insomni är alltså relaterat till psykologiska processer och speciellt 

föreställningar om sömn, oro och säkerhetsbeteenden. Hur ska detta förstås? En infallsvinkel 

är att betrakta föreställningar om sömn som en faktor som ligger till grund för andra 

psykologiska processer. Det är mera följdriktigt att en person med starka föreställningar om 

sin sömn (så som överdrivna farhågor om konsekvenserna av sömnbrist) utvecklar någon 

eller flera av de andra psykologiska processerna än omvänt – t.ex. att en person skulle 
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utveckla oro för att sova för lite om det inte i grunden finns en föreställning om att minskad 

sömn på ena eller andra sättet orsakar besvär. Föreställningar om sömn kan på så sätt utgöra 

en ram för hela problematiken. Denna teoretiska framställning av föreställningar om sömn 

som en särskilt inflytelserik process för dagbesvär, har starkt stöd i de statistiska analyserna. 

Att processen har ett sådant distinkt genomslag i regressionsanalysen, trots att samtliga 

univariata korrelationer mellan processer och dagbesvär är signifikanta, kan härledas till att 

den är en bred faktor som jämnt och konsekvent påverkar dagbesvär och sålunda är mycket 

viktig för fenomenet i stort. En teoretisk länk mellan föreställningar och sömn och den 

signifikanta prediktorn sömnrelaterade säkerhetsbeteenden är värd att diskutera ingående. Vi 

vågar föreslå en direkt relation mellan de bägge processerna, något som även Harvey & Ree 

(2004) diskuterar. Säkerhetsbeteendets funktion kan beskrivas som ett försök att avvärja 

fruktad utkomst av en föreställning (Salkovskis, 1989). Genom att utföra säkerhetsbeteenden 

undgår insomnipatienten realitetsprövning av en dysfunktionell föreställning om sömn. Ett 

exempel på detta med hjälp av frågor som enligt resultaten är viktiga för existensen av 

dagbesvär, är: "Jag är orolig för att förlora kontrollen över min förmåga att sova" 

(föreställning om sömn) – för att stävja fruktad utkomst utförs säkerhetsbeteendet ”Under 

dagen försöker jag spara energi på alla möjliga sätt”; anledningen härtill är ett försök att 

uppnå en känsla av kontroll för att undvika det fruktade. Men således uteblir också 

realitetsprövning av den dysfunktionella föreställningen. Säkerhetsbeteendet blir det som 

måtten av känslan av bibehållen kontroll hängs upp på – men föreställningen består och 

riskerar även att förstärkas, i och med att den förblir en oprövad, icke verklighetsgrundad 

övertygelse. På detta sätt är det möjligt att föreställningar om sömn och sömrelaterade 

säkerhetsbeteenden är processer som förstärker varandra och att denna interaktion ytterligare 

vidmakthåller dagbesvär. Emellertid krävs analyser av en annan art än de som vi har utfört 

för att klarlägga styrkan för interaktioner psykologiska processer emellan. Oaktat vill vi 
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teoretiskt framkasta att sömnrelaterade säkerhetsbeteenden inte är en bakomliggande process 

av samma slag som föreställningar om sömn, snarare som process vidmakthållande och/eller 

en förstärkare av de dysfunktionella föreställningarna om sömn. 

Till detta behöver vi knyta slutsatser utifrån resultatet att oro relaterat till sömn är en 

lika stark prediktor för dagbesvär vid insomni som säkerhetsbeteenden. Resultatet är i linje 

med Harveys (2002): oro omkring den egna sömnen är essentiell för att förstå dagbesvär vid 

insomni. Harvey har dragit slutsatsen att föreställningar om sömn är en av de processer som 

eldar på oro för den egna sömnen, samt att denna, allt ökande, oro är av katastrofkaraktär. 

Det är möjligt att utifrån våra resultat utvidga denna slutsats. Men först behöver en 

distinktion göras mellan oro och katastroftankar. Oro är ett tillstånd som kännetecknas av 

kedjor av tankar och bilder av negativ och okontrollerbar natur, varunder mentala 

ansträngningar sker för att undvika förväntade, potentiella hot (Borkovec, 2002). 

Katastroftankar kan definieras som att tillskriva händelser extrema och skrämmande 

konsekvenser, vilka ter sig ohanterbara eller ändlösa (Safren et al., 2007). En grov distinktion 

är således att oro är den mera allmänna, kognitiva aspekten av ångest, ett tillstånd där 

ångesten kan rikta sig likaväl mot dåtid som mot nuet och framtid. När oron däremot 

formuleras till en specifik tanke om en fruktad, framtida konsekvens, är detta en 

katastroftanke; dessa skall därför karaktäriseras som mera specifika och framtidsriktade än 

oron.  

I resultatet av korrelationerna mellan de enskilda frågorna i DBAS och dagbesvär 

återfinns en tendens till stöd för slutledningen att katastroftankar omkring den egna 

sömnproblematiken är en potentiell faktor för dagbesvär vid insomni. Med stöd i ovan gjorda 

åtskillnad mellan oro och katastroftankar fann vi att de fyra frågor i DBAS om föreställningar 

om sömn som har inslag av katastroftanke (av totalt tio), placerar sig som de frågor som 

starkast, näst starkast, fjärde starkast respektive sjätte starkast korrelerar med dagbesvär 
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(Tabell 7). Vad beträffar frågorna för APSQ (oro) är en sådan urskillning inte möjlig: varje 

fråga rör en oro med mer eller mindre inslag av katastroftankar (analysen av APSQ ger 

emellertid vid handen att oro som är riktad mot dagen är starkare förknippad med dagbesvär 

än oro riktad mot natten/sömnen). Frågorna i SRBQ (säkerhetsbeteenden) går inte heller 

dessa att utifrån vår definition av katastroftankar säkert skilja åt, när det gäller i vilken grad 

som säkerhetsbeteendet direkt påeldas av katastroftankar. Således går slutsatser om en 

relation mellan katastroftankar och dagbesvär vid insomni endast att underbygga med 

analysen av frågorna för DBAS. Underlaget är emellertid såpass vagt, att resonemangen om 

katastroftankar som en särskilt potent mekanism inom de psykologiska processerna bör 

betraktas som en framställning av en hypotes av intresse för vidare forskning, snarare än som 

distinkt slutsats.  

För att ytterligare kontrollera faktorn katastroftankar gjordes emellertid en särskild 

korrelation mellan de enskilda frågorna i SAMI (skalan för selektiv 

uppmärksamhet/upptagenhet omkring den egna sömnen) och dagbesvär. Endast en fråga 

utmärker sig (,49. P< ,01): "Under dagen - Hur ofta händer det att du tänker på hur mycket 

den mängd sömn du fick kommer att påverka din prestationsförmåga, din 

koncentrationsförmåga, din energinivå eller din sinnesstämning?", den enda måttligt 

korrelerande frågan, tillika den enda fråga i SAMI med inslag av katastroftanke. 

Konsekvensen av denna diskussion av våra resultat, är att föreställningar om sömn är en 

högst verksam faktor vad gäller dagbesvär vid insomni. Föreställningarna driver fram en oro 

(men det omvända förhållandet är likafullt tänkbart), och denna kombination genererar 

säkerhetsbeteenden. Dessa förhindrar i sin tur en realitetsprövning av de dysfunktionella 

föreställningarna, och sålunda vidmakthålls problematiken. Därtill är det möjligt att 

föreställningarna om sömn ökar i potens i mån av innehåll av direkta katastroftankar. 
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Två psykologiska processer går enligt regressionsanalysen inte att associera till 

insomni: selektiv uppmärksamhet/upptagenhet och autonom aktivering. Vad skiljer dessa 

processer åt från de tre som har samband med dagbesvär? En distinktion är att autonom 

aktivering och selektiv uppmärksamhet/upptagenhet i högre grad än de övriga processerna är 

automatiska eller i liten mån medvetet kontrollerade processer. Detta bör särskilt gälla 

autonom aktivering, vilken hänförd till det autonoma nervsystemet per se är något som 

människor inte kontrollerar. Vidare menar Espie et al. (2000) liksom Kahneman (1973) att 

även selektiv uppmärksamhet/upptagenhet bör betraktas som en omedveten process. En 

absolut uppdelning mellan medvetna respektive omedvetna processer är naturligtvis inte 

möjlig att göra, men vi vill argumentera för att oro, föreställningar om sömn samt 

säkerhetsbeteenden i högre utsträckning än de andra processerna innefattar någon form av 

metatänkande. Om en process övergår från att vara av det mer eller mindre automatiserade 

slaget till att i högre grad utgöra en serie medvetna handlingar, är det tänkbart att de kognitiva 

processernas negativa inverkan på dagbesvären förstärks; insomniproblematiken gör ett större 

intrång i patientens liv. Ett exempel är om selektiv uppmärksamhet utvecklas i riktning mot 

föreställningar om sömn av katastrofkaraktär, eller att oro manifesteras i säkerhetsbeteenden. 

Häri kan förklaringen ligga till varför de mer kognitivt manifesta processerna, föreställningar 

om sömn, säkerhetsbeteenden och sömnrelaterad oro, har högre relevans för dagbesvär än de 

bägge mera automatiserade/mindre medvetna processerna. Vidare är det möjligt att de 

psykologiska processerna kan ge näring åt varandra i en dialektisk utveckling. Ett exempel: 

samtidigt som föreställningar om sömn ligger till grund för säkerhetsbeteenden, så kan dessa 

säkerhetsbeteenden i sin tur tänkas späda på föreställningarna.  

En naturlig fråga gäller samsjuklighet med insomni: Vad säger att det inte är de 

personer med insomni som också har annan medicinsk sjukdom eller medicinerar som 

utvecklar dagbesvär? Korrelationerna mellan medicinsk sjukdom och användning av 
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läkemedel (oberoende variabler) och dagbesvär (beroende variabel) var icke-signifikanta – 

dagbesvären kan inte härledas från dessa faktorer. Dock var frekvensen för andra 

sjukdomar/besvär hög: tre fjärdelar (75,4%) eller 92 av de 122 personerna i insomnigruppen, 

angav sådana. Värt att notera är att medicinsk sjukdom korrelerar positivt signifikant med 

sömnbesvären uppvaknanden under sovtiden och uppvaknanden efter sömninträde (Tabell 3), 

men inverkar inte på dagbesvären. Kontrollen mot medicinska sjukdomar och läkemedel 

stärker totalt de psykologiska proecessernas relevans som förklaringsgrund för graden av 

dagbesvär vid insomni. Korrelationsanalyser har gjorts med samtliga läkemedel; dessa 

publiceras av utrymmesskäl inte i Resultat. Analysen visar att användning av sömnmedel är 

den enda läkemedelsanvändning som har signifikant samband med dagbesvär (svag positiv 

korrelation). Detta resultat är rationellt: sömnmedel är specifikt inriktade på insomnings- och 

sömnbesvär, vilket en minskning av endast till liten del och signifikant endast när det gäller 

sömnkvalitet, spelar någon roll för lidandet dagtid vid insomni (Tabell 3). Resultatet stämmer 

också överens med enkäten SRBQ:s klassificering av sömnmedel som ett säkerhetsbeteende 

– en psykologisk process som har ett positivt samband med dagbesvär vid insomni. I ljuset av 

detta är en rimlig slutsats att sömnmedel bidrar till utebliven realitetsprövning av 

föreställningar om sömn. I de fall insomnipatienter söker hjälp för sina dagbesvär snarare än 

för sömnbesvären, bör därför behandling med sömnmedicin kritiskt betänkas.   

Resultatet att depression eller ångest inte påverkar de dagbesvär som litteraturen 

(Edinger et al., 2004) knyter till insomni är ingen okomplicerad slutsats. Sambanden mellan 

ångest, depression och insomni är ännu inte fullt klarlagda, även om rön inte saknas; t.ex. 

hävdar Ohayon & Roth (2003) liksom Johnson et al. (2006) att ångestsjukdomar i högre grad 

är en orsak till insomni än tvärtom, men att det omvända förhållandet gäller mellan 

depression och insomni. Det enda som våra resultat ger vid handen är att dagbesvär vid 

insomni inte kan förutsägas på grundval av ångest eller depression (Tabell 4), även om ett 
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måttligt signifikant samband finns för bägge variablerna vad beträffar korrelationer med 

dagbesvär (Tabell 3). Vår slutsats är att ångest och depression har ett mindre 

sjukdomsspecifikt samband med dagbesvär än psykologiska processer. För att få en förståelse 

för detta kan vi ta utgångspunkt i en hierarkisk modell för ångest. Enligt en sådan modell är 

benägenhet för ångest ett mer eller mindre stabilt personlighetsdrag, vilket innebär sårbarhet 

både för ångest- och depressiva symtom (Reiss & McNally, 1986; Taylor, 1999). Dessa två 

storheter kan i sin tur betyda sårbarhet för dagbesvär vid insomni, något som stöds av 

resultatet av korrelationerna. Dock konkurreras HADS-måtten för ångest och depression ut ur 

regressionsanalysen av oro, säkerhetsbeteenden och föreställningar om sömn; detta gör att 

sådana processer måste betraktas som mer sjukdomsspecifika för dagbesvär vid insomni än 

ångest och depression. 

En komplikation för vår analys beträffande de oberoende variablerna ångest och 

depression är att vissa dagbesvärssymtom överlappar ångest och depression, t.ex. dagbesväret 

”nedstämdhet” och depression, eller dagbesväret ”svårt med 

koncentration/minne/uppmärksamhet” och ångest. En distinkt åtskillnad av variablerna med 

tanke på dessa teoretiska överlappningar har inte varit möjlig att genomföra, utan är en 

tänkbar komplikation i studien. I denna belysning är våra resultat intressanta att jämföra med 

Ustinov et al. (2010) och Ohayon (2009), vilka, till skillnad från oss, fann att sömnbesvär 

predicerar respektive påverkar dagbesvär. En olikhet mellan studierna är att Ustinov et al. och 

Ohayon operationaliserade ångest och depression som dagbesvär, medan vi istället undersökt 

de bägge fenomenen som oberoende variabler i förhållande till dagbesvär, utifrån hur 

dagbesvär definieras enligt diagnostiska forskningskriterier (Edinger, 2004). Vi anser att våra 

resultat bringar ett mera adekvat ljus över frågan, genom att visa att psykologiska processer 

är precisare prediktorer för dagbesvär än ångest och depression.    
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En begränsning i vår studie är att vi saknar ett objektivt sömnmått. I synnerhet är detta 

en brist i och med att ett av våra syften är att jämföra psykologiska processer med sömn. 

Samtliga sömnmått är subjektiva, vilket i och för sig är naturligt utifrån faktum att det rör sig 

om enkätsvar, men av samma orsak är svarens validitet osäker. Forskning har konstaterat en 

diskrepans mellan subjektiv och faktisk sömn (Dorsey & Bootzin, 1997; Ustinov et al., 

2010). Resonemanget går dock att vända på. Forskningen har samtidigt fastlagt att det ofta är 

den upplevda sömnen, snarare än den faktiska, som är relaterad till dagbesvär (Ustinov et al., 

2010). I detta ljus är det en styrka att sömnmåtten är just subjektiva. Därigenom försäkrar vi 

oss om att vi inte går miste om den grupp människor som upplever att de sover sämre än vad 

de faktiskt gör.  

Ytterligare en brist med vår studie är att samplet är relativt litet med tanke på 

korrelationsstudier. Detta problem illustreras av att vi vid en kontrollanalys – där vi tog med 

data från de personer som i vår slutliga analys uteslöts i och med att de inte svarat på en fråga 

– fick delvis andra resultat (vår kontoll för uteblivna värden innebar i statistikprogrammet 

SPSS valet ”exclude cases pairwise”, jämfört med slutanalysens ”exclude cases listwise”). 

Vid denna kontroll var även tidigt morgonvaknande signifikant i regressionsanalysen. För 

vidare forskning är det därför relevant att undersöka våra frågeställningar utifrån ett större 

urval. Ett annat problem för studien kan vara att vi genom att ur det totala urvalet plocka ut 

gruppen med sömnbesvär, har reducerat variansen i detta konstrukt. Sömnmått korrelerades 

med dagbesvär, en variabel som inte varit utsatt för lika hårda begränsningar när det gäller att 

inkluderas i insomnigruppen. Detta kan medföra en problematik där det finns en större 

homogenitet i den ena variabeln än den andra, vilket i sin tur innebär att sömnmåtten inte får 

lika stort utrymme i analysen. Vi vill framföra två argument mot en sådan tänkbar 

invändning. För det första kompenseras denna homogenitet till stor del genom det stora 

antalet sömnvariabler. Det finns fem sömnmått utifrån vilka deltagarna inkluderas, något som 
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gör att en stor varians beträffande sömnbesvär trots allt garanteras i urvalet. För det andra är 

gruppen med sömnbesvär av hög klinisk relevans om man har intentionen att undersöka just 

den grupp som kan komma i fråga för behandling. Metodologiskt är det dessutom, vid 

undersökningen av en grupp som har sömnbesvär, svårt att kontrollera för problematiken. Ett 

alternativ hade varit att välja ut deltagare utifrån gränsvärden för psykologiska processer, 

genom t.ex. skalan SRBQ. Gränsvärden för psykologiska processer finns dock inte etablerade 

i den psykologiska vetenskapen, varför sådana operationaliseringar får bedömas som allt för 

dristiga. Det ett uppslag för vidare forskning att genomföra samma undersökning utifrån ett 

urval där variablerna för sömnbesvär har haft lika betydelse för inkludering i urvalet som 

dagbesvären. 

Att alfavärde är satt vid ,10 bör diskuteras. Legio inom den psykologiska forskningen är 

att bestämma denna nivå till ,05 – en mer sträng gräns som i högre grad skyddar mot typ-1-

fel. Risken med att sätta ett för strängt alfavärde är fel av typ-2: att missa skillnader som 

faktiskt finns. För vår studie vore det emellertid orimligt att ha en oriktad hypotes. Det finns 

inte någon anledning, vare sig teoretisk eller empirisk, att tro att de psykologiska processer 

som vi operationaliserat skulle vara förknippade med bättre dagmående. Däremot finns det 

starka skäl att utifrån tidigare forskning anta att de kan förknippas med ett sämre sådant 

(Riedel & Lichstein, 2000; Harvey, 2002; Harvey & Ree, 2004; Ustinov et al., 2010). Vårt 

val är således en riktad (ensvansad) hypotes. Dock behöver vi ha i åtanke att en risk för typ-

1-fel finns i och med den stora mängd analyser som vår studie innehåller. Ju fler statistiska 

analyser, desto större risk att resultat kommer av slumpen. I genomsnitt kan alltså ett av tio 

av våra resultat bero på slumpen, vilket är en brist i studien. Detta är samtidigt ett problem för 

all kvantitativ forskning. Ett alternativ kan vara att ha ett strängare alfavärde, men då 

föreligger å andra sidan risk för typ-2-fel, nämligen att gå miste om intressant och även giltig 

information om verkligheten. Ett annat sätt att undgå risken för typ-1-fel kan vara att utföra 
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färre statistiska analyser. Men även detta innebär att intressant information förbigås. För att i 

så hög grad som möjligt kartlägga fenomenet dagbesvär i relation till psykologiska processer, 

fann vi därför att det var nödvändigt att kombinera riktade hypoteser med ett flertal analyser. 

Dock är det en uppgift för framtida forskning att vidare undersöka frågeställningarna, och 

blottlägga eventuella skensammanhang.   

Med ISI-dagbesvär som dagmått är, till skillnad från vårt huvudmått dagbesvär, två 

sömnmått de viktigaste prediktorerna för dagbesvär vid insomni: insomningstid och 

sömnkvalitet. Diskrepansen de bägge dagmåtten emellan undergräver dock inte våra resultat. 

ISI-dagbesvär skiljer sig till innehåll väsentligt gentemot vårt huvudmått dagbesvär. ISI-

dagbesvär innehåller för det första endast två frågor, vilket gör måttet till en smal skala; för 

det andra rör den ena av frågorna i ISI-dagbesvär hur omgivningen antas uppfatta 

problematiken, och alltså inte det egna dagmåendet. Någon motsvarande fråga finns inte 

bland dagbesvär; därigenom kan inte skalan dagbesvär valideras utifrån ISI-dagbesvär. Då 

dagbesvärsskalan har sitt ursprung i forskning, medan ISI-dagbesvär är två frågor plockade ur 

en större enhetlig skala för dagbesvär (Insomnia Severity Index; Bastien et al., 2006), utgår vi 

från att dagbesvär är gällande mått för att mäta insomnipatienters dagmående. Det kan 

givetvis ifrågasättas att ISI-dagbesvär över huvud taget användes som kontrollmått gentemot 

måttet dagbesvär. Utöver dagbesvär 2, där för att kontrollera gentemot cirkellogik 

dagbesväret ”Oro över sömn” utgick, stod emellertid inget bättre kontrollmått för dagbesvär 

till buds. ISI-dagbesvär tjänade de facto sitt syfte endast som beroendevariabel i fråga om att 

kontrollera oberoende variabler i relation till de två frågor som faktiskt ingick i ISI-

dagbesvär, inte som kontrollmått. I belysning av här redovisade brister, konstaterar vi att ISI-

dagbesvär inte infriade våra krav för ett kontrollmått. I våra analyser har vi således använt 

dagbesvär som huvudsakligt dagmått, efter att ha konstaterat att det närmast perfekt 

korrelerar med dagbesvär 2. En skillnad behöver dock noteras. Tidigt morgonuppvaknande 
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korrelerar positivt signifikant med dagbesvär 2, men inte med dagbesvär (Tabell 3). 

Skillnaden i styrka är liten (,017) men avgörande för att en signifikant korrelation uppstår 

med dagbesvär 2. I dagbesvär 2 utgick dagtidssymtomet ”Oro över sömn”. Resultatet antyder 

att tidigt morgonvaknande endast har samband med dagbesvär vid insomni förutan det 

specifika symtomet oro över den egna sömnen. Vi tillskriver detta resultat som en möjlighet 

inom den statistiska slumpbarheten. 

Något som allmänt sett är viktigt att understryka är att vår studie inte styrker några 

kausala samband pga. att den är en korrelationsstudie. Således kan våra resultat lika gärna 

vittna om att det är dagbesvär som orsakar psykologiska processer, som omvänt. Kao et al. 

(2008) poängterar att denna forskningsfråga ännu väntar på empiriskt underbyggnad – det är 

ännu svårt att avgöra om dagbesvären är ett resultat av insomni eller tvärtom. Vad gäller 

övergripande svagheter behöver frågan lyftas huruvida psykologiska processer delvis utgör 

dagbesvären. Är det t.ex. möjligt att dagbesvärfrågorna Minskning av 

motivation/energi/initiativ, Irritation, Trötthet och Svårt med 

koncentration/minne/uppmärksamhet överskrider gränserna till psykologiska processer vilka 

stjäl energi och kraft? Att till viss del de dagbesvär som respondenterna anger i 

svarsenkäterna på den vägen i själva verket utgörs av sekundära- eller sidoeffekter av de 

vidmakthållande, psykologiska processerna? Av psykologiska processer som förstärks i en 

negativ rundgång, och stjäl kraft från mera hälsostärkande beteenden och därmed för den 

drabbade tar gestalt av det lidande som redovisas som dagbesvär? Våra statistiska analyser 

antyder att så inte är fallet. Om de konstrukt vi jämförde hade haft korrelationer på omkring 

,90 hade vi behövt fundera på om de mätte samma sak. Nu ligger den högsta dock på ,55 

vilket får anses som ett robust bevis för att de psykologiska processerna och dagbesvären är 

skilda fenomen, om än i stor utsträckning relaterade till varandra. Avgränsningarna mellan 

kognitiva processer som orsak till dagbesvär och vad som är dagbesvär pga. dessa processer, 
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behöver under alla förhållanden genom forskningen framgent ernå starkare distinktion. Dessa 

frågor inbjuder till fortsatt diskussion. De statistiska analyserna i denna uppsats vidrörs 

emellertid inte av problemkomplexet, så länge som frågor om psykologiska processer och 

dagbesvär inte sammanfaller till innehållet i frågeformulären, samt att variablerna är distinkt 

definierade. Metodologiskt åtgärdade vi en del av denna problematik när vi tog bort 

dagbesväret oro över sömn från utfallsmåttet och kontrollerade för detta (genom dagbesvär 

2).  

Vi behöver dock ta upp ännu en övergripande svaghet, som har med 

bakgrundsmaterialet att göra. Trots att psykologiska processer här operationaliseras så som 

från varandra åtskilda, är det därmed inte sagt att dessa inte till innehållet delvis också 

överlappar varandra. Data för varje psykologisk process är inhämtad med hjälp av separata 

frågeformulär i PIPPI, mellan vilka dock vissa överbryggningar finns. Ett exempel på 

sammanstötningar mellan dessa frågeformulär är: "Jag oroar mig för att min sömnlöshet kan 

få allvarliga konsekvenser för min hälsa" (DBAS) – att jämföra med "Jag oroar mig över hur 

den mängd sömn jag får kommer att drabba min hälsa" (APSQ), och "Jag oroar mig över de 

konsekvenser som min dåliga sömn ger när jag ligger i sängen” (SRBQ) (det är för övrigt 

diskutabelt om sistnämnda fråga per Salkovskis (1989) definition är ett säkerhetsbeteende). 

Exemplet låter belysa en risk för sammanblandningar när det gäller att hänföra rätt svar till 

rätt psykologisk process. Detta understryks av den anmärkningsvärt höga korrelationen 

mellan ovanstående frågor ur DBAS och APSQ (,82. P<.001) – den högsta av samtliga 

korrelationer mellan prediktorernas enskilda frågor. Mellan ovanstående fråga ur DBAS och 

SRBQ är korrelationen ,45. P<.001; mellan dito APSQ och SRBQ ,30. P<.001. På skalnivå 

har vi undvikit denna problematik genom att korrelera skalorna med varandra i syfte att 

fastställa om multikollinearitet föreligger. Analysen visar att inga skalor korrelerar högt med 

varandra, med ett undantag: oro och säkerhetsbeteenden som har en korrelation på ,75, vilket 
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får betecknas som kritiskt. Dock anger Field (2005) att värden över ,8 till ,9 är allvarliga. 

Enligt toleransanalys föreligger inte multikollinearitet. Enligt Durbin-Watson-testet 

föreligger heller inte seriell autokorrelation i urvalet.   

En tredjevariabelproblematik behöver också diskuteras. Det är tänkbart att andra, i 

denna undersökning inte berörda faktorer, på ett okänt sätt påverkar ett flertal av de i studien 

inbegripna variablerna. T.ex. kan en okänd faktor påverka såväl de psykologiska processerna 

som dagbesvären, separat från varandra utan att direkt påverka relationen mellan dem. 

Möjliga sådana variabler kan återfinnas på området allmänna livsbetingelser, livshändelser, 

personlighet och i den psykosociala miljön. En invändning som kan göras mot denna studie 

är att vi inte har kontrollerat för demografiska variabler så som socioekonomisk klass och 

ålder. Då vi vet att dessa faktorer är relaterade till insomni, kan en sådan kontroll vara 

lämplig (Riedel et al, 2005). Dock finns, så vitt vi vet, inte någon forskning som stöder att 

dagbesvär vid insomni skulle vara relaterat till sådana variabler. Ustinov et al. (2010) fann att 

ålder var relaterat till dagbesvär, men då våra definitioner av dagbesvär i jämförelse med 

Ustinov et al. är väsentligt skilda, valde vi att inte kontrollera för detta utan behålla vår 

explorativa ansats.  

Sammanfattnings kan konstateras att resultaten av denna studie stöder tidigare resultat 

av Riedel & Lichstein (2000), Harvey & Ree (2003) samt Ustinov et al. (2010) och bekräftar 

att dagbesvär vid insomni åtminstone delvis är härrör från psykologiska processer och inte 

själva sömnbesvären. Apropå Shekletons et al. (2010) konstaterande att kunskapsglappet 

omkring dagbesvär vid insomni är häpnadsväckande, anser vi att vi har fyllt detta glapp 

åtminstone en aning.  

En logisk konsekvens av studiens bekräftelse av vår hypotes, tillika huvudresultat – 

psykologiska processer är viktigare än sömnproblematiken i sig självt för att förstå dagbesvär 
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vid insomni – är att behandlingsinterventioner för dagbesvär vid insomni bör lägga tonvikt 

vid de psykologiska processer som är signifikant förknippade med dagbesvären. Närmare 

bestämt att klinikern ställer sig följande frågor: vilka föreställningar om sömn spelar in för 

dagbesvären?; vilka säkerhetsbeteenden utför patienten?; hur hjälper jag patienten att bättre 

förstå mekanismerna bakom, och därmed hantera, sin oro över sömnen? Därtill antyder våra 

resultat att inslag av katastroftankar i patientens kognitiva processer är viktiga fynd för 

klinikern. Med den här studien har vi kastat ett delvis nytt ljus över sjukdomen insomni. 

Vetenskapliga fynd såväl som kliniska utvärderingar gör att insomni allt mer förstås som ett 

heldygnsproblem. Vi har härmed visat att de psykologiska processerna under alla 

omständigheter bör innefattas i en sådan syn. Deras betydelse för dagbesvären ska inte 

underskattas.   
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