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             Sammanfattning 

Sömn och förmågan att minnas personliga händelser är en fundamental 
funktion i vårt liv och har en betydande roll för vårt välbefinnande. Denna 
studie ämnade undersöka om det föreligger något samband mellan 
insomnibesvär och minnet för personliga händelser under kontroll för 
variabler såsom emotioner och ålder. Vidare undersöktes relationen mellan 
sömnrelaterad oro och minnet för personliga händelser. Datainsamlingen 
bygger på en enkätundersökning riktad till en studentpopulation där urvalet 
utgjordes av 314 deltagare. Resultaten indikerar att det fanns ett signifikant 
samband mellan insomnibesvär och minnet för personliga händelser efter 
kontroll för emotioner och ålder. Ett signfikant samband påvisades även 
mellan sömnrelaterad oro och minnet för personliga händelser. I 
diskussionen belyses minnet för personliga händelser som en möjlig faktor 
som kan vidmakthålla insomnibesvär. 
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                   Abstract 
Sleep and our ability to remember personally experienced events is a 
fundamental function in our lives and plays an important role in our well-
being. The aim of this study was to investigate whether there is a 
relationship between insomnia symptoms and memory for personally 
experienced events, while controlling for the effects of variables such as 
emotions and age. We also investigated the relationship between sleep-
related worry and memory for personally experienced events. Data was 
collected through a survey, which was conducted in a student population of 
314 respondents. Results indicate that there was a significant correlation 
between insomnia symptoms and memory for personally experienced 
events after controlling for emotions and age. Significant correlations were 
also found between sleep-related worry and memory for personally 
experienced events. The role of memory for personally experienced events 
as a possible factor for maintaining insomnia symptoms is discussed 
further.  
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1. Inledning 

Människor spenderar ungefär en tredjedel av sitt liv sovande. Även om sömnen kan upplevas som ett 

homogent tillstånd, så genomgår vi en rad olika sömnfaser, i vilka det sker en hel del när vi sluter 

ögonen (Linton, 2003). De processer som pågår i sovande tillstånd är bland annat att kroppen byggs 

upp genom att celler repareras och nya produceras. Viktiga hormoner frigörs samtidigt som 

stresshormoner minskar i omfattning, immunförsvaret aktiveras och gör oss mer motståndskraftiga 

vilket hjälper oss att bekämpa virus och bakterier. Vi får även möjlighet till stunder av avkoppling 

och vila, så att ny energi kan byggas upp för att möta morgondagens krav (Söderström, 2007). Sömn 

har även visat sig ha en betydande roll för minnesfunktion, minneslagring och inlärning (Ellenbogen, 

Payne & Stickgold, 2006). Sömn är livsviktigt för oss och hör tveklöst till de nödvändigaste 

mänskliga behoven vi har (Söderström, 2007). Omfattande forskning visar att vi inte skulle överleva 

utan sömn. I experiment där man under en period utsatt råttor för sömnlöshet visar att deras 

immunsystem bryts ner och att det resulterar i dödlig utgång (Stores, 2009).  

            God sömn är sålunda eftersträvansvärt men nästan alla människor har upplevt någon natts 

dålig sömn. Det är ofta en obehaglig men helt normal företeelse som bland annat kan uppkomma 

som ett resultat av en påfrestande livssituation (Carney & Edinger, 2008). Det är en tröst för de flesta 

att sömnlösheten är övergående och endast varar en kort period. För en del övergår dock den dåliga 

sömnen till ett kroniskt tillstånd och kan därmed bidra till en rad negativa effekter inom ett flertal 

livsområden. Forskning visar att sömndeprivering, det vill säga sömnbrist,  resulterar i ökat antal 

negativa emotioner (Dinges et al., 1997) och att dessa emotioner har en negativ inverkan på en 

persons upplevda livstillfredsställelse (Diener, Kuppens & Realo, 2008). Andra aspekter som 

påverkas negativt av sömndeprivering är minnet, både vad gäller inkodning och återgivning samt i 

synnerhet minnet för positiva emotionella ord, det vill säga ord med positiv känslomässig innebörd.  

(Walker, 2005;  ref. i Stickgold & Walker, 2006 ).   

            Generellt verkar människor ha en tendens att minnas fler positiva personliga händelser än 
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personliga händelser av negativ karaktär (Skowronski, Thompson & Walker, 2003). Förmågan att 

erinra sig tidigare personliga händelser är en fundamental funktion i vårt liv och har en viktig roll för 

vårt välbefinnande (Bauer, Cabeza, Dugas, Pathman & Samson, 2011). Uttrycket ”we are our 

memories” beskriver vikten av minnen för vår självbild. Vi är inte bara präglade av våra erfarenheter 

utan också av vilka erfarenheter vi minns och hur vi minns dem. Vår generella upplevelse av väl-

befinnande ökar av fler positiva personliga händelser, men denna tendens störs något vid dysforisk 

sinnesstämning, det vill säga nedstämdhet (Skowronski et al., 2003). Kan dålig sömn vara en annan 

faktor som stör människors frekvens när det gäller att minnas positiva personliga händelser? Kan det 

till och med vara så att vi har lättare att minnas fler negativa personliga händelser som ett resultat av 

dålig sömn? Detta väcker också frågan vad som händer med insomnibesvären om minnet för våra 

personliga händelser blir alltmer partiskt till förmån för negativa händelser, det vill säga att minnet 

lutar mer åt att minnas negativa personliga händelser.  

            Insomni är ett väl utforskat område men vår kunskap om länken mellan insomnibesvär och 

minnet för personliga händelser, så kallade autobiografiska minnen, har hittills varit ett relativt 

outforskat fält. En ökad förståelse och kunskap om hur dessa företeelser interagerar kan utgöra en 

grund för nya behandlingsinterventioner. Om sömnen har betydelse för hur vi minns och att vi minns 

färre positiva personliga händelser eller fler negativa personliga händelser efter varje natts dålig 

sömn, vilka konsekvenser kan det då medföra för vår psykiska hälsa, vår sömn och vårt 

välbefinnande? Kan det även vara så att hur vi minns vårt liv bidrar till att sömnproblemen 

vidmakthålls och att man hamnar i en ond cirkel där minnen för negativa personliga händelser och 

sömnproblem förstärker varandra? Vad händer med den egna självbilden, självförtroendet och synen 

på framtiden när minnet för våra personliga händelser blir mindre positivt eller mer negativt? 

Möjligen skulle detta kunna förklara insomnibesvärens länk till depression. Vi vet idag att det råder 

samsjuklighet mellan insomnibesvär och depressiva symptom (Jansson & Linton 2006) liksom 

mellan insomni och depression (Bush, Durrence, Lichstein, Reidel & Taylor, 2005). Medveten 
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framplockning av positiva personliga minnen skulle kunna vara en viktig komponent vid behandling 

av insomni/insomnibesvär för att förebygga andra besvär, som till exempel depression, men också 

för att behandla insomniproblematiken. Begreppet insomni kan användas lite svepande och med 

olika betydelser. Det är därför av stor vikt att klargöra distinktionen mellan insomnibesvär, som 

denna studie fokuserar på, och insomni. 

1.1  Definition på insomni och insomibesvär 

Insomni är en klinisk företeelse och för diagnostisering krävs att ett visst antal kriterier ur Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR, 2000), klassifikationssystemet för 

psykiska störningar, uppfylls. Syndromet utmärks av svårigheter att initiera sömn, täta 

uppvaknanden, dålig sömnkvalitet eller en kombination av dessa besvär under en period av minst 4 

veckor. För fastställande av diagnos krävs också att symptomen orsakar lidande och leder till 

försämrad funktion samt att symptomen inte kan förklaras av annan störning, sjukdom, medicinering 

eller substans (American Psychiatric Association, 2000). Distinktionen mellan insomni och 

insomnibesvär handlar om att den förstnämnda är en diagnos som sätts vid uppfyllande av fastställda 

kriterier medan insomnibesvär kan delas upp i flera olika definitioner 1) insomni som symptom 

(insomningssvårigheter, svårigheter att upprätthålla sömn samt känsla av att vara otillräckligt 

utvilad), 2) insomnisymptom inklusive dagtidspåverkan och 3) missnöje med kvaliteten eller 

kvantiteten på sömnen (Ohayon, 2002).  I denna studie har fokus legat på insomnibesvär, det vill 

säga på insomni som symptom, inkluderande dagtidsbesvär och missnöje med sömnens kvalité 

och/eller kvantitet, inte insomni som ett kliniskt diagnostiserat tillstånd. För fastställning av insomni 

krävs en noggrann utredning så att symptomen inte kan förklaras bättre av andra orsaker.  

1.1.1 Prevalens 

Det råder inte en enhetlig konsensus avseende prevalensen av insomni. Siffrorna varierar mellan 

olika studier beroende på insomnidefinitionen. Studier som enbart har insomnisymptom i fokus visar 
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att en tredjedel av befolkningen uppvisar besvär med att somna in, upprätthålla sin sömn eller har 

dålig sömnkvalitet då de inte känner sig utsövda när de vaknar. Prevalensen sjunker dock ner mot  

6 % i de studier som utgått från uppfyllda diagnoskriterier för insomni hos den generella 

befolkningen (Ohayon, 2002). Svenska siffror visar att var fjärde kvinna och var sjätte man inom 

ålderspannet 16 - 84 år, uppvisat insomnibesvär under de senaste två veckorna (Statistiska 

Centralbyrån, SCB, 2002). Enligt statistiska centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden, 

ULF, (2011) under perioden 1980-2007 ökade mäns insomnibesvär från 11.6 % till  22 % och 

kvinnors från 18,6 % till 31.6 %. Bland de som lider av insomnibesvär är kvinnor över-

representerade, oavsett ålder (Wing & Zhang, 2006). Studier visar också att insomnibesvären ökar i 

alla åldersgrupper och att besvären ökar med åldern (Ohayon, 2002; SCB, 2011). I en undersökning 

(ULF) från 2010 har 26,8 % av samtliga svarat ”ja” på frågan om man haft besvär med sömnen 

jämfört med 15.2 % tre decennier tidigare (SCB, 2011). Hos ungdomar (16-25 år) har prevalensen av 

insomnibesvär tredubblats sedan 1980-talet (SCB, 2011). Dessa siffror visar att ökningen av 

sömnproblemen är ett allvarligt samhällsproblem som kan orsaka stort lidande för de drabbade och 

kosta samhället stora summor pengar (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2010).  

1.1.2 Konsekvenser av insomnibesvär 

Att ha svårigheter att initiera sömn, inte få sammanhängande sömn eller vakna med känslan av att 

inte vara utsövd får konsekvenser för vårt fungerande och på vår livskvalitet (Chokroverty et a., 

2010).  När det gäller effekterna av insomnibesvär råder det mer enighet inom forskningen. Vanliga 

konsekvenser av insomnibesvär är trötthet, irritation, nedstämdhet och försämrade kognitiva 

förmågor som koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem (DSM-IV, TR, 2000; Espie & 

Morin, 2003; Söderström, 2007). Man har också visat en mortalitetsrisk associerat med mindre 

sömn, och mindre sömn ger en högre risk för stress och depression samt en försämrad generell hälsa 

(Gehrman, Grandner, Pack, Patel & Perlis, 2010). I en studie fann man bland annat att dålig 

sömnkvalitet är relaterat till minskat välmående och att de som rapporterade att de sov dåligt, 
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konsumerade mer vård och mediciner samt hade högre sjukfrånvaro jämfört med de som 

rapporterade god sömn (Bryngelsson & Linton, 2000).  Sömndeprivering bidrar till att förstärka 

negativa emotioner och dålig sömnkvalitet verkar vara associerat med höga nivåer av negativa 

emotioner och låga nivåer av positiva emotioner (Baglioni, Lombardo, Riemann & Spiegelhalder, 

2010). En annan studie visade att personer som led av insomnibesvär upplevde att närstående och 

behandlare missförstod den inverkan som insomnibesvären hade på deras liv och kvinnliga deltagare 

i studien rapporterade försämrad livskvalitet och oro för hur detta påverkade deras relationer 

(Buysse, Carey, Germain, Moul & Pilkonis, 2005).  

1.1.3  Teoretiska förklaringsmodeller 

Två välkända teoretiska förklaringsmodeller om hur insomni fortskrider och vidmakthålls är 

Spielmans och Harveys modell. Spielmans modell, bestående av tre delar, föreslår att 

predisponerande faktorer tillsammans med utlösande händelser och vidmakthållande faktorer hjälper 

oss att förstå hur insomni uppkommer och utvecklas (Carney et al., 2008). Predisponerande faktorer 

är faktorer som ökar individens mottaglighet och känslighet för att utveckla insomnibesvär, till 

exempel kan man ha ett känsligt biologiskt sömnsystem (Carney et al., 2008), känslighet för ångest 

(Espie, 2008) eller ha vissa personlighetsdrag vilka ökar benägenheten för dålig sömn (Aldenkamp, 

Laar, Overeem, Pevernagie & Verbeek, 2010). Utlösande händelser är händelser som kan aktivera ett 

problem, exempelvis insomnibesvär (Carney et al., 2008). Utlösande händelser kan vara exempelvis 

hälsoproblem, problem på jobbet, familjeproblem eller en närståendes bortgång (Broman, Hetta & 

Mallon, 1999). Vidmakthållande faktorer är de psykologiska och beteendemässiga strategier och 

vanor som man har utvecklat för att minska sömnproblemens inverkan på det dagliga fungerandet 

(Spielman, 1986). Vidmakthållande faktorer kan handla om ångest över vilka konsekvenser 

sömndeprivering kommer att få nästföljande dag på arbetsprestationen eller det allmänna 

fungerandet och det är dessa vidmakthållande faktorer som ofta sätts i behandlingsfokus (Espie, 

2007; Spielman, 1986).   
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            För djupare förståelse av de vidmakthållande faktorerna vid insomni har Allison Harvey 

(2002) utvecklat en modell som beskriver samspelet mellan psykologiska faktorer som vidmakthåller 

insomni. Modellen föreslår att överdriven oro över den egna sömnen, också kallad överdriven 

negativ kognitiv aktivitet, höjer den fysiologiska aktiviteten (Harvey, 2000) och skärper 

uppmärksamheten mot sömnrelaterade hot, vilket resulterar i en ökning av oro (Harvey, 2002). 

Personer som besväras av insomni har ofta felaktiga uppfattningar och föreställningar om 

insomnibesvärens konsekvenser (Greenall & Harvey, 2002; Mercer, Morin, Remsberg, Stone & 

Trinkle, 1993) vilket späder på oron (Espie, 2003) och vidmakthåller sömnproblemen (Jansson-

Fröjmark & Linton, 2007). I ett försök att hantera oron utvecklar man säkerhetsbeteenden för att 

förhindra att farhågorna besannas, men dessa beteenden är ytterligare en psykologisk mekanism som 

har betydelse för vidmakthållandet av insomni (Harvey, 2002).  

            En gemensam nämnare för modellerna är vad vidmakthållande faktorer och den betydande 

rollen som psykologiska faktorer får för upprätthållandet av insomni. I Harveys modell (2002) nämns 

oro, övervakning av sömnrelaterade hot, felaktiga uppfattningar om sömn, dysfunktionella 

föreställningar relaterat till sömnen och icke-produktiva säkerhetsbeteenden som viktiga 

psykologiska faktorer som upprätthåller sömnproblematiken.  Detta får stöd av forskning som visar 

att psykologiska faktorer kan spela en viktig roll för uppkomsten och vidmakthållandet av insomnin 

(Jansson-Fröjmark et al., 2007). Andra kognitiva faktorer som hjälper oss att förstå insomnin är 

attributioner, förväntningar, resonemang och minnet (Browning, Harvey & Tang, 2005). Detta 

föranleder frågor om det finns andra psykologiska faktorer som spelar en betydande roll för 

vidmakthållandet av insomniproblematiken men som ovanstående modeller inte täcker. Kan minnet 

för personliga händelser vara en sådan faktor? 

            Inom kognitionsforskningen utgår man från att kognitioner och emotioner samspelar 

(Baumann & Kuhl, 2005; Schulkind & Woldorf, 2005). Kognitioner är ett begrepp på mentala 

processer som omfattar tankar, bilder och minnen medan emotioner definieras som olika 
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känslotillstånd (eller affekter) som innefattar kognitiva, fysiologiska och beteendemässiga reaktioner 

på händelser (Passer & Smith, 2001). Harvey (2002) nämner att den negativa kognitiva aktiviteten 

hos den som har sömnsvårigheter leder till en fysiologisk aktivitet (arousal) och psykiskt obehag 

(distress). I en annan studie fann man att de som katastrofierade, det vill säga utgick från att det 

värsta kommer att inträffa, rapporterade högre nivåer av ångest (Dahl, Harvey, Kaplan, McGlinchey 

& Talbot, 2010). Att sömndeprivering kan ha negativa effekter på sinnesstämningen har påvisats i ett 

flertal studier (Dinges et al., 1997; McNaughton, Polman & Scott, 2006). Emotioner som frustration 

(Albery, Chelette, Esken & Tripp, 1998), irritation och ångest samt depression (Balkin, Kahn-

Greene, Kamimori, Killgore & Killgore, 2007) har visat sig öka som en följd av sömndeprivering.  

            Emotionernas inverkan på vårt minne är ett väl utforskat område inom emotions- och 

minnesforskningen (Beaulieu-Pelletier, Bois, Koestner, Lecours & Philippe, 2011; DeHart & 

Rusting, 2000). Människor i negativ sinnesstämning har lättare för att minnas negativa händelser 

medan människor i positiv sinnesstämning har bättre tillgång till positiva minnen (Blaney 1986; Eich 

& Macaulay, 2000). Det finns anledning att tro att minnet för personliga händelser färgar den 

kognitiva aktiviteten som pågår vid läggning och att faktorer som innefattar minne, emotioner, 

kognitioner, perception och uppmärksamhet förstärker varandra och kan bidra till att sömnproblemen 

upprätthålls.  

1.2  Minnet för personliga händelser 

Det mänskliga minnet är komplext och uppdelat i olika system där varje system sköter olika sorters 

minnesinformation (Gagnepain & Henson, 2010).  Inom minnesforskningen talar man om 

explicita/deklarativa minnen (medveten minnesfunktion) och implicita/icke-deklarativa minnen 

(omedveten minnesfunktion) (Bauer, 2007). Det explicita minnet består av episodiskt minne, som är 

ett minnessystem för händelser som är förankrade i tid och rum (Tulving, 1972) och semantiskt 

minne, där våra kunskaper om världen lagras. Minnet för personligt upplevda händelser, också kallat 

autobiografiskt minne, ses som ett subsystem av det episodiska minnet (Cohen, 1996). Flera forskare 
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menar att minnet för personliga händelser kan dels vara episodiskt och dels semantiskt. Episodiskt 

minne innehåller information om vad man till exempel gjorde på sin semester och semantiskt minne 

innehåller självbiografiska fakta om var man till exempel tillbringade de första levnadsåren (Hay, 

Levine, Moscovitch, Svoboda & Winocur, 2002). Personliga minnen kan vara specifika eller 

generella i sin karaktär (Cohen, 1996). Det förstnämnda innebär att ett minne är begränsat till en viss 

händelse (exempelvis föreläsningen om social ångest) medan generella minnen hänvisar till flera 

händelser (till exempel föreläsningar). Nedan, i figur 1, presenteras en förenklad modell över olika 

minnessystem. 

 
 Figur 1. Modell över olika minnessystem. (Squire, 1987; ref i Bauer, 2007) 

 

1.2.1  Funktionen hos minnet för personliga händelser 

Minnet för personliga händelser är en viktig källa till information om vilka vi är samt till kunskap om 

våra upplevelser och erfarenheter (Cohen, 1996). Dessa minnen är de historier vi berättar om oss 

själva som avslöjar hur vi har formats av våra erfarenheter. (Bauer, 2007). Att komma ihåg våra 

tidigare framgångar och misslyckanden kan vara en viktig faktor för hur vi uppfattar och känner oss. 

Våra personliga minnen har därför en avgörande betydelse för vår självidentitet och vår 

självkontinuitet. (Addis & Tippett, 2008). Vid minnesstörningar där minnet för personliga händelser 

Minnet 

Explicit (Deklarativ) 
- medvetet minne 

Minnet för 
personliga 
händelser 

Episodiskt Semantiskt 

Implicit (Icke -
deklarativ) 

- omedvetet minne 
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påverkas kan en förlust av självidentitet och självmedvetenhet ske (German, Hehman & Klein, 

2005). Våra personliga minnen hjälper oss också att lösa problem (Cohen, 1996) och är viktiga för 

det sociala samspelet genom att vi kan dela med oss av våra personliga upplevelser till andra (Bauer, 

2007). Enligt Cohen (1996) fyller minnet för personliga händelser även en viktig emotionsreglerande 

funktion.  

1.2.2  Minnet för personliga händelser och emotioner  

Det verkar råda en ömsesidig påverkan mellan minnet för personliga händelser och emotioner. Hur 

vi minns påverkar vad vi känner och det vi känner påverkar vad vi minns (Farah, Gillihan & Kessler, 

2007). Minnet för positiva händelser hör i hög grad ihop med välmående (Diener & Seidlitz, 1993), 

glädje (Josephson, Salovey & Singer, 1996) och verkar bidra till bevarandet av en god 

självuppfattning (Skowronski & Walker, 2009). Framplockning av positiva minnen är ett effektivt 

sätt att reglera negativa emotioner (Nolen-Hoeksema & Wisco, 2009; Josephson et al., 1996; Sakaki, 

2007). I en studie där deltagarna erinrade ett negativt minne åtföljt av ett positivt upplevde de en 

emotionsförbättring (Josephson et al., 1996). En annan studie visade att ju fler positiva minnen som 

deltagarna plockade fram i ett experiment, desto större glädje kände de efter framplockningen 

(Sakaki, 2007). Det omvända gäller för negativa händelser och negativa emotioner, det vill säga att 

minnen av negativa händelser kan väcka negativa emotioner (Buehler & McFarland, 1998) och 

negativa emotioner gör att vi lättare får fram minnen av negativ karaktär (Nolen- Hoeksema et al., 

2009). Resultat från ett flertal studier visar att emotionella händelser och emotionella ord är bättre 

ihågkomna än de neutrala (Corkin & Kensinger, 2003; Dougal & Rotello, 2007; Labar, Rubin & 

Talarico, 2004; Philippo & Schaefer, 2005) då minnen av emotionella händelser ofta är mer 

detaljrika och livfulla (Dougal et al., 2007). Människor tycks också ha lättare för att mer specifikt 

minnas de positiva emotionella händelserna (Holmes, 1970; Walker et al., 2003).  

            En kritik som har riktats mot dessa studier har varit att subtila ledtrådar i miljön kan stimulera 

minnet för positiva händelser mer än minnet för negativa händelser. I ett försök att utesluta denna 
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förklaring lät Eich & Suedfeld (1995) sina deltagare vistas i ett rum utan stimulans (sensorisk 

deprivering) under en timme för att sedan göra ett minnestest för personliga minnen. Resultat från 

denna studie visade att minnet för positiva händelser hade dubbelt så hög frekvens som minnet för 

negativa händelser, vilket ledde till att författaren uteslöt miljöledtrådar som förklaring till studiens 

resultat. Personliga minnen tycks vara partiskt till förmån för positiva händelser (Barnier, Harris, 

Moulds & Sharman, 2010). En potentiell förklaring till denna partiskhet är att vi minns fler positiva 

händelser eftersom intensiteten i emotionen kopplad till negativa händelser minskar snabbare än 

intensiteten i emotionen kopplad till positiva händelser (Walker et al., 2003). Denna effekt kallas för 

fading affect bias men verkar inte fungera för alla. I studier av personer med dysfori (nedstämdhet) 

såg man inte att intensiteten i emotionen kopplad till negativa händelser minskade mer än för 

positiva händelser, vilket indikerar att fading affect bias kan störas av faktorer som negativ 

sinnesstämning. Detta leder oss fram till en intressant frågeställning om insomnibesvär kan vara en 

annan faktor som stör denna effekt.  

1.2  Tidigare forskning 

Relationen mellan insomnibesvär och minnet för personliga händelser är ett område som inte fått så 

mycket uppmärksamhet i forskningsvärlden. Föreliggande studie har inspirerats av två tidigare 

studier som undersökt liknande fenomen men använt olika tillvägagångssätt.  

           Studiens första utgångspunkt har varit icke publicerade resultat från en tidigare genomförd 

studie som påvisade en signifikant negativ korrelation mellan sömnkvalitet och minnet av positiva 

emotionella ord, det vill säga ju sämre upplevd sömnkvalitet, desto sämre minne av ord med positiv 

känslomässig innebörd. Deltagarna i studien var indelade i två grupper, där den ena gruppen fick 

instruktioner om att skapa en sömndeprivering, den andra att sova normalt inför ett minnes-

experiment som gick ut på att koda in emotionella negativa, positiva och neutrala ord. Deltagarna 

återvände till en ny testning efter fler nätters god sömn och instruerades att återkalla de inkodade 

orden. Deltagarna i sömndepriveringsgruppen uppvisade en försämring i minnesprestation jämfört 
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med gruppen som fick normalsömn före experimentet. Försämringen gällde både inkodningen och 

minnesåtergivningen, i synnerhet minnet av positiva emotionella ord (Walker, 2005; ref. i Stickgold 

& Walker, 2006). 

             En annan central utgångspunkt för den här studien har varit de resultat som framkommit i en 

annan studie genomförd på en studentpopulation vid Örebro Universitet (MacDonald, 2012, 

personlig kommunikation). Ett syfte med studien var att undersöka relationen mellan insomnibesvär 

och minnet för personliga händelser. Man fann ingen signifikant korrelation mellan dessa variabler, 

däremot visade studien en signifikant negativ korrelation (r(85) = -,294, p < ,01) mellan sömnrelaterad 

oro och minnet för positiva personliga händelser. Studien genomfördes under föreläsningstid och 

deltagarna utgjordes av 86 studenter i psykologi A. Proceduren gick ut på att deltagarna fyllde i ett 

frågeformulär som bestod av 7 frågor om sömn (ISI) och en skrivuppgift om personliga minnen. 

Deltagarna ombads att kortfattat beskriva personliga minnen från de senaste tre åren och för varje 

händelse ange om minnet av händelsen värderades som positivt, negativt eller neutralt, genom att 

sätta ett kryss i lämplig ruta. Tiden beräknades ta 10 minuter.  

            Tidigare studier har fokuserat på relationen mellan sömndeprivering och minnet för 

emotionella ord samt relationen mellan insomnibesvär och minnet för personliga händelser. Walker 

(2006) föreslog en process för episodiskt minne i laboratoriemiljö som nödvändigtvis inte behöver 

sammanfalla med episodiskt minne i verkligheten. Detta fenomen undersöker vi närmare genom att 

gå ut i klasser med vår undersökning och fråga efter deltagarnas personliga minnen och hur de har 

sovit den senaste tiden. Ingen av de tidigare studierna har kontrollerat för variabler som är kända för 

att samvariera med insomni, såsom negativa emotioner och ålder. Unikt för föreliggande studie är att 

vi har tagit hänsyn till dessa variabler när vi har tittat på sambandet mellan insomnibesvär och 

minnet för personliga händelser.  
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1.4  Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka relationen mellan insomnibesvär 

och minnet för personliga händelser. Mer specifikt gör studien en ansats till att besvara följande 

frågeställningar: 

1) Finns samband mellan insomnibesvär och minnet för personliga händelser?  

2) Hur ser relationen mellan insomnibesvär och minnet för personliga händelser ut när vi 

kontrollerar för emotioner och ålder?  

3) Finns samband mellan sömnrelaterad oro och minnet för personliga händelser? 

            Vår hypotes för studien är att de som lider av insomnibesvär minns färre positiva personliga 

händelser och/eller fler negativa personliga händelser. Vi tror också att vi kommer att hitta en negativ 

korrelation mellan sömnrelaterad oro och minnet för positiva personliga händelser, alternativt en 

positiv korrelation mellan sömnrelaterad oro och minnet för negativa personliga händelser. En annan 

hypotes inför studien är att minnet för personliga händelser på ett signifikant sätt kommer att bidra 

till att förklara variation i insomnibesvär även efter att ha kontrollerat för emotioner och ålder.  

            Ett klargörande av relationen mellan insomnibesvär och minnet för personliga händelser 

eftersträvas i den här studien. Förhoppningen är att bidra till förståelse och kunskap om relationen 

företeelserna emellan och därmed väcka intresse för framtida forskningsstudier.  

2.  Metod 

2.1  Design 

Föreliggande studies utformning är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats som bygger på data 

från en enkätundersökning riktad till studenter vid Örebro Universitet. Designen valdes utifrån 

studiens syfte att undersöka eventuell samvariation mellan insomnibesvär och minnet för personliga 

händelser. Vid val av design för att erhålla kunskap om relationer och sambandsmönster mellan olika 

variabler anses en tvärsnittsdesign lämplig. Valet av deltagare tillämpades genom en osystematisk 
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sampling, så kallad bekvämlighetsurval. Enkäten var uppdelad i tre olika delar, där den första delen 

innehöll frågor gällande sömn samt demografisk data, såsom kön och ålder medan den andra delen 

av enkäten innehöll frågor om negativa samt positiva emotioner. I den tredje delen ingick en uppgift 

där deltagarna ombads att återkalla personligt upplevda minnen. För att öka svarsfrekvensen och 

kompensera deltagarna för den tid de avsatte till att delta i studien erbjöds de en belöning i form av 

hembakad semla och saft. Detta mot bakgrund av att studier visar att belöningar ökar 

svarsdeltagandet (Ahtiainen et al., 1997).  

2.2  Deltagare 

Det totala urvalet omfattade sammanlagt 314 deltagare, varav 197 (62,7 %) var kvinnor och  

117 (37,3%) var män med en medelålder av 23,28 (sd = 4,27). Åldersspannet sträckte sig från  

19-46 år. Samtliga deltagare var universitetsstuderande vid Örebro Universitet, fördelade på olika 

utbildningsprogram. För att få ett mer heterogent urval i form av kön, valdes mer mansdominerade 

programinriktningar i slutet av datainsamlingen. Svar erhölls från studerande inom psykologi A  

(14 %), statskunskap (9,9 %), ekonomi (16,6 %), olika ingenjörsutbildningar (5,4 %), sjuksköterske- 

(17,2 %), socionom- (18,5 %), film- (7,3 %) samt handelsprogrammet (11,1 %). Enkäten har 

distribuerats till totalt 13 olika klasser med en varierande gruppstorlek. Antalet deltagare som fyllt i 

enkäten vid dessa klasser har varierat mellan 5 och 44. I vissa klasser besvarades enkäten av en 

majoritet, i andra av en minoritet. 

2.3  Procedur 

Inledningsvis hämtades kontaktuppgifter till utbildningsansvariga och föreläsare från lednings-

kansliet på Örebro Universitet, och genom universitetets hemsida. Via schemasystemet KronoX gavs 

möjligheten till information om tillgängliga föreläsningar i stora föreläsningssalar, vilket delvis 

styrde vilka personer som sedan kontaktades. En del föreläsare kontaktades slumpmässigt antingen 

via mejl eller via telefon med en inledande förfrågan om att få genomföra studien i deras klasser. Där 

föreläsningar krockade tidsmässigt, valdes klasser med störst andel registrerade studenter men 
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hänsyn togs även till könsfördelningen bland klasserna. Då en jämn könsfördelning eftersträvades, 

valdes mot slutet av datainsamlingen klasser med övervägande män. Ett manus förbereddes i syfte att 

delge samtliga studenter likvärdig information om studien. Enligt överenskommelse med föreläsare, 

inleddes alla föreläsningar med en kort muntlig beskrivning om studiens syfte, enkätens utformning 

och en kort definition av minnet för personliga händelser. Personliga minnen illustrerades med 

följande exempel för att klarifiera begreppet och undvika eventuella missförstånd: cafébesök, resa, 

utflykt, dejt, möte med någon, skilsmässa och flytt. Information gavs även om tidsåtgång om 15 

minuter. Deltagarna blev även varse om att överlämnandet av en belöning, i form av semla och saft, 

skulle ske efter enkätundersökningen. Den korta informationen uppskattades ta ca 3 minuter av 

föreläsningstiden. Enkäten utdelades efter föreläsningstid och samtliga deltagare ombads att fylla i 

enkäten under tystnad samt sitta kvar tiden ut. Under ifyllandet av enkäten närvarade en av de 

ansvariga för studien för att säkerställa att genomförandet av studien gick rätt till. Datainsamlingen 

pågick under tre veckor.  

2.4  Statistiska analyser 

Studiens statistiska analyser gjordes i statistikprogrammet, Statistical Package for the Social 

Sciences, (SPSS), 19. Pearsons korrelationsanalys genomfördes för sambandsberäkningar mellan 

studiens variabler. Multipel regressionsanalys användes för att undersöka närmare hur sambandet 

mellan insomnibesvär och minnet för personliga händelser såg ut då vi tog hänsyn till andra 

variabler. Innan vi började med analysen imputerades saknade värden med medelvärdet av de items 

som hade svarats på, minst 60 %. 

2.5  Forskningsetiska hänsyntaganden 

Inför studiens genomförande har forskningsetiska principer (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning beaktats 

(Övreeide, 2002).  Deltagarna informerades muntligt under föreläsningstid att deltagandet var 

frivilligt samt om deras fulla rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan att ange skäl. 
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Deltagarna utlovades anonymitet samt informerades om att all datainsamling skulle behandlas och 

förvaras konfidentiellt. Innebörden av konfidentialitetskravet förklarades närmare vara att inga 

utomstående kan ta del av konfidentiella uppgifter. Information om att allt material som samlas in 

under enkätundersökningen, endast får användas för vetenskapliga syften, gavs också till deltagarna, 

vilket går i linje med nyttjandekravet. 

2.6  Mätinsrument 

De mätinstrument som användes i studien var ISI och I-PANAS-SF samt en skrivuppgift om 

personligt upplevda minnen.  

            ISI, Insomnia Severity  Index,  (Bastien, Morin  & Vallieres, 2001) är ett 

självskattningsformulär bestående av sju items som syftar till att mäta personens subjektiva 

uppfattning av grad av insomnibesvär  under den senaste tiden. Instrumentet omfattar items som 

täcker in 1) svårigheter att somna på kvällen, 2) svårigheter att upprätthålla sömn, 

 3) problem med för tidigt uppvaknande, 4) hur nöjd/missnöjd man är med sitt nuvarande 

sömnmönster, 5) i hur pass hög grad man anser att sömnsvårigheterna stör en i vardagen,  

6) i hur pass hög grad man tror att andra personer märker av att ens sömnsvårigheter stör 

livskvaliteten samt 7) hur oroad man är över sina nuvarande sömnsvårigheter. Formulärets items 

besvaras utifrån en femgradig skala (0=inte alls till 4=väldigt mycket), vilket ger en totalpoäng på 

28, där höga poängvärden visar på svår klinisk insomni. De olika skalstegen är 0-7 = inga kliniska 

signifikanta sömnsvårigheter, 8-14 = subklinisk insomni, 15-21 = måttlig klinisk insomni,  

22-28 = svår klinisk insomni. Instrumentet har uppvisat god validitet och tillförlitlig reliabilitet samt 

god intern konsistens (Cronbachs a = .74) (Bastien et al., 2001). I föreliggande studie var 

 Cronbach’s a = .83, vilket tyder på tillförlitlig reliabilitet och god intern konsistens. 

            Som mått på sömnrelaterad oro använde vi oss av ett item i självskattningsformuläret, ISI 

med frågan ”hur oroad är du över dina nuvarande sömnsvårigheter?” 

            I-PANAS-SF, The International Positive and Negative Affect Schedule Short Form (Kercher, 
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1992) avser att mäta graden av positiv (PA) och negativ affekt (NA). Syftet med att använda I-

PANAS-SF i denna studie var för att kontrollera för negativa emotioner så att vi kan uttala oss 

närmare om relationen mellan insomnibesvär och autobiografiska minnen. Mätinstrumentet 

innefattar 10 påståenden på en femgradig skala, varav fem påståenden syftar till att mäta upplevelsen 

av PA samt 5 påståenden som mäter upplevelsen av NA under den senaste månaden. Samtliga 

påståenden är graderade på en femgradig skala där 1 representerar ”Inte alls”, 2) Lite, 3= I någon 

mån, 4) Mycket och 5) Väldigt mycket. Poängen från de positiva och negativa affekterna summeras 

separat och uppnår en totalpoäng av maximalt 25, där höga poäng indikerar stark negativ affekt eller 

stark positiv affekt. Till de negativa affekterna hör: besvärad, upprörd, skrämd, nervös och rädd och 

till de positiva affekterna hör: upprymd, entusiastisk, pigg, inspirerad och bestämd. Deltagarna 

uppmanas att sätta ett kryss för det svarsalternativ som bäst beskriver i vilken utsträckning de har 

känt de olika affekterna den senaste månaden. I studien användes den svenska versionen av  

I-PANAS-SF (Herlitz, Hillerås, Jorum & Winblad, 1998).   

            Mätinstrumentet finns i en längre version, bestående av 20 påståenden (Clark, Tellegen & 

Watson, 1988), men har kortats ner av Kercher (1992) till 10 påståenden, vilket har visats höja 

graden av kovarians (Chreistensen et al., 1999). En valideringsstudie av I-PANAS-SF påvisar god 

validitet och tillförlitlig reliabilitet för både PA och NA (test- retest = ,84) samt acceptabel intern 

konsistens (Cronbachs a för NA = ,76 och för PA = ,75) (Thompson, 2007).  I föreliggande studie 

var Cronbach’s a för NA = ,76 och för PA = ,74, vilket tyder på tillförlitlig reliabilitet och acceptabel 

intern konsistens.  

            Frågeformulärets tredje del var en variant av en skrivuppgift om personliga minnen 

(Waldfogel, 1948). Deltagarna instruerades att i korta ordalag skriva ner personliga minnen från de 

senaste 10 åren och för varje minne ange om det värderades som positivt, negativt eller neutralt, 

genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Instruktionerna gavs både i muntlig och skriftlig form. I 
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formuläret fanns utrymme för ifyllande av totalt 32 personliga minnen och tidsbegränsningen sattes 

till 15 minuter. 

3. Resultat 

Studiens deskriptiva data i form av medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximum värde på 

variablerna insomnibesvär, emotioner, personliga händelser, sömnrelaterad oro samt ålder redovisas i 

Tabell 1.  

Tabell 1. Deskriptiv data för de olika variablerna   

Variabel    M Sd Mini Maxi  
Insomnibesvär   7,28 4,93 0 28 
Negativa emotioner   10,65 3,43 5 25 
Positiva emotioner   15,15 3,80 5 25 
Negativa personliga händelser 4,35 2,78 0 16 
Positiva personliga händelser  10,11 5,07 0 25 
Neutrala personliga händelser  1,51 1,62 0 11 
Sömnrelaterad oro   0,58 0,86 0 4 
Ålder    23,25 4,28 19 46  
Not. Antal deltagare 314; M = medelvärde; Sd = standardavvikelse; Mini = lägsta  
poäng; Maxi = högsta poäng.  

            

            I figur 2 redovisas procentuell fördelning av de olika insomnikategorierna och fördelning i 

procent mellan positiva, negativa och neutrala personliga händelser inom respektive inomnikategori.  

 

 
Figur 2. Fördelning av de olika insomnikategorierna och fördelning i procent mellan 
 personliga händelser inom varje insomnikategori. 
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            De blåa staplarna i ovanstående figur representerar fördelningen på de olika 

insomnikategorierna (inga sömnsvårigheter, subklinisk insomni, måttlig klinisk insomni och svår 

klinisk insomni) i procent. Resultatet visar att 57,3 % av studiens deltagare inte uppvisade några 

kliniskt signifikanta sömnsvårigheter. 31.8 % av deltagarna erhöll poäng som motsvarade 

subkliniska sömnsvårigheter och antalet deltagare som uppvisade måttligt kliniska sömnbesvär 

uppgick till 10.5 % av det totala antalet deltagare. Det var enbart en deltagare (0.3%) som uppvisade 

svåra kliniska sömnbesvär. De mönstrade staplarna representerar fördelningen i procent mellan 

positiva, negativa och neutrala personliga händelser inom respektive insomnikategori. Av staplarna 

kan man utläsa att i jämförelse mellan minnet för positiva, negativa och neutrala personliga 

händelser, var minnet för positiva personliga händelser bättre ihågkomna, oavsett grad av 

insomnibesvär. Det går även att utläsa i figuren att minnet för positiva personliga händelser minskar i 

frekvens, ju högre grad av insomnibesvär man uppvisar. Med ökad grad av insomnibesvär ökar 

minnet för negativa personliga händelser i frekvens.     

            I tabell 2 visas samtliga korrelationer mellan de variabler som analyserats i studien.  En hög 

korrelation föreligger mellan sömnrelaterad oro och insomnibesvär men detta lägger vi inte vikt vid i 

studien eftersom den höga korrelationen förklaras av att sömnrelaterad oro ingår i mätinstrumentet 

ISI. 
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Tabell 2. Pearsonkorrelationer mellan insomnibesvär, sömnrelaterad oro, emotioner, 
ålder och minnet för personliga händelser      
 Insomni Negativ Positiv Negativ Positiv Neutral sömnrela- Ålder 
 besvär emotion emotion händelse händelse händelse terad oro   
Insomni - ,327** -,212** ,149** -,099 -,056 ,767** ,124* 
besvär 
Negativ ,327** - ,016 .222** ,093 ,051 ,266** ,024 
emotion 
Positiv -,212 ,016 - ,089 ,264** ,048 ,107 -,023 
emotion 
Negativ ,149** ,222** ,089 - ,408** ,170* ,112* -,031 
händelse  
Positiv -,099 ,093 ,264** ,408** - ,215 -,076 -,056 
händelse  
Neutral -,056 ,051 ,048 ,170* ,215* - -,050 -,077 
händelse 
Sömnrela- ,767** ,266** -,107 ,112* -,076 -,050 - ,110 
terad oro 
Ålder ,124 ,024 -,023 -,031 -,056 -,077 ,110 -  
Not. Antal deltagare 314; Positiv händelse = minnet för positiva personliga händelser; Negativ händelse = 
minnet för negativa personliga händelser; Neutral händelse = minnet för neutrala personliga händelser. 
* p < ,05, **p < ,01 
 

3.1  Relationen mellan grad av insomnibesvär och minnet för personliga händelser. 

Vid undersökning av huruvida det fanns en relation och hur stark relationen mellan insomnibesvär 

och minnet för personliga händelser var, användes Pearsons korrelation. Resultatet presenteras i 

tabell 2. Ur tabellen kan utläsas att det inte förelåg ett signifikant samband mellan grad av 

insomnibesvär och minnet för positiva personliga händelser (r(313) = -,099, p > ,05). Detta innebär att 

de som sov sämre inte rapporterade färre minnen av positiva personliga händelser, eller omvänt. De 

som rapporterade färre minnen av positiva händelser, uppvisade inte högre grad av insomnibesvär. 

Resultaten från studien visar dock att det fanns ett signifikant positivt samband mellan grad av 

insomnibesvär och minnet för negativa personliga händelser (r(313) = ,149, ρ < ,01). Det visar att de 

som uppvisade högre grad av insomnibesvär rapporterade fler minnen av negativa händelser. Det går 

att vända på riktningen också och säga att de som rapporterade fler minnen av negativa händelser, 

uppvisade högre grad av insomnibesvär. Då det inte fanns något samband mellan grad av 

insomnibesvär och minnet för neutrala personliga händelser (r (313) = -,056, p > ,05) och att detta 

förhållande inte förändrades vid kontroll för andra relevanta variabler valde vi att ta bort variabeln 

för vidare analys.  
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            Mot bakgrund av att forskning antyder att insomnibesvär korrelerar negativt med minnet för 

positiv information valde vi att gå vidare med detta i en multipel regressionsmodell (se tabell 3) där 

vi undersöker relationen mellan insomnibesvär och minnet för positiva/negativa personliga händelser 

samtidigt som vi kontrollerar för andra variabler. Den relation som påvisats i en korrelationsanalys 

kan tänkas vara undertryckt av andra variabler, så genom att kontrollera för andra variabler kan 

relationen mellan de ursprungliga variablerna förändras (Aneshensel, 2002). Till exempel kan 

närvaron av en kontrollvariabel vara negativt korrelerad med minnet för personliga händelser och 

positivt korrelerad med insomnibesvär, eller tvärtom, vilket kan undertrycka det ursprungliga 

sambandet mellan insomnibesvär och minnet för personliga händelser och ge ett missvisande 

resultat.  

3.2  Hur påverkas relationen mellan insomnibesvär och minnet för personliga händelser, 
då vi kontrollerar för emotioner och ålder?  
 

Då tidigare forskning visar att insomnibesvär samvarierar med negativa emotioner och att emotioner 

i sin tur kan påverka vilka minnen som plockas fram gjordes en ansats i studien att utesluta att 

emotioner kan vara en bakomliggande variabel till eventuell samvariation mellan insomnibesvär och 

minnet för personliga händelser. Vi kontrollerade även för ålder då forskning visar att denna variabel 

samvarierar med insomnibesvär.  

            Med en linjär multipel regressionsmodell gjordes ansatsen att besvara vår tredje 

frågeställning. I steg 1 i modellen lades emotioner och ålder in som oberoende variabler och 

insomnibesvär som utfallsvariabel. Minnet för personliga händelser lades sedan till i steg 2 för att 

undersöka om dessa variabler tillsammans med emotioner och ålder bidrog till en förbättring av 

modellen för att förklara insomnibesvär.  

3.3  Relationen mellan sömnrelaterad oro och minnet för personliga händelser 

I tabellen framgår att det fanns ett signifikant positivt samband mellan sömnrelaterad oro och minnet 

för negativa personliga händelser (r(313) = ,112, p < ,05). Ju mer oro kopplat till sömn desto fler 
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minnen av negativa personliga händelser rapporterade man.  Sömnrelaterad oro hade dock inte något 

signifikant samband med minnet för positiva personliga händelser (r(313) = -,076, p > ,05) eller 

minnet för neutrala personliga händelser (r(313) = -,050 p > ,05). Se tabell 2. 

Tabell 3. Multipel regressionsanalys mellan variablerna ålder, emotioner och minnet för 
negativa/positiva personliga händelser och utfallsvariabeln insomnibesvär 
                                                                95% konfidensintervall 

      B SD B   β   t     låg         hög          
Steg 1 
Ålder    ,12 ,06 ,10*  1,98     
Negativa emotioner   ,48 ,08 ,33**  6,18 
Positiva emotioner                 -,28 ,07          -,21***     -4,05     
Steg 2 
Ålder    ,12 ,06 ,10*  1.99           ,001             ,237 
Negativa emotioner   ,45 ,08 ,31***  5,79           ,293             ,596 
Positiva emotioner                 -,26 ,07          -,20***     -3,66         -,395            -,119                   
Negativa personliga händelser ,27 ,10 ,15**  2,64           ,069             ,474        
Positiva personliga händelser                -,12 ,06          -,12*       -2,14   -,235            -,010  
Not. Beroende variabel; Insomnibesvär; B = icke standardiserade betavärden; 
SD B = standardfel; β = standardiserade betavärden; t = t-värde. 
*ρ< .05, **ρ< .01, ***ρ < .001 
 

I Tabell 3 framgår att alla steg i modellen var signifikanta, steg 1  

(R2 = ,165, F (3,314) = 20,332, ρ < ,001)  och steg 2 (R2
Change = ,187, F(2,314) = 4,211, ρ < ,05). Det 

framgår i tabellen att alla variabler var signifikant relaterade till utfallsvariabeln, insomnibesvär. Steg 

1 i modellen förklarade 16,5 % av variansen i insomnibesvär och steg 2 förklarade 2,2 % utöver 

detta, vilket indikerar att minnet för personliga händelser har ett signifikant förklaringsvärde. 

Positiva emotioner och minnet för positiva personliga händelser var negativt relaterade till 

insomnibesvär, vilket innebär att de som uppvisade högre grad av insomnibesvär återgav färre 

minnen för positiva händelser och färre positiva emotioner. Vad gäller negativa emotioner och 

minnet för negativa personliga händelser var dessa positivt relaterade till insomnibesvär. Detta 

innebär att de som sov sämre rapporterade fler negativa minnen och fler negativa emotioner. Ålder 

korrelerade också positivt med insomnibesvär. Den starkaste prediktorn, med undantag av personliga 

händelser, för att utveckla insomnibesvär var emotioner (β ,30, 95 % CI: ,30 - ,60, ρ < ,05). 
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4.  Diskussion 

Föreliggande studie har undersökt relationen mellan insomnibesvär och minnet för personliga 

händelser samt relationen mellan sömnrelaterad oro och minnet för personliga händelser. Studien har 

även tittat närmare på relationen mellan insomnibesvär och minnet för personliga händelser under 

kontroll för ovidkommande variabler som emotioner och ålder. Anledningen till att dessa variabler 

valts som kontrollvariabler är för att de är kända för att samvariera med studiens utfallsvariabel, 

insomnibesvär.  

           Resultat från korrelationsanalysen visade att negativa personliga händelser samvarierade 

signifikant med insomnibesvär men inget samband påvisades mellan positiva personliga händelser 

och insomnibesvär. En signifikant relation hittades också mellan sömnrelaterad oro och minnet för 

negativa personliga händelser men inget samband påvisades mellan sömnrelaterad oro och minnet 

för positiva personliga händelser. I den multipla regressionsanalysen där insomnibesvär var 

utfallsvariabeln fann vi att minnen av fler negativa personliga händelser samt färre minnen av 

positiva personliga händelser bidrog signifikant till modellen och hade ett förklaringsvärde för 

variationen i insomnibesvär. Förklaringsvärdet kvarstod på en signifikant nivå även efter att ha 

kontrollerat för emotioner och ålder. Resultatet från regressionsanalysen visade att det faktiskt fanns 

en negativ korrelation mellan insomnibesvär och positiva personliga händelser, när effekten av andra 

variabler isolerades. En trolig förklaring till varför våra resultat från korrelationsanalysen inte 

överensstämmer helt med resultat från regressionsanalysen, tros vara att sambandet mellan minnet 

för personliga händelser och insomnibesvär i den förstnämnda analysen varit undertryckt av de 

variabler som vi sedan kontrollerade för.  

             Det unika förklaringsvärdet för personliga händelser låg på 2.2 % för variationen i 

insomnibesvär. Dessa resultat indikerar att våra minnen för personliga händelser är viktiga och har 

betydelse för sömnen. Det är inte enbart upplevelsen av negativa emotioner som förklarar 

insomnibesvär utan insomnibesvär tycks också kunna förklaras av våra minnen för personliga 
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händelser. En tänkbar förklaring till detta kan vara att personer som lider av insomnibesvär kan ha ett 

högre undvikandebeteende, vilket leder till att de söker upp färre positiva upplevelser som kan vara 

stimulerande och frambringa glädje. Att den här gruppen minns färre positiva personliga händelser 

eller fler negativa personliga händelser kan alltså bero på att de faktiskt upplever färre positiva och 

fler negativa händelser. Detta får stöd i forskning som säger att personer som lider av insomni 

utvecklar säkerhetsbeteenden i syfte att förhindra att farhågorna besannas (Carney, Harris & Hood, 

2011). Enligt Harvey (2002) är säkerhetsbeteenden ett slags undvikanden av fruktade utfall i en 

specifik situation. Exempel på säkerhetsbeteenden och undvikanden är att man drar ner på fysiska, 

sociala och arbetsrelaterade aktiviteter (Carney et al., 2011). Annan forskning som ger stöd åt vår 

teori att personer som lider av insomnibesvär kanske upplever färre positiva upplevelser eller fler 

negativa upplevelser är att dessa personer generellt har en lägre livskvalitet än de som sover väl 

(Katz & McHorney, 2002). Den lägre livskvaliteten kan vara ett resultat av undvikandebeteenden.  

            Som nämnts tidigare har forskning funnit att människor generellt minns fler positiva 

personliga minnen än negativa personliga minnen och att detta har betydelse för välbefinnandet. En 

tänkbar orsak till detta som redan nämnts är att intensiteten i emotionen kopplad till negativa minnen 

bleknar snabbare än intensiteten i emotionen kopplad till positiva minnen. En annan orsak kan vara 

att människor är motiverade att plocka fram fler positiva personliga minnen eftersom det är en 

effektiv copingstrategi som hjälper dem att reglera oönskade emotioner. Resultatet kan bli att den här 

typen av minnen förstärks genom upprepning och hålls mer levande och mer tillgängliga för 

framplockning. Förmågan att återkalla positiva minnen för att reglera emotioner kan kanske 

försämras hos personer som lider av insomnibesvär, vilket får konsekvensen att de minns färre 

positiva alternativt fler negativa minnen. En annan strategi som människor använder för att reglera 

sina emotioner är positiv omvärdering, vilket är en kognitiv omvärderingsprocess och går ut på att 

omvärdera en situation och göra en positiv tolkning av den. Forskning har funnit en signifikant 

negativ korrelation mellan insomni och positiv omvärdering, vilket innebär att personer som lider av 
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sömnbesvär kan vara sämre på att omvärdera en situation till något positivt (Xia & Zhou, 2010). 

Detta tyder på att emotionsregleringsstrategier kan vara försämrade hos personer som lider av 

insomnibesvär och kan förklara varför de minns färre positiva alternativt fler negativa personliga 

minnen.  En annan tänkbar orsak kan vara att återkallandet av positiva minnen eller omvärderingen 

av en situation inte har effekt på regleringen av negativa emotioner hos de som lider av 

insomnibesvär och att dessa människor av den anledningen inte är motiverade att återkalla positiva 

minnen eller göra en positiv tolkning av en situation. Möjligtvis kan låga förväntningar på den egna 

förmågan att reglera emotioner eller upplevd avsaknad av kontroll över sin situation vara en 

anledning till att dessa copingsstrategier inte skulle fungera.  

            Vi har tidigare sett att det finns forskning som påvisar att dålig sömnkvalitet resulterar i ökat 

antal negativa emotioner (Baglioni et al., 2010; Dinges et al., 1997). Det finns också forskning som 

vänder på riktningen och menar att negativa emotioner har en negativ inverkan på sömnen (Baglioni 

et al., 2010). Man har exempelvis funnit att efter en känslomässigt påfrestande händelse där sinnes-

stämningen sänks påverkas sömnfysiologin på så sätt att antalet uppvakningar under natten ökar, 

djupsömnen och den totala sömntiden minskar och sömneffektiviteten påverkas negativt (Cluydts et 

al., 2011). Oro är exempel på en negativ emotion som får näring av bland annat dysfunktionella  

föreställningar relaterat till sömnen och som Harvey (2000) menar bidrar till att försämra sömnen. 

Det går att se sambandet mellan negativa emotioner och insomnibesvär som dubbelriktat, negativa 

emotioner försämrar sömnen och sömnstörningar i sin tur späder på negativa emotioner. 

            I litteraturen har vi också sett antydningar på att emotioner interagerar med minnet för 

personliga händelser på olika sätt. Den sinnesstämning man är i påverkar vilka personliga minnen 

som görs mer tillgängliga för framplockning (Blaney, 1986; Eich et al., 1996; Parrot & Sabini, 

1990). Detta innebär att om man upplever positiva emotioner, så har man lättare att minnas positiva 

personliga händelser och omvänt har man lättare att minnas negativa personliga händelser om man 

upplever negativa emotioner. Minnet för personliga händelser har också en betydande roll för våra 



                                                                 Det är eländigt med insomnibesvär och minnet hjälper… 29 

emotioner (Josephson et al., 1996) och kan antingen höja eller sänka våra emotioner beroende på 

minnets emotionella valör. Harvey nämner den negativa kognitiva aktiviteten som pågår vid 

läggning som en vidmakthållande faktor för insomni och att innehållet i den negativa kognitiva 

aktiviteten kan handla om händelser som inträffat under dagen (Harvey, 2000). Vi tror att minnet för 

personliga händelser kan fylla en viktig funktion i vidmakthållandet av insomni genom att färga den 

kognitiva aktiviteten som sker innan insomning och/eller bidra till mer negativ kognitiv aktivitet.  

            Utifrån dessa tankegångar  vill vi föreslå en teoretisk modell som illustrerar att 

insomnibesvär, emotioner och minnet för personliga händelser kan samspela och ömsesidigt påverka 

varandra och att dessa faktorer kan förstärka varandra i en ond cirkel. Det vill säga insomnibesvären 

kan öka negativa emotioner och emotionerna i sin tur kan förstärka insomnibesvären. Vidare kan de 

negativa emotionerna göra att minnen av negativa personliga händelser görs mer tillgängliga och 

dessa minnen i sin tur kan förstärka de negativa emotionerna.  Minnet för negativa personliga 

händelser kan bidra till att förstärka och vidmakthålla insomnibesvären och insomnibesvären kan 

påverka vilka personliga händelser vi minns. Dessa tankar ligger på ett rent teoretiskt plan och i 

denna studie kan vi inte dra slutsatser om kausalitet men våra resultat tillsammans med tidigare 

litteratur ger antydningar om att dessa samband kan föreligga. Relationerna företeelserna emellan 

illustreras i figur 3 

  Figur 3                                           Negativa emotioner 

 

 

 

  Insomnibesvär                                           Minnet för personliga 
                                                                                                                     händelser   
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            Vi har nämnt tidigare att människors tendens att minnas fler positiva än negativa personliga 

minnen kan störas av en dysforisk sinnesstämning. Det är möjligt att insomnibesvär kan vara 

ytterligare en faktor som stör effekten av fading affect bias, vilket resulterar i att personer som lider 

av insomnibesvär minns färre positiva alternativt fler negativa minnen.  

            Studiens resultat går i linje med viss tidigare forskning som säger att minnet för positiv 

information påverkas negativt av för lite sömn (Walker, 2005; ref. i Stickgold & Walker, 2006). Vid 

jämförelser med den tidigare studien (MacDonald, 2012, personlig kommunikation) som ämnade 

undersöka relationen mellan insomnibesvär och minnet för personliga händelser finner vi något 

motstridiga resultat. Medan vi fann en signifikant relation mellan insomnibesvär och minnet för 

personliga händelser påvisades inte detta samband i den tidigare studien trots att skillnaderna mellan 

grupperna gällande insomnibesvär var signifikanta.  Det är intressant att vi hittade ett samband trots 

ett signifikant lägre medelvärde. Vad kan detta bero på? En möjlig förklaring till de varierande 

resultaten kan bero på att den tidsmässiga distansen gällande minnet för personliga händelser varit 

olika för deltagarna i de olika studierna. I den tidigare studien (MacDonald, 2012, personlig 

kommunikation) sträckte sig de ihågkomna händelserna tre år bakåt i tiden medan man i den aktuella 

studien behandlade minnen från de senaste tio åren. Människor är motiverade till att se positivt på sig 

själva (Sedikides & Strube, 1997) och enligt Ross & Wilson (2002) har minnen som upplevs vara 

avlägsna inte lika stort inflytande på nuvarande självuppfattning som minnen som upplevs vara nära i 

tiden. Om upplevelser närmare i tiden är viktiga för nuvarande självuppfattning, så kanske den mer 

nära dåtiden utvärderas som mer positivt jämfört med den mer avlägsna dåtiden. Detta kan ha drivit 

deltagarna i den tidigare studien att vara mer selektiva och välja personliga minnen som varit viktiga 

för att bevara en god självbild. En annan förklaring till varför den tidigare studien inte fann samband 

mellan insomnibesvär och minnet för personliga händelser kan bero på att sambandet varit 

undertryckt av ovidkommande variabler, som studien inte har kontrollerat för.  

            I den tidigare studien (MacDonald, 2012, personlig kommunikation) fann man en signifikant 
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negativ korrelation mellan sömnrelaterad oro och minnet för positiva personliga händelser  

(r(85) = -294, p < ,01) medan vår studie påvisade ett signifikant positivt samband mellan 

sömnrelaterad oro och minnet för negativa personliga händelser (r(313) = ,112, p < ,05). Även om det 

vid första anblick kan tyckas som om vi funnit olika resultat, så antyder bägge studierna att 

sömnrelaterad oro korrelerar med minnet för personliga händelser.  

            Oro är en psykologisk faktor som Harvey benämner som negativ kognitiv aktivitet och som 

spelar en viktig roll i vidmakthållandet av insomni. Man kan spekulera om det finns ett dubbelriktat 

förhållande mellan sömnrelaterad oro och minnet för personliga händelser. Vi har redan nämnt att 

den negativa kognitiva aktiviteten som sker vid läggning kan färgas av minnet för personliga 

händelser men den negativa kognitiva aktiviteten kan också tänkas göra vissa minnen för personliga 

händelser mer tillgängliga än andra, vilket i sin tur kan bidra till mer negativ kognitiv aktivitet som 

stör sömnen. I denna studie har vi kunnat påvisa att det finns ett positivt samband mellan sömn-

relaterad oro och minnet för negativa personliga händelser men framtida studier får avgöra huruvida 

det finns ett dubbelriktat samband eller om det handlar om ett enkelriktat samband.  

4.1  Styrkor och svagheter 

En styrka med studien är det stora deltagarantalet och att många olika programinriktningar har 

inkluderats. Detta ger oss bra underlag för analys men frågan om vilka deltagare som ligger till grund 

för vår analys bör lyftas fram. I föreliggande studie genomfördes undersökningen efter 

föreläsningstid och på frivillig basis, vilket resulterade i att alla deltagare inte fångades upp. I vissa 

föreläsningsklasser valde endast en minoritet att medverka. Det finns därför skäl att spekulera kring 

hur studiens deltagare skiljde sig från gruppen som valde att inte medverka. Gällde bortfallet i 

studien de personer som hade markanta insomnibesvär men av diverse anledningar inte lockades att 

delta? Kanske hade deltagarnas svarsmönster sett annorlunda ut hos den gruppen? 

            Användningen av en icke-klinisk population begränsar generaliserbarheten till den kliniska 

populationen. Replikering av studien i en klinisk population vore önskvärt då forskning kring 
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insomni och minnet för personliga händelser hos personer diagnostiserade med insomni är bristfällig. 

En påvisad samvariation mellan insomni och färre positiva personliga händelser och/eller fler 

negativa personliga händelser hos personer med insomni, skulle kunna öka vår förståelse för orsaken 

till utvecklingen av depressiva symptom och/eller depression och få implikationer för klinisk 

behandling.   

            Resultaten bör även diskuteras utifrån det faktum att framplockning av minnen är en 

komplicerad process som påverkas av diverse faktorer. Är deltagarnas nedskrivna personliga 

minnen, efter vår instruktion, och i den aktuella situationen, representativa för hur de minns sina 

personliga händelser i andra situationer? Forskning skiljer på frivilligt och ofrivilligt framplockade 

personliga minnen. Ofrivilliga personliga minnen är personliga händelser som dyker upp spontant 

och utan någon större ansträngning medan frivilliga personliga minnen är personliga händelser som 

tas fram viljemässigt och avsiktligt (Berntsen & Rasmussen, 2011). Deltagarnas nedskrivna minnen 

kan ha styrts av en viljemässig och avsiktlig handling, vilket kan ha gjort så att de selekterat vilka 

minnen de velat rapportera om. De nedskrivna minnena kan dock ha framkommit relativt spontant 

oberoende av situationen. Huruvida återgivningen av personliga minnen i den rådande situationen är 

representativt för hur deltagarna minns sina personliga händelser generellt är oklart. Om det går att 

överföra resultaten till att gälla även för ofrivilliga personliga minnen är också osäkert. Även om vi 

har försökt att minimera effekterna av möjliga felkällor, så kan vi inte kontrollera för alla. Detta 

kräver att resultaten tolkas med viss försiktighet eftersom studien genomförts vid ett enda tillfälle 

och vi kan inte uttala oss om ett orsakverkanssamband. Det är eftersträvansvärt med mer forskning 

som följer upp och undersöker detta på andra populationer, möjligtvis i en longitudinell studie där 

man kan uttala sig om sambanden på riktningen. 

            En annan svaghet med studien är att resultaten bygger på självskattningar, vilket kan hota 

studiens trovärdighet genom de svarandes benägenhet att ge socialt önskvärda svar. En styrka är 

dock att deltagarna utlovats anonymitet. Risken för självkorrigering ökar då deltagarna ombeds att 
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lämna ut personlig information som kan upplevas som känslig. Anonymiteten minskar denna risk då 

de svarande inte går att identifiera.  

            Enkäter är ett forskningsinstrument som är väl utbrett och används i hög utsträckning inom 

beteendevetenskaplig forskning (Baruch, 1999). Statistiska centralbyrån följer bortfallsutvecklingen 

och har sett en trend mot ökat bortfall under de senaste 25 åren (Ahtiainen et al., 1997). Mellan  

1975 och 1995 har svarsfrekvensen för enkätundersökningar sjunkit med 16 % (Baruch, 1999). Mot 

bakgrund av detta gjordes en ansats att erhålla en tillfredsställande svarsfrekvens genom att utlova en 

belöning i form av semla och saft till de som deltog i studien. Det finns skäl att spekulera kring 

huruvida belöningen kan ha påverkat studiens resultat. Enligt Eich et al. (1996) påverkas minnet för 

personliga händelser av den rådande sinnesstämningen på så sätt att man har lättare att minnas 

negativa händelser om sinnesstämningen är sänkt och omvänt har man bättre tillgång till minnen av 

positiva händelser om man är i en positiv sinnesstämning. Deltagarnas sinnesstämning kan ha 

påverkats positivt av belöningsformen och inverkat på resultatet genom att de haft bättre tillgång till 

positiva minnen och därmed har rapporterat fler positiva minnen. Möjligtvis hade rapporteringen av 

positiva minnen minskat i frekvens om belöningen uteblivit, vilket kanske hade påverkat studiens 

resultat på så sätt att styrkan i sambandet mellan grad av insomnibesvär och minnet för positiva 

personliga händelser hade ökat i negativ riktning. Den exakta effekten som belöningen haft på 

studiens resultat är dock svårbegriplig eftersom det finns en variation i mottaglighet för belöningar 

mellan människor och vad som upplevs som belönande kan skilja sig åt mellan olika människor 

(SCB, 1997). En del deltagare kan ha valt att delta för att semlan varit tilltalande, andra för att de har 

funnit ämnet intressant medan ytterligare andra kan ha ställt upp för att bidra till forskning. Detta 

bekräftas av det faktum att det fanns deltagare som inte var intresserade av att ta del av belöningen. 

Trots att belöningar kan ha en påverkan på resultatet ansåg vi det vara nödvändigt för att få en 

acceptabel svarsfrekvens som skulle ge oss ett bra underlag för att göra pålitliga analyser. Förutom 

att bortfallet minskar besvaras enkäterna även med större noggrannhet då belöningar används, vilket 
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är en styrka (SCB, 1997).  

             Betydelsen av de ledord som illustrerades för att klargöra definitionen av personliga minnen 

är viktig att lyfta fram. Vid närmare granskning av vårt undersökningsmaterial noterade vi att många 

deltagare rapporterat personliga minnen som var nära relaterade till de ledord som exemplifierades 

muntligt i vår presentation av studien. Detta kan ses som en brist med studien eftersom ledorden 

troligtvis har påverkat deltagarna att svara i en viss riktning och därmed påverkat studiens resultat. 

Vi bedömde dock att det var nödvändigt att illustrera minnet för personliga händelser med exempel 

för att säkerställa att deltagarna var införstådda med studiens syfte och för att höja validiteten, det 

vill säga säkerställa att man mäter det man avser att mäta. Ledorden tros ha påverkat deltagarna på så 

sätt att det väckt personliga minnen relaterat till ledorden men hur resultaten har påverkats av detta är 

svårt att uttala sig om eftersom ord kan ha olika emotionella betydelse för olika deltagare. Ledordet 

”flytt” kan exempelvis väcka ett positivt personligt minne hos en deltagare men ha en negativ 

innebörd för en annan deltagare. Det bör även nämnas att användningen av ledord är en retrospektiv 

metod som en del forskare använder för att studera personliga minnen. Men för att minimera 

ledordens effekt på resultatet och hålla oss till en minnesmetod betonades i den muntliga 

instruktionen att ledorden var enbart exempel och både ordningsföljden och ledorden hölls lika för 

alla klasser.  

            De resultat som presenterats avseende relationen mellan sömnrelaterad oro och minnet för 

personliga händelser bör tolkas med försiktighet med tanke på det mått som ligger till grund för 

resultatet, det vill säga att vi använt oss av endast en fråga som fångar upp sömnrelaterad oro. 

Resultaten behöver replikeras med andra mått som avser att mäta specifikt sömnrelaterad oro för att 

kunna dra mer långtgående slutsatser.  

            Ett av studiens mätinstrument, den svenska versonen av I-PANAS-SF bör också diskuteras 

närmare här. Instrumentets goda psykometriska egenskaper är en styrka samtidigt som användningen 

av det här mätinstrumentet kan vara en begränsning med studien. Mätinstrumentet valdes för att 



                                                                 Det är eländigt med insomnibesvär och minnet hjälper… 35 

operationalisera emotioner. Enligt Clark et al. (1988) är instrumentet konstruerat för att mäta graden 

av affekter men inom emotionsforskningen sker användningen av instrumentet i syfte att mäta 

affekter i vissa studier och emotioner i andra. Emotioner och affekter är närliggande begrepp som 

används inkonsekvent och omväxlande och rent definitionsmässigt innebär detta svårigheter att tolka 

resultaten. Affekter uppfattas vara mer stabila över tid och har relaterats till personlighetsliknande 

egenskaper medan emotioner anses vara kortvariga och mer intensiva (Clark et al., 1988; Ekman, 

1994). Ett sätt att komma runt denna begränsning har varit att ange ett kortare tidsintervall i 

formuläret när vi frågade i vilken utsträckning deltagarna har känt de olika affekterna. Instrumentet 

anses kunna fånga upp fluktuerade emotioner då man anger ett kortare tidsintervall (exempelvis idag 

eller den här veckan) och mer stabila affekter då tidsintervallet är längre (till exempel det här året 

eller generellt) (Clark et al., 1988). Vi anser dock att det har varit av stor vikt att rent statistiskt 

kontrollera för bland annat emotioner, i syfte att reducera risken för att få ett samband som ger sken 

av att vara mer positivt eller mer negativt än vad det egentligen är. Detta har varit unikt med 

förekommande studie och det lyfter vi fram som en styrka. 

4.2  Framtida forskning 

Förståelsen för hur insomnibesvär och minnet för personliga händelser samverkar har hittills varit 

bristfälligt och behovet är stort för att bredda förståelsen och klargöra relationen företeelserna 

emellan. Många frågor återstår att besvara i framtida studier. Hur ser sambandet ut mellan dessa 

fenomen i en klinisk population? Och hur ser riktningen av sambandet ut? Är det insomni som har en 

inverkan på minnet för personliga händelser eller kan det vara så att personliga minnen påverkar 

insomnin? Förstärker dessa faktorer varandra så att en ond cirkel utvecklas? Ökar minnet för 

personliga händelser vår sårbarhet för att utveckla sömnbesvär, har det en utlösande roll eller fyller 

det en vidmakthållande funktion vid insomnibesvär? Dessa frågor bör följas upp och undersökas 

närmare i framtida studier med en longitudinell design.  

            Forskning visar att personer med depression återger fler generella och färre specifika 
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personliga minnen jämfört med icke-deprimerade personer. Liknande resultat har funnits hos 

personer med diagnos bulimia nervosa (Andersson och Laberg, 2004), bipolär störning (Ferrier, 

Garland, Scott & Stanton, 2000) och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (Dalgleish et al., 2008).  

            I förekommande studie har vi inte diskriminerat mellan specifika och generella personliga 

minnen men en fråga som har väckts under studiens gång har varit om personer med insomnibesvär 

minns sina personliga händelser mer generellt än specifikt jämfört med de utan insomnibesvär. Vi 

rekommenderar att framtida forskning som ämnar undersöka relationen mellan minnet för personliga 

händelser och insomnibesvär, även fokuserar på minnets typ, de vill säga om det är ett generellt eller 

specifikt personligt minne. Framtida studier bör ta hänsyn till att belöningar kan påverka deltagarnas 

sinnesstämning och därmed påverka vilka personliga minnen som görs mer tillgängliga. Det är 

viktigt att överväga alternativa sätt att få en tillfredsställande svarsfrekvens utan att deltagarnas 

sinnesstämning riskerar att påverkas.  

            Allt fler människor uppger att de har sömnproblem. Denna ökning indikerar ett stort behov av 

interventioner, där särskilt tidiga interventioner kan vara effektiva. Det är viktigt att fånga upp dessa 

personer i tid och sätta in rätt åtgärder innan besvären övergår i ett kroniskt tillstånd eller depression.  

            Sammanfattningsvis indikerar studiens resultat att hur vi minns våra personliga händelser kan 

ha betydelse för hur vi sover. Studien har bidragit med att belysa det personliga minnets roll för 

insomnibesvär och lyft fram detta som en viktig psykologisk mekanism som kan tänkas bidra till att 

vidmakthålla insomni. Studien öppnar upp för nya ingångar till behandlingsinterventioner och 

föreslår att behandling för insomni/insomnibesvär kan gynnas av att vara mer explicita när de 

inkluderar minnet för personliga händelser som en relevant komponent i behandlingen. Terapeutiskt 

arbete med framplockning av positiva personliga minnen kan vara ett verktyg till att bryta 

insomnibesvärens onda cirkel. Detta återstår dock att besvara i framtida forskning.  
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