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Sammanfattning 

Sömnproblem är vanligt förekommande hälsoproblem i befolkningen. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visats vara en effektiv behandling 

för personer med insomni men mindre forskning har bedrivits på 

effekten av KBT i grupp för personer med insomni (KBT-I) och 

samtidiga depressiva symtom.  Studien syftade till att undersöka 

effekten av KBT-I i grupp med avseende på graden av insomni, 

depressiva symtom, och samvariationen med transdiagnostiska 

processer. En single-subject design användes med dagliga skattningar 

och för-, mellan- och eftermätningar. Resultatet visade att graden av 

insomni minskade för samtliga deltagare och graden av depressiva 

symtom minskade för majoriteten. En samvariation mellan 

sömnrelaterad oro, selektiv uppmärksamhet, och insomni fanns. Det 

återstår för framtida forskning att undersöka de transdiagnostiska 

processernas samband med insomni och depressiva symtom närmare. 

Nyckelord. Insomni, depressiva symtom, KBT-I, gruppterapi, transdiagnostik, 

single-subject 
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Abstract 

Sleep disorders are a common health problem in the population. 

Cognitive behavior therapy for insomnia (CBT-I) have proved to be an 

effective treatment for people with insomnia, but less research has 

been conducted on the efficacy of CBT-I in a group of people with 

insomnia (CBT-I) and comorbid depressive symptoms. The purpose of 

this study was to investigate the effect of CBT-I in group with respect 

to insomnia, depressive symptoms, and transdiagnostic processes. A 

single-subject design was used with daily estimates and pre- between-

and posttest measures. The study concluded that the degree of 

insomnia symtoms decreased for all participants and the degree of 

depressive symptoms decreased for the majority. A correlation was 

found between sleep-related worry, selective attention, and insomnia. 

It remains for future research to investigate transdiagnostic processes 

associated with insomnia and depressive symptoms further.  

Keywords: Insomnia, depressive symptoms, CBT-I, group therapy, 

transdiagnostic processes, single subject 
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Introduktion 

Det är mycket vanligt med sömnproblem idag och det beräknas att så mycket som en 

tredjedel av befolkningen har sömnsvårigheter (Jansson-Fröjmark, & Linton, 2008). Att lida 

av sömnproblem ger upphov till en minskad livskvalitet som kan ta sig uttryck i form av en 

försämrad dagtidsfunktion som till exempel trötthet, koncentration- och minnesproblem, 

energibrist, irritation, huvudvärk etc. Dessa symtom kan bidra till svårigheter att fungera på 

arbetet och fritiden. För ungefär hälften av de som lider av sömnproblem finns det en 

övervägande risk att sömnproblemen kommer att vara ihållande och återkommande i 

framtiden. Det är därför av största vikt att behandla sömnsvårigheterna i ett så tidigt stadium 

som möjligt för att förhindra ett långvarigt lidande. Om sömnproblemen går obehandlade ökar 

dessutom risken för insjuknande i andra psykiatriska syndrom som till exempel depression 

vilket ytterligare motiverar till att sömnproblemen behandlas (Smith, Huang, & Manber, 

2005).   

De behandlingsformer som rekommenderas för sömnstörningen insomni (se definition 

nedan) är kognitiv beteendeterapi (KBT) samt farmakologisk behandling (Socialstyrelsen, 

2010b). KBT har visat sig vara en effektiv behandlingsform för personer med insomni och 

dess långtidseffekter har även funnits vara effektivare än farmakologisk behandling (Morin et 

al., 2009; Smith et al., 2005). Insomni och depression förekommer ofta tillsammans men trots 

det existerar inte mycket forskning på psykologisk behandling av personer som lider av 

samtidig insomni och depression. Den här studien vill undersöka om KBT-behandling i grupp 

för insomni även är hjälpsam för den grupp personer som lider av samtidig insomni och 

depressiva symtom. 

Insomni 

Insomni är en av de vanligaste förekommande sömnstörningarna. I diagnosmanualen 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders 4
th

 ed. (DSM-IV: American Psychiatric 
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Association, 2000) görs en åtskillnad mellan primär och sekundär insomni. Enligt DSM-IV 

karaktäriseras primär insomni av svårigheter att somna, vara kvar i sömnen, eller att ha en 

icke-återhämtande sömn under minst en månads tid. De ovan beskrivna symtomen eller 

dagtidssymtom associerade till sömnen ska orsaka ett kliniskt signifikant lidande eller en 

funktionsnedsättning inom sociala, arbetsmässiga eller andra viktiga områden. Symtomen ska 

inte enbart förekomma i samband med någon annan sömnstörning, till exempel narkolepsi 

eller i samband med något annat psykiatriskt syndrom som till exempel generaliserat 

ångestsyndrom. Symtomen ska inte heller enbart bero på fysiologiska effekter av någon 

substans eller ett medicinskt tillstånd. Enligt International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10: World Health Organization, 

1992) krävs även en insomningstid som är längre än 30 minuter för att uppfylla kriterierna för 

diagnosen insomni.  

Insomni kan ge upphov till en mängd negativa konsekvenser i form av både en sämre 

psykisk och fysisk hälsa för den drabbade individen. Majoriteten av personer med insomni har 

dessutom en ökad risk att drabbas av medicinska tillstånd som magbesvär, smärttillstånd och 

neurodegenerativa tillstånd (Roth, 2007). Människor med insomni löper även en ökad risk att 

drabbas av olycksfall, försämra sin livskvalitet och arbetsprestation samt att få en försämrad 

koncentrationsförmåga (Roth, 2007). Dessutom medför insomni en ökad risk för missbruk av 

sömnmediciner (American Psychiatric Association, 2000).  

I den svenska befolkningen beräknas ca 15 % lida av primär insomni (socialstyrelsen, 

2010b).  Förekomsten av insomni har visats vara högre bland kvinnor och äldre (Roth, 2007).  

Sekundär insomni överensstämmer med kriterierna för primär insomni men skiljer sig 

från primär insomni såtillvida att insomni diagnosticeras som sekundär då den förekommer 

tillsammans med ett annat psykiatriskt syndrom. Insomnin ses därmed som ett så pass 
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betydelsefullt symtom på det psykiatriska syndromet att det motiverar en egen diagnos 

(American Psychiatric Association, 2000). 

Diagnosen sekundär insomni har ifrågasatts (Harvey, 2009; Harvey, 2008). Ett 

argument som ges är det faktum att studier har visat att insomni är en riskfaktor för att 

drabbas av flera psykiatriska syndrom som depression och ett antal ångestsyndrom, och kan 

bidra till utvecklingen och vidmakthållandet av dessa (Breslau, Roth, Rosenthal & Andreski, 

1996; Mallon, Broman, & Hetta, 2000; Perlis et al., 2006; Roberts, Shema, Kaplan, & 

Strawbridge, 2000). Att lida av insomni har även visats öka risken för att drabbas av återfall i 

depression och ångest (Reynolds, Frank, Houck, & Mazumdar, 1997; Ohayon, & Roth, 2003). 

Ett annat argument är att sömnproblemen i sig påverkar en individs dagtidsfunktion negativt.  

Dessa argument ger stöd för att insomni som förekommer tillsammans med andra psykiatriska 

syndrom kan ses som fristående från dem, vilket utmanar existensen av diagnosen sekundär 

insomni. Om insomnin inte enbart är en konsekvens av andra syndrom som till exempel 

depression skulle det innebära att en behandling av till exempel depressionen inte är 

tillräcklig utan att även insomnin behöver behandlas. 

Sammanfattningsvis så förekommer sömnstörningar som symtom i en mängd olika 

psykiatriska syndrom och som beskrivits ovan är det vanligt att insomni samexisterar med 

andra typer av fysisk ohälsa och psykiatriska syndrom (Harvey, 2001a). Det vanligaste 

psykiatriska syndromet som insomni förekommer tillsammans med är depression (Roth, 

2007).  

Depression  

För att bli diagnostiserad med egentlig depression enligt DSM-IV krävs att man har varit 

nedstämd och/eller förlorat glädje och intresse av aktiviteter man tidigare uppskattat, vilket 

ska ha förekommit under en tvåveckorsperiod. Andra symtom som karaktäriserar depression 
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är en betydande viktminskning eller viktuppgång, ökad eller minskad sömn, observerbar 

rastlöshet, och trötthet eller avsaknad av energi. Känslor av värdelöshet, skuldkänslor, 

koncentrationssvårigheter, obeslutsamhet, återkommande tankar på döden eller 

självmordstankar karaktäriserar även depression. För en depressionsdiagnos krävs att minst 

fem av de ovan beskrivna symtomen ska ha förekommit så gott som dagligen under en 

tvåveckorsperiod. Symtomen ska orsaka ett kliniskt signifikant lidande eller en försämrad 

förmåga att fungera antingen socialt, arbetsmässigt eller inom andra viktiga områden. 

Symtomen ska inte vara orsakade av direkta fysiologiska effekter av en substans eller ett 

medicinskt tillstånd och inte heller kunna förklaras bättre av sorg efter en anhörigs bortgång. 

I de fall då en individ inte uppfyller kriterierna för en diagnosen egentlig depression 

fullt ut, men ändå uppvisar flera av de symtom som förekommer i en depressionsdiagnos kan 

man tala om att nedstämdhet eller depressiva symtom föreligger. 

Depression kan ses som en folksjukdom eftersom ett stort antal människor drabbas 

någon gång i livet. Ca 15 % av alla män och minst 25 % av alla kvinnor drabbas vid något 

tillfälle i livet av depression (Socialstyrelsen, 2010a). Depression är ett syndrom som är 

återkommande till sin natur. Risken att drabbas av fler än en depressiv episod samvarierar 

med antalet tidigare episoder en person haft. Av de personer som haft en tidigare episod är till 

exempel risken att drabbas av ytterligare en episod ca 60 % (American Psychiatric 

Association, 2000). Tidiga insatser krävs därför för att förhindra att personer drabbas av 

återfall i depression (Socialstyrelsen, 2010a).  

Konsekvenserna av att lida av depression kan vara mycket allvarliga och att vara 

drabbad av depression ger upphov till ett stort lidande inte bara för den drabbade individen 

utan även för dennes anhöriga. Depression medför stora samhällskostnader då det ofta leder 

till ökade och långvariga sjukskrivningar. Precis som hos personer som är drabbade av 
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insomni riskerar personer som är deprimerade att få en försämrad livskvalitet och svårigheter 

att klara vardagen genom en minskad koncentrationsförmåga, försämrad arbetsprestation samt 

försämrad social funktion. Depression riskerar också att leda till självmord hos upp till 15 % 

av personer som lider av den svåraste formen av depression (American Psychiatric 

Association, 2000).  

Sammanfattningsvis är depression vanligt förekommande i befolkningen och har en 

mängd negativa konsekvenser, både på individ- och samhällsnivå. Personer som lider av både 

depression och av insomni har ytterligare sämre förutsättningar att uppnå en god livskvalitet.   

Sambandet mellan insomni och depression 

Som tidigare nämnts råder en samsjuklighet mellan insomni och många psykiatriska tillstånd, 

i synnerhet depression (Ford & Kamerow, 1989; Nowell & Buysse, 2001). I en 

epidemiologisk studie konstaterades det att 40 % av personer som har insomni även lider av 

ett annat psykiatriskt tillstånd och att 14 % av dessa personer lider av depression (Ford & 

Kamerow, 1989) I en studie på en klinisk population med egentlig depression konstaterades 

det att över 90 % hade insomni (McCall, Reboussin, Cohen, 2000, ref i Nowell & Buysse, 

2001). Det finns därmed ett stort överlapp mellan de båda diagnoserna insomni och 

depression.  

Sambandet mellan insomni och depression har studerats i ett flertal longitudinella 

studier och det har visat sig att insomni ofta föregår depression (Harvey, 2001; Smith et al., 

2005). En metaanalys bestående av 21 longitudinella studier undersökte sambandet mellan 

insomni och depression och fann att personer med insomni löper en fördubblad risk att 

drabbas av depression jämfört med friska personer (Baglioni et al., 2011). I en svensk 

longitudinell studie av den generella populationen undersöktes sambandet mellan ångest, 

depression och insomni. I denna studie fann man att ångestproblematik verkar bidra till 
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utvecklandet av insomni medan insomni i sin tur verkar bidra till utvecklandet av depression. 

Insomni utgör således en riskfaktor för att drabbas av depression (Jansson, & Linton, 2006). 

Överlappet mellan insomni och depression kan visa sig utgöras av emotionell 

dysreglering. I studier på hur insomni och depression samspelar har det visat sig att personer 

med insomni har en förhöjd emotionell reaktivitet, vilket innebär en försämrad förmåga att 

reglera emotioner. Sömnsvårigheterna riskerar att leda till en ökad mängd negativa emotioner 

och en minskad mängd positiva emotioner och kan därmed bidra till nedstämdhet (Baglioni et 

al., 2010).  

Det har visat sig att en försämrad sömnkvalitet har samband med en långsammare 

tillfriskning hos deprimerade patienter och att behandling av sömnproblemen haft gynnsamma 

effekter på depressionen. Obehandlad insomni kan däremot motverka en förbättring av det 

samsjukliga tillståndet (Smith et al., 2005). Det här indikerar att det kan vara gynnsamt att 

fokusera på sömnproblemen vid behandling av personer med depression och att det inte är 

tillräckligt att endast behandla depressionen för att förbättra sömnproblemen. 

Transdiagnostik 

Som ovan beskrivits är det är mycket vanligt med samsjuklighet mellan olika psykiatriska 

syndrom (Socialstyrelsen, 2010a). En förklaring till den höga samsjukligheten mellan olika 

psykiatriska syndrom kan vara att det är gemensamma psykologiska processer som 

vidmakthåller syndromen som till exempel tankeprocesser och minnesprocesser (Harvey, 

Watkins, Mansell, & Shafran, 2004). Det har tidigare saknats kunskap om behandling för 

samsjukliga tillstånd men de senaste åren har intresse väckts för de psykologiska processer 

som olika syndrom har gemensamt och behandlingar som skulle kunna vara effektiva för 

patienter med samsjukliga tillstånd, så kallade transdiagnostiska behandlingar. Ett flertal 

forskare har utvecklat transdiagnostiska behandlingar för ångestsyndrom (Norton, 2008; 
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Norton, Hayes, & Hope, 2004) samt transdiagnostiska behandlingar för emotionella syndrom 

(Barlow, Allen, Choate, 2004). Då utvärderingar av dessa behandlingar nyligen påbörjats har 

effekten av dem ännu inte klarlagts. 

Det finns flera fördelar med att se psykiatriska syndrom ur ett transdiagnostiskt 

perspektiv. Ett transdiagnostiskt perspektiv kan förklara den vanligt förekommande 

samsjukligheten i klinisk verksamhet. Det kan även vara en vägledning vid behandling av en 

patients samsjukliga tillstånd då man kan fokusera på de olika syndromens gemensamma 

nämnare.  Genom att genomföra en enda transdiagnostisk behandling som behandlar hela 

patientens symtombild istället för att ha separata behandlingar för varje enskilt syndrom 

sparar man tid och behandlingen blir mer kostnadseffektiv (Clark, 2011). Genom att minska 

antalet syndrom-specifika behandlingar ökar man även tillgängligheten till psykologisk 

behandling då fler personer har kompetensen att genomföra behandlingar. 

Om de olika psykiatriska syndromen har liknande processer som vidmakthåller dem så 

kan teoretiska – och behandlingsframsteg gällande ett syndrom även ge förutsättningar för 

framsteg inom andra psykiatriska syndrom. Om till exempel en insomnibehandling för 

patienter med både insomni och depressiva symtom även kan minska graden av depressiva 

symtom så kan det ge uppslag till hur man kan utveckla och förbättra framtida 

depressionsbehandlingar.  

Transdiagnostiska kognitiva- och beteendeprocesser 

Det finns idag flera olika KBT-modeller som är specifika för en enskild typ av syndrom. När 

man tittat närmare på de här modellerna har man sett att de beskriver liknande kognitiva- och 

beteendeprocesser. Förekomsten av fem kognitiva- och beteendeprocesser hos ett antal 

psykiatriska syndrom har granskats närmare (Harvey et al., 2004). Dessa processer är 

följande: uppmärksamhet, minne, tolkning, tanke, och beteende (undvikande – och 
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säkerhetsbeteenden). Hos personer med både insomni och depression visar resultaten att det 

finns måttlig till god evidens för att en form av uppmärksamhet, selektiv uppmärksamhet, är 

en vanligt förekommande process. Även tankeprocessen repetitivt negativt tänkande, där oro 

och ruminering ingår, har visats vara en process som förekommer hos personer med insomni 

och depression (Carney, Harris, Moss, & Edinger, 2010; Ehring & Watkins, 2008; Gruber, 

Eidelman, & Harvey, 2008; McLaughlin, & Nolen-Hoeksema, 2010).  

Insomni har dessutom föreslagits vara en transdiagnostisk process i sig själv med 

hänvisning till den höga grad av samsjuklighet mellan insomni och andra psykiatriska 

syndrom och utefter argumentationen att insomni inte är ett symtom av det samtidiga 

psykiatriska syndromet utan är fristående från det (Harvey, 2009; Harvey, 2008). Mer 

forskning behövs dock för att klargöra om insomni förekommer tillsammans med majoriteten 

av alla psykiatriska syndrom eller om det endast förekommer tillsammans med ett begränsat 

antal syndrom.  

Repetitivt negativt tänkande 

Repetitivt negativt tänkande (RNT) kan beskrivas som ett abstrakt upprepat tänkande med 

negativt innehåll som upplevs som svårtkontrollerbart (Ehring, & Watkins, 2008). Det finns 

flera olika former av RNT, det vanligaste är att man delar upp RNT i ruminering och oro. 

Ruminering har definierats som en respons på stress där man på ett repetitivt och passivt sätt 

fokuserar på sina stressymtom och på möjliga orsaker och konsekvenser av dessa (Nolen-

Hoeksema, 1991). Oro har definierats som en kedja av tankar och bilder som är negativt 

laddade och relativt okontrollerbara (Borkovec, Robinson, Pruzinsky, & DePree, 1983). 

Ruminering och oro kan sägas fylla samma funktion och de är ett försök till problemlösning 

och ett försök att nå ouppfyllda mål (Harvey et al., 2004). Problemlösningen blir dock 

ineffektiv då oro och ruminering karaktäriseras av ett abstrakt tänkande. Detta abstrakta 

tänkande leder till en problemlösningsstil som är ospecifik och ger svårigheter att generera 
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alternativa lösningar vilket minskar sannolikheten för att en lösning hittas. Dessutom blir 

personen ifråga mindre flexibel både i sitt tänkande och i sitt beteende. Oro och ruminering 

fungerar även som undvikande av emotionell bearbetning. Det abstrakta tänkandet minskar 

den visuella föreställningen av obehagliga eller hotfulla inre bilder vilket i sin tur minskar den 

fysiologiska och emotionella responsen på dessa bilder. Undvikandet av emotionell 

bearbetning bidrar i längden paradoxalt nog till att öka graden av oro och ruminering.  

Traditionellt har ruminering förknippats med depression och oro mer med 

ångesttillstånd (McEvoy, Mahoney, & Moulds, 2010; Watkins, Moulds, & Mackintosh, 

2005). Trots att de båda begreppen har studerats i samband med olika psykiatriska syndrom så 

har studier som jämfört oro och ruminering funnit fler likheter än skillnader mellan dessa 

processer (Ehring & Watkins, 2008; Segerstrom, Tsao, Alden, & Craske, 2000; Siegle, 

Moore, & Thase, 2004). Det har föreslagits att oro och ruminering består av samma processer 

men har olika innehåll (Watkins et al., 2005). Det sätt på vilket innehållet i ruminering och 

oro skiljer sig åt är att oro är mer framtidsorienterat medan ruminering fokuserar på det 

förflutna och nuet (Harvey et al., 2004; Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008). 

Det råder samstämmighet om att oro och ruminering involverar liknande processer 

men uppfattningarna skiljer sig åt i hur likartade de är. Några studiers resultat har visat att oro 

och ruminering är distinkta kognitiva processer (Fresco, Frankel, Mennin, Turk, & Heimberg, 

2002) och att oro och ruminering skiljer sig åt i både en depressionspopulation och en 

insomnipopulation (Carney et al., 2010; Goring, & Papageorgiou, 2008).  

Sammanfattningsvis finns det dock övervägande evidens för att oro och ruminering 

har fler gemensamma nämnare än olikheter och att det därför är möjligt att beskriva de båda 

processerna med ett gemensamt begrepp, RNT, som återfinns hos flera olika psykiatriska 

syndrom.  
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Repetitivt negativt tänkande och depression  

Ruminering som förekommer vid depression är den mest studerade formen av RNT (McEvoy 

et al., 2010) och är mycket vanligt vid depression (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010; 

McLaughlin, & Nolen-Hoeksema, 2010). Ruminering predicerar framtida utveckling av 

egentlig depression och depressiva symtom och predicerar även antal kommande episoder av 

egentlig depression och dessa episoders varaktighet (Nolen-Hoeksema, 1991). Ruminering 

ökar även grad av depressiva symtom. 

Ruminering har beskrivits ha flera negativa konsekvenser vilka vidmakthåller 

depressionen, bland annat negativt tänkande och inhibering av målinriktat beteende. 

Ruminering leder personer med depressiva symtom eller depression till att tänka mer negativt 

på det förflutna, nutiden och framtiden (Nolen-Hoeksem et al., 2008). Ruminering har även 

visats minska individens energi och motivation vilket bidrar till en minskad initiativförmåga 

när det kommer till att försöka lösa problemet (Lyubomirsky, Tucker, Caldwell, & Berg, 

1999).  

Färre studier har genomförts på relationen mellan depression och oro då oro främst 

varit förknippat med generaliserat ångest syndrom (GAD). De studier som gjorts visar dock 

att oro förekommer hos personer med egentlig depression, även efter att man kontrollerat för 

GAD (Kertz, Bigda-Peyton, Rosmarin, & Björgvinsson, 2012; Starcevic, 1995). I en av 

studierna hade personer diagnosticerade med GAD nästan exakt samma grad av oro som 

personer diagnosticerade med depression. (Starcevic, 1995). En prospektiv studie visade att 

oro inte bara predicerade ångestsymtom utan även depressiva symtom (Hong, 2007).  

Repetitivt negativt tänkande och insomni 

Förekomsten av RNT hos patienter med insomni är mindre utforskat än förekomsten av RNT 

hos depressionspatienter. Den forskning som har gjorts har visat att det finns en högre grad av 

oro hos insomnipatienter jämfört med allmänheten (Harvey et al., 2004). Det är vanligt att 
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personer med insomni beskriver att tankarna far runt i huvudet när de ska försöka somna 

(Harvey, 2001b). 

En studie visade att insomnipatienter ofta innan insomning tänkte på det faktum att de inte 

kunde somna och de dagtidskonsekvenser sömnbristen skulle medföra dagen därpå. Dessa 

tankar korrelerade sedan positivt med en objektiv mätning av insomningstid (Wicklow, & 

Espie, 2000). 

Ruminering har inte fått lika mycket uppmärksamhet som oro i sömnstudier och få 

mätinstrument som är specifika för ruminering har använts (Carney, Harris, Moss, & Edinger, 

2010). Några studier har dock visat att ruminering förekommer hos insomnipatienter och 

påverkar deras sömnkvalitet (Carney, Edinger, MeyerLindman & Istre, 2006; Gruber et al., 

2008; Thomsen, Mehlsen, Christensen, & Zachariae, 2003). Insomnipatienters ruminerande 

handlar vanligtvis om varför de känner sig trötta eller har annan funktionsnedsättning dagtid 

och de gör en mental resa bakåt i tiden för att försöka förklara tröttheten (Carney, Harris, 

Moss, & Edinger, 2010). Forskningsresultat har visat att ruminering har en avgörande roll i 

insomni, kanske till och med en större betydelse än oro, oavsett om depression förekommer 

eller inte. En förklaring är att ruminering leder till fysiologisk uppvarvning och är därmed en 

faktor som bidrar till utvecklingen av sömnstörningen eller att dagtidssymtomen som uppstår 

på grund av sömnstörningen ger ökad ruminering över orsaken till symtomen. 

Sammanfattningsvis så har tidigare forskning visat att oro och ruminering är vanligt 

förekommande hos både personer med insomni och depression och spelar en avgörande roll i 

utvecklingen och vidmakthållandet av dessa psykiatriska syndrom. Då oro och ruminering är 

liknande processer och ger likartade konsekvenser blir det mindre meningsfullt att beskriva 

dem som separata processer utan istället se till den gemensamma funktion de fyller. Det 

repetitiva negativa tänkande (RNT) som karaktäriserar oro och ruminering är en av de 
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transdiagnostiska processer som har visats förekomma hos både personer med insomni och 

depression. En ytterligare sådan är selektiv uppmärksamhet.  

Selektiv uppmärksamhet 

Selektiv uppmärksamhet kan beskrivas som en mental process där ett externt eller internt 

stimulus uppmärksammas och blir föremål för vidare mentalt processande (Mansell, Harvey, 

Watkins & Shafran, 2008). Denna mentala process kan vara både automatiserad och 

kontrollerad (Harvey et al., 2004). Flertalet studier har visat att det vid en rad olika 

psykiatriska syndrom förekommer en så kallad uppmärksamhetsbias (attentional bias), vilket 

innebär en systematisk tendens att uppmärksamma en viss typ av stimuli (Harvey et al., 2004; 

Mansell et al., 2008). 

Selektiv uppmärksamhet har visat sig vara en komponent som bidrar till att 

vidmakthålla ett stort antal olika ångestsyndrom, ätstörningar, substansrelaterade syndrom etc. 

(Harvey et al., 2004; Mansell et al., 2008). Det finns vetenskapligt stöd för att selektiv 

uppmärksamhet utgör en transdiagnostisk process både vid insomni och depression (Harvey 

et al., 2004; Mansell et al., 2008). 

Selektiv uppmärksamhet delas huvudsakligen in i uppmärksamhet riktat mot ett internt 

stimulus, så kallad  självfokuserad uppmärksamhet, uppmärksamhet riktad mot ett externt 

stimulus, samt medvetet undvikande (attentional avoidance) (Harvey et al., 2004). 

Självfokuserad uppmärksamhet innebär att en persons uppmärksamhet är riktad mot ett 

internt stimulus exempelvis kroppssensationer, känslor och minnen. Uppmärksamhet riktad 

mot ett externt stimulus innebär att en persons fokus är riktad mot ett upplevt hot i 

omgivningen, till exempel ett ilsket ansiktsuttryck. Medvetet undvikande är en systematisk 

tendens för en person att försöka undvika stimuli som upplevs som obehagliga, vilket utgör en 
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mer kontrollerad form av selektiv uppmärksamhet än de två tidigare beskrivna 

uppmärksamhetsprocesserna (Mansell et al., 2008). 

Vilka stimuli som är föremål för en persons selektiva uppmärksamhet avgörs av det 

ämne som en person för tillfället bekymras av och ingår i teorin om current concern (Harvey 

et al., 2004; Mansell et al., 2008). Selektiv uppmärksamhet har studerats både genom 

intervjuer, via enkäter och i experimentella studier. Stroop-testet är ett instrument som har 

använts i ett stort antal experimentella studier. En variant av stroop-testet är det emotionella 

stroop-testet där deltagare fick namnge färgen på en serie ord som presenterades på tid. 

Experimentdeltagare med psykiatriska tillstånd behövde längre tid på sig att benämna färgen 

på ord som var relaterade till deras syndrom jämfört med neutrala ord. Det har alltså visat sig 

att personer med en rad olika psykiatriska tillstånd uppvisar en stroop-effekt för ord som 

relaterar till deras syndrom, då dessa ord uppmärksammas i högre utsträckning än neutrala ord 

och därmed fördröjer responstiden på att benämna färgen på dessa ord (Mansell et al., 2008). 

Ett ytterligare instrument som har använts i experimentella studier för att undersöka 

selektiv uppmärksamhet är dot-probe-testet som mäter selektiv uppmärksamhet riktad mot ett 

externt stimulus genom att observera snabbhet i reaktionstid på olika typer av hotrelaterade 

stimuli (Mansell et al., 2008).  

Sammanfattningsvis är selektiv uppmärksamhet en mental process som studerats i ett 

flertal studier och visat sig förekomma hos ett stort antal psykiatriska syndrom. Selektiv 

uppmärksamhet av interna och externa stimuli är en transdiagnostisk process som 

förekommer både vid depression och insomni, vilket kommer att beröras nedan. 

Selektiv uppmärksamhet och insomni 

Övervakning (Monitoring) är en uppmärksamhetsprocess som har visat sig bidra till att 

vidmakthålla och förstärka insomni. Övervakning innebär en tendens att uppmärksamma 



KOGNITIV BETEENDETERAPI I GRUPP FÖR INSOMNI  [19] 
 

upplevda hot, vilket används som en copingstrategi för att upptäcka upplevda sömnrelaterade 

hot hos personer med insomni. Sömnrelaterade hot kan vara både interna och externa stimuli. 

En intern typ av sömnrelaterade hot kan till exempel vara obehagliga kroppssensationer. En 

extern typ av sömnrelaterade hot kan vara stimuli som återfinns i den yttre miljön som till 

exempel ljud som kan upplevas som störande. Hos en person med insomni kan övervakning 

ske under tiden för insomnandet, vid uppvaknande nattetid, och när personen ska försöka 

somna om. En studie visade att personer med insomni hade betydligt mer självfokuserade 

tankar än personer med god sömn (Harvey, 2002). Ett överdrivet fokus på kroppssensationer 

och prestationsförmåga dagtid är också vanligt förekommande hos personer med insomni. Det 

är vanligt att personer med insomni ägnar sig åt övervakning av klockan i försök att 

kontrollera antalet timmar sömn de kommer att få per natt. En studie undersökte effekten av 

klockövervakning under insomningstiden på patienter både med och utan sömnbesvär. 

Resultatet visade att de deltagare som blivit instruerade i att övervaka klockan upplevde mer 

oro och en sämre sömnkvalitet oavsett om de hade sömnproblem eller inte (Tang, Schmidt & 

Harvey, 2007). 

Sammanfattningsvis tenderar personer med insomni att uppmärksamma 

sömnrelaterade hot som tecken på att de inte kommer att kunna sova under natten eller på att 

de har fått för lite sömn under dagen. Dessa hot kan under natten vara till exempel 

påträngande tankar och under dagen vara tecken på att de inte är utvilade eller kan fungera 

adekvat, till exempel trötthet och koncentrationssvårigheter (Harvey, 2002). 

Selektiv uppmärksamhet och depression 

Selektiv uppmärksamhet har studerats hos personer med förstämningssyndrom och visat sig 

förekomma hos personer med depression. Deprimerade personer har visat sig sakna en 

förmåga att kunna rikta uppmärksamheten bort ifrån negativ information vilket är en förmåga 

som i större utsträckning existerar hos människor utan depression (Harvey et al., 2004). 
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Det vetenskapliga stödet för att selektiv uppmärksamhet existerar hos deprimerade 

personer har inte varit entydigt. I en metaanalys som undersökte sambandet mellan selektiv 

uppmärksamhet och depression fastslogs det emellertid att det fanns stöd för att det existerar 

en selektiv uppmärksamhetsbias för negativ information hos deprimerade personer (Peckham, 

McHugh, & Otto, 2010). Personer med depression har till exempel uppvisat en stroop-effekt 

då det tog längre tid för deltagare med depressionsdiagnos att namnge färgen på ord med en 

negativ laddning än för kontrollgruppen, vilket indikerar en förhöjd uppmärksamhet på 

depressionsrelaterade stimuli (Gotlib & Cane, 1987). Självfokuserad uppmärksamhet av inre 

stimuli som till exempel intensiva och obehagliga tankar, känslor och fysiska sensationer, har 

även visat sig förekomma hos denna patientgrupp (Woodruff–Borden, Brothers & Lister, 

2001). 

Sammantaget är selektiv uppmärksamhet och RNT två psykologiska processer som har 

visat sig förekomma hos personer med insomni likväl som hos personer med depression. Det 

finns forskning som stöder att de kan betraktas som transdiagnostiska processer och att de 

därmed skulle kunna bidra till att vidmakthålla en samsjuklighetsproblematik av insomni och 

depression. Dessa två kognitiva transdiagnostiska processer förekommer även som centrala 

komponenter i en kognitiv modell över vidmakthållandet av insomni som beskrivs nedan. 

En kognitiv modell över insomni 

Alison Harvey har utformat en modell över hur kognitiva processer interagerar och 

vidmakthåller insomni (Harvey, 2002). Denna modell utgjorde basen för utvecklandet av 

kognitiv terapi för insomni (Harvey, 2005). De ovan beskrivna transdiagnostiska processerna, 

RNT och selektiv uppmärksamhet, är två centrala komponenter i denna modell.  

Harveys kogntiva modell kartlägger hur insomni vidmakthålls.  Dessa processer föreslås 

interagera och bilda en negativ spiral vilket på sikt resulterar i en faktisk sömnbrist. 
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Interaktionen av de kognitiva processerna kan ske både nattetid och dagtid, till exempel i 

sängen inför insomning eller efter ett uppvaknande när individen önskar återgå till sömnen, 

och består av fem psykologiska processer (se figur 1). Dessa processer är 1) Repetitivt 

negativt tänkande (enligt ursprungsmodellen överdriven negativ kognitiv aktivitet), 2) Selektiv 

uppmärksamhet och övervakning, 3) Förvrängd och bristfällig perception, 4) Dysfunktionella 

föreställningar, 5) Säkerhetsbeteenden 

Nedan beskrivs hur de psykologiska processerna samverkar och interagerar.  Repetitivt 

negativt tänkande (1) föreslås bidra till en automatisk reaktion av fysiologisk och mental 

uppvarvning vilket leder till en aktivering av det sympatiska nervsystemet. Denna reaktion 

kan yttra sig som en känsla av spändhet eller obehag. Detta tillstånd förhöjer individens 

selektiva uppmärksamhet och övervakning (2) på interna eller externa sömnrelaterade hot 

vilket kan innebära en förhöjd vaksamhet på till exempel ljud eller kroppssensationer. 

Konsekvensen av den selektiva uppmärksamheten på sömnrelaterade hot föreslås bli skärpt 

fokusering på neutrala stimuli som sannolikt inte annars skulle ha upptäckts, vilket ger 

ytterligare näring åt orostankar. 

Orostankarna tenderar att kretsa kring konsekvenser av sömnbrist som till exempel en 

försämrad arbetsmässig eller social funktion. Denna negativa tankeverksamhet ger upphov till 

en förvrängd och bristfällig perception (3), vilket visar sig genom en överskattning av 

insomningstiden och en underskattning av den totala sömnmängden. En illusion kring 

individens sömn uppstår således baserat på oro och känslomässig upprördhet.  

Dysfunktionella föreställningar (4) kring sömn tillsammans med säkerhetsbeteenden 

(5)  är ytterligare komponenter som förstärker oron. Dysfunktionella föreställningar kring 

sömn kan vara övertygelser om att man till exempel måste ta igen timmar av missad sömn. I 

försök att ta kontroll över sömnproblemen ägnar sig individen åt olika säkerhetsbeteenden. 
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Säkerhetsbeteenden är kontraproduktiva tanke- och beteendestrategier då de förhindrar att en 

realitetstestning av individens felaktiga sömnföreställningar sker. Dessa säkerhetsbeteenden 

kan bestå av tupplurar, försök att kontrollera orostankar etcetera. Enligt denna teoretiska 

modell riskerar interaktionen av dessa processer att i längden både leda till och kvarhålla en 

faktisk sömnbrist samt faktiska brister i dagtidsfunktionen (Harvey, 2005). 

 

 

Figur 1 

 Harveys modell under natten och under dagen. 

 ”A Cognitive Model of Insomnia”, modifierad version (Harvey, 2002) 

 

Forskning har visat att de psykologiska processerna i Harveys modell i större utsträckning 

förekommer hos personer med insomni jämfört med personer utan sömnbesvär (Jansson-

Fröjmark, Harvey, Norell-Clarke, & Linton, 2012). Det finns övervägande evidens för att 

processerna RNT och selektiv uppmärksamhet förekommer vid både insomni och depression 

vilket redovisats ovan. Det finns även visst vetenskapligt stöd för att felaktig och bristfällig 

perception runt sömnen förekommer hos personer med insomni. En studie undersökte 



KOGNITIV BETEENDETERAPI I GRUPP FÖR INSOMNI  [23] 
 

personer med och utan insomni genom att jämföra subjektiva skattningar av sömnmängd med 

resultatet av polysomnografimätningar, som är ett mer objektivt mått på sömnmängd. 

Resultatet visade att insomnipatienterna tenderade att underskatta sin sömnmängd i större 

utsträckning än personerna utan insomni (Mercer, Bootzin & Lack, 2002).  

Dysfunktionella föreställningar om sömn har även undersökts med frågeformulär avsett 

att mäta detta och visade att dysfunktionella föreställningar om sömn förekommer i större 

utsträckning hos personer med insomni samt att KBT-behandling för personer med insomni 

tenderar att minska de dysfunktionella föreställningarna (Edinger, Wohlgemuth, Radtke, 

Marsh & Quillian, 2001a).   

Även säkerhetsbeteenden har undersökts med frågeformulär och det framkom att 

insomnipatienter i större utsträckning ägnar sig åt säkerhetsbeteenden kring sömn än icke- 

insomnipatienter (Ree & Harvey, 2004, ref i Harvey, 2005). 

Sammanfattningsvis så består denna modell av olika kognitiva och beteendeprocesser 

som tillsammans antas bidra till att utveckla insomni. Modellen har varit utgångspunkt för 

utvecklingen av KBT-behandlingar för insomni.    

Behandling för insomni 

Det finns idag ett flertal utprövade behandlingar för insomni, både farmakologiska och 

psykologiska. Det har blivit allt vanligare med behandlingspaket där man kombinerar olika 

komponenter som visats vara effektiva (Morin et al., 2006). KBT-I är ett sådant 

behandlingspaket som kombinerar evidensbaserade beteendekomponenter som 

stimuluskontroll och sömnrestriktion med kognitiva komponenter som konstruktiv oro och 

tankeregistrering. KBT, tillämpad avslappning, och farmakoterapi är idag de vanligaste 

behandlingarna för insomni i Sverige och behandlingarna utförs huvudsakligen inom 

primärvården (Socialstyrelsen, 2010b). En mängd studier har visat att KBT är en effektiv 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wohlgemuth%20WK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wohlgemuth%20WK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Radtke%20RA%22%5BAuthor%5D


KOGNITIV BETEENDETERAPI I GRUPP FÖR INSOMNI  [24] 
 

behandling för insomni (Edinger, & Means, 2005; Edinger et al., 2009; Okajima, Komada & 

Inoue, 2011). KBT har visat sig vara effektivare än avslappning (Edinger, Hoelscher, Marsh, 

Lipper, & Ionescu-Pioggia, 1992; Edinger, Wohlgemuth, Radtke, Marsh, & Quillian, 2001b) 

och vara minst lika effektivt som farmakologisk behandling (Morin et al., 2009). En studie 

som jämförde KBT med en kombination av KBT och farmakologisk behandling visade att 

den kombinerade behandlingen hade fördel kortsiktigt men att sömnmedicinen sedan bör 

sättas ut och KBT fortsätta ensam för att ge bäst förutsättningar till förbättring på lång sikt 

(Morin et al., 2009). En annan studie som jämförde beteendeterapi med farmakologisk 

behandling visade att KBT är den behandling som med störst sannolikhet kan vidmakthålla 

behandlingens effekt över tid (Morin, Colecchi, Stone, Sood, & Brink, 1999).     

KBT för insomni vid samsjuklighet med olika psykologiska tillstånd 

KBT-I har utprövats på insomnipatienter med samsjukliga tillstånd och även där visat lovande 

resultat (Edinger et al., 2009; Smith et al., 2005). Patienter med både insomni och depression 

har efter en KBT-behandling för insomni inte bara förbättrat sömnen utan även depressionen 

(Manber et al., 2003; Morawetz, 2003). Då dessa studier haft några metodologiska 

begränsningar som till exempel avsaknad av kontrollgrupp så behövs dock fler studier som 

replikerar deras resultat.  

KBT-insomnibehandling i grupp 

Ytterst få studier på KBT-behandlingar i grupp för insomni har genomförts vilket gör det 

svårt att uttala sig om deras effektivitet. De få studier som har gjorts har dock visat lovande 

resultat. I en studie jämfördes tre olika grupper som behandlades med KBT-I: individuell 

terapi, gruppterapi, och telefonkonsultation (Bastien, Morin, Ouellet, Blais, & Bouchard, 

2004). Resultatet visade att alla tre grupperna fick likvärdiga resultat, sömnen förbättrades 

och effekten kvarstod sex månader efter behandlingens slut. En annan studie jämförde KBT-I 

i grupp med en kontrollgrupp där deltagarna fick självhjälp i form av ett informationspaket 
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(Jansson, & Linton, 2005). De som fick KBT-I i grupp hade större förbättringar i bland annat 

sömn och dagtidsbesvär.  I en tredje studie behandlade sjuksköterskor i primärvården 

insomnipatienter med KBT-I i grupp (Espie et al., 2007). Dessa patienter jämfördes med 

patienter med insomni som fick sedvanlig behandling. KBT-gruppen visade förbättringar 

avseende flera sömnvariabler som till exempel uppvaknanden och sömneffektivitet. 

Summering 

Insomni och depression är två vanliga tillstånd som en stor del av befolkningen drabbas av 

någon gång i livet. Dessa tillstånd ger upphov till en mängd negativa konsekvenser som till 

exempel stora samhällskostnader i form av sjukskrivningar och en sämre hälsa för individen. 

En samsjuklighet av insomni och depression är vanligt. RNT och selektiv uppmärksamhet är 

två psykologiska processer som förekommer vid både insomni och depression och det finns 

forskningsmässigt stöd för att dessa gemensamma transdiagnostiska processer vidmakthåller 

de båda psykiatriska syndromen. KBT-I har visat sig vara en behandling som är minst lika 

effektiv som farmakologisk behandling och har fördelen att den är fri från långsiktiga 

biverkningar (Edinger & Carney, 2008). Få studier har utvärderat effekten av KBT- 

behandling för insomni på patienter med en samsjuklighet av insomni och depressiva symtom 

och ännu färre studier har genomförts på effekten av KBT-I i grupp för den här målgruppen. 

Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka just detta genom att behandla 

personer som har både insomni och depressiva besvär med en manualbaserad KBT-I 

behandling i grupp för insomnipatienter.  

Syfte och hypoteser 

Det huvudsakliga syftet är att undersöka om graden av insomni har minskat efter avslutad 

gruppbehandling genom att använda mått som mäter grad av insomni och dagtidssymtom. 

Dessutom används dagliga skattningar avseende insomningstid, antal uppvaknanden, total 

sömntid, och sömnkvalitet. Då det finns ytterst få studier på effekten av KBT som gruppterapi 
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för insomnipatienter så blir det primära syftet att undersöka just hur insomnin påverkas av den 

här behandlingen.  

Patienterna i den här studien har emellertid inte bara insomni utan även depressiva 

symtom, det sekundära syftet blir därför att avgöra om graden av depressiva symtom har 

minskat och för det används ett självskattningsformulär som mäter depressiva symtom. 

Ett ytterligare syfte är att studera hur de transdiagnostiska processerna RNT och selektiv 

uppmärksamhet påverkas av en KBT-behandling för insomni. För att undersöka dessa 

kognitiva processer används mått som mäter sömnrelaterad oro, RNT, och sömnrelaterad 

selektiv uppmärksamhet. Den föreliggande studien ska försöka besvara de följande frågorna:   

1) Vilken effekt har en KBT-behandling i grupp för insomni på graden av insomni? 

2) Vilken effekt har en KBT-behandling i grupp för insomni på graden av depressiva 

symtom? 

3a) Hur påverkas de gemensamma transdiagnostiska processerna RNT och selektiv 

uppmärksamhet av KBT-behandlingen i grupp? 

3b) Samvarierar RNT och selektiv uppmärksamhet med grad av insomni och grad av 

depressiva symtom? 

Följande hypoteser kommer att undersökas: 

1) Deltagarnas sömnbesvär kommer att ha minskat efter avslutad behandling 

2) Deltagarnas depressiva symtom kommer att ha minskat efter behandlingens slut 

3) De transdiagnostiska processerna kommer att samvariera med minskningen i 

sömnbesvär och depressiva symtom 
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Metod 

Design 

I studien användes en single-subject design. Denna design kan liksom en experimentell 

gruppdesign klargöra orsakssamband och hantera hot mot den interna validiteten under 

förutsättning att den uppfyller de kriterier som ställs på en single-subject design (Kazdin, 

2010).  För att säkerställa den interna validiteten vid studier av ett fåtal individer genomförs 

upprepade mätningar innan, under, och efter behandling och individen fungerar därmed som 

sin egen kontroll. De upprepade mätningarna över tid är särskilt utmärkande för en single-

subject design och sker dagligen eller vid flera tillfällen under veckan.  

Användandet av en baslinje karaktäriserar också en single-subject design. Baslinjen 

utgör första fasen av experimentet och förekommer innan interventionen. Under baslinjen 

observeras beteendet när behandlingen är frånvarande för att sedan jämföras med beteendet 

under behandlingsfasen. Baslinjen har inte bara funktionen att beskriva individens naturliga 

beteende utan har även funktionen att predicera individens framtida beteende om 

interventionen inte skulle implementeras. För att kunna dra slutsatser från den insamlade 

informationen är det viktigt att de mätningar som utgör baslinjen men även behandlingsfasen 

är stabila och har så lite variation som möjligt. Varierar mätningarna alltför mycket blir det 

svårt att avgöra om behandlingen gett någon effekt.  

I den här studien användes en AB-design med multipla baslinjer där A står för 

baslinjefasen och B står för behandlingsfasen. Vid en single-subject design börjar vanligtvis 

deltagarna baslinjen samtidigt och startar behandlingen vid olika tidpunkter på baslinjen för 

att kunna utesluta hot mot den interna validiteten. Då behandlingen i den här studien 

genomfördes i grupp var det inte möjligt att låta deltagarna börja behandlingen vid olika 

tidpunkter. På grund av tidsbrist saknades det även möjlighet för deltagarna att påbörja 

baslinjemätningarna vid samma tidpunkt vilket innebar att en nonconcurrent design across 
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subjects fick användas (Barlow, Nock, & Hersen, 2009). En nonconcurrent design innebär att 

det redan innan baslinjens början har förutbestämts hur lång baslinjen kommer att vara för 

varje deltagare vilket var minst 10 dagar i den här studien. En person rekryterades sju dagar 

innan behandlingsstart och fick därmed utgöra ett undantag. 

Deltagare och procedur 

Deltagarna rekryterades dels genom affischer uppsatta på Örebro universitet och på Tybble 

vårdcentral och dels genom mejlutskick till juristprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, 

socionomprogrammet, och psykologprogrammet vid universitetet. I mejlutskicket bifogades 

även mer detaljerad information om studien. 27 stycken personer anmälde sitt intresse via 

mejl och till dem skickades det ut information om studiens rekryteringsförfarande (se figur 1). 

De personer som sett affischen fick dessutom mer detaljerad information om studien 

utskickad. Efter att deltagarna uppgett sin postadress skickades brev ut med frågeformulär i 

syftet att genomföra en första screening av deras sömnproblem och depressiva symtom. 

Dessutom bifogades ett samtyckesdokument som de tillsammans med frågeformuläret fick 

returnera i ett svarspost-kuvert. Efter hand som frågeformulären inkom bestämdes tid för 

telefonintervju tillsammans med varje deltagare. Telefonintervjun fungerade som en andra 

screening av sömnstörning och depressiva symtom och bestod av en semistrukturerad intervju 

som utgick ifrån Duke Strukturerat Intervjuschema för DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association, 2001) och ICD-2, diagnossättning sömnstörningar (DSISD; Edinger et al., 

opublicerad) och Structured Clinical Interview for DSM IV – Axis I Disorders (SCID-I; First, 

Gibbon, Spitzer, & Williams, 1997, svensk översättning Pilgrim Press, 1998). 

 

 

 

 



KOGNITIV BETEENDETERAPI I GRUPP FÖR INSOMNI  [29] 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

Flödesschema över studiens rekryteringsprocess 

 

Av de personer som erbjöds behandling avböjde fyra personer på grund av tidsbrist samt att 

de hade svårigheter att ta sig till behandlingslokalen på grund av att de bodde för långt bort. 

Sömndagböcker skickades ut via mejl till de fem personerna som inkluderats efter 

telefonintervjun tillsammans med instruktioner om ifyllande, tider och plats för behandling.  

De som genomgick behandlingen var alla bosatta inom Örebro län och fyra av fem var 
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studenter vid Örebro universitet. Deltagare 3 var pensionär. Studenterna läste på 

sjuksköterskeprogrammet och socionomprogrammet. Tre av deltagarna var kvinnor och två 

var män. Studiens deltagare var mellan 21 och 75 år. Studenterna hade en medelålder på 25 år 

och personen som var pensionär var 75 år. Samtliga deltagare bedömdes ha diagnosen 

insomni enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000). Två deltagare åt 

sömnmedicin. Fyra av deltagarna hade tidigare lidit av minst en depressionsepisod. Ingen av 

deltagarna bedömdes vid tidpunkten för telefonintervjun ha egentlig depression men däremot 

bedömdes tre av deltagarna ha måttliga till svåra depressiva symtom. Två av deltagarna 

bedömdes ha minimala depressiva symtom enligt gränsvärdena i BDI-II vid behandlingens 

start (Beck, Steer, & Brown, 1996).  

Inklusion- och exklusionskriterier 

För inklusion i studien krävdes att deltagarna uppfyllde diagnoskriterier för insomni enligt ISI 

och DSISD. Det krävdes även att deltagarna hade depressiva symtom vilket säkerställdes 

genom SCID- I, att deltagarna i SCID- intervjun uppgav att de hade depressiva symtom 

och/eller att de tidigare hade haft depressiva episoder. Dessutom skulle deltagarna ha minst 9 

poäng på BDI vid screeningtillfället. De exklusionskriterier som ställts upp för deltagarna var 

följande: 

 Har en annan primär sömnstörning än insomni som kan förklara sömnproblemet 

 Har suicidplaner eller nyligen genomfört suicidförsök som framkommit via SCID-I 

 Har eller har haft maniska episoder som framkommit via SCID-I 

 Har psykotiska symtom som framkommit via DSISD 

 Har en medicinsk diagnos som kan förklara sömnproblemet 

 Tar någon form av läkemedel eller drog som kan förklara sömnproblemet 

Deltagarbeskrivning 

Deltagare 1: Deltagare 1 har haft sömnsvårigheter och depressiva symtom sedan flera år 
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tillbaka i tiden. Sömnsvårigheterna bestod av frekventa uppvaknanden nattetid samt 

uppvaknanden innan önskad uppstigningstid. Deltagare 1 upplevde dagtidsbesvär i form av 

nedstämdhet, ökad trötthet och koncentrationssvårigheter. Deltagare 1 hade både problem 

med oro och uppvarvning i sängen samt hade vanor som störde sömnen, främst i form av 

längre tupplurar dagtid och en oregelbunden uppstigningstid.  Vid screeningtillfället hade 

denna deltagare 22 poäng på BDI, vilket faller inom kategorin medelsvåra depressiva 

symtom. Denna deltagare hade en längre period av depression i tonåren.  

Deltagare 2: Deltagare 2 har haft sömnproblem sedan tidiga barndomsår. För denna 

deltagare yttrade sig sömnproblemen uteslutande som insomningsbesvär. Även deltagare 2 

upplevde problem med oro och uppvarvning i sängen vilket upplevdes utgöra ett hinder för 

insomning. Deltagare 2 hade dagtidssymtom i form av ökad trötthet och energibrist. Denna 

deltagare hade även sömnstörande beteenden som oregelbunden uppstigningstid och 

beteenden som gav minskade möjligheter att förknippa sovrummet och sängen med en rofylld 

plats. Vid screeningtillfället hade denna deltagare 11 poäng på BDI, vilket faller inom 

kategorin för minimala depressiva symtom. Ur SCID-I intervjun framkom det att denna 

deltagare hade en depression för ett år sedan. 

Deltagare 3: Deltagare 3 har haft sömnproblem under många års tid och har använt 

sömnmedicin vid behov. Sömnproblemen yttrade sig som en upplevelse av att inte känna sig 

utvilad efter en natts sömn, frekventa uppvaknanden, och uppvaknande innan önskad 

uppstigningstid. Deltagaren beskrev problem med stressrelaterad oro och tankar som snurrade 

nattetid. Deltagaren beskrev dagtidssymtom i form av ökad irritabilitet, nedstämdhet och 

bristande energi. Vid screeningtillfället hade denna deltagare 27 poäng på BDI, vilket faller 

inom kategorin medelsvåra depressiva symtom. Denna deltagare beskrev en längre period av 

nedstämdhet under det senaste vinterhalvåret. 



KOGNITIV BETEENDETERAPI I GRUPP FÖR INSOMNI  [32] 
 

Deltagare 4: Deltagare 4 har haft insomningssvårigheter sedan tonåren och har haft 

problem i perioder sedan dess. Deltagare 4 upplevde dagtidssymtom i form av energibrist, 

irritation, koncentrations- och minnessvårigheter. Deltagaren upplevde oro kring sömnen och 

svårigheter att stänga av tankar vid insomning och hade även en delvis bristande sömnhygien 

då sovrummet användes till annat än sömn och oro och planering förekom i sängen. Denne 

deltagare beskrev nedstämdhet som energibrist, minskad initiativförmåga, och uppgivenhet. 

Vid screeningtillfället hade denna deltagare 9 poäng på BDI, vilket faller inom kategorin för 

minimala depressiva symtom. 

Deltagare 5: Deltagare 5 har haft sömnsvårigheter som startat under barndomsåren men 

som förvärrats under det senaste halvåret. Denna deltagares sömnsvårigheter bestod av 

insomningsbesvär, frekventa uppvaknanden nattetid samt uppvaknade innan önskad 

uppstigningstid. Deltagare 5 hade dagtidssymtom i form av ökad trötthet, energibrist och 

koncentrationssvårigheter. Deltagaren upplevde även att studierna påverkades negativt till 

följd av sömnproblemen. Denna deltagare hade problem med oro och uppvarvning förknippat 

med sängen, sömnstörande beteenden samt oregelbundna sovtider. Vid screeningtillfället 

hade denna deltagare 33 poäng på BDI, vilket faller inom kategorin svåra depressiva symtom. 

Deltagaren har tidigare fått diagnosen depression och haft två episoder under en period av fem 

år. 

Material 

Instrument vid screening 

Det frågeformulär som skickades ut var en del av manualen Duke Strukturerat Intervjuschema 

för DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) och ICD-2, diagnossättning 

sömnstörningar (DSISD; Edinger et al., opublicerad) och innehöll en sida med frågor om olika 

känslomässiga symtom, en sida med frågor om medicinska tillstånd och användande av 

läkemedel/droger/andra substanser, och en sida med frågor om ovanliga händelser under 
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sömnen så kallade parasomnier. Dessutom bifogades även bedömningsinstrumenten Insomnia 

severity index (ISI; Bastien, Valliéres, & Morin, 2001) och Beck Depression Inventory (BDI-

II; Beck, Steer, & Brown, 1996). Dessa formulär var första steget i urvalsprocessen. 

Vid telefonintervjun användes två stycken diagnosinstrument, Structured Clinical 

Interview for DSM IV – Axis I Disorders (SCID-I; First et al., 1997, svensk översättning 

Pilgrim Press, 1998) och Duke Strukturerat Intervjuschema för DSM-IV-TR och ICD-2, 

diagnossättning sömnstörningar (DSISD; Edinger et al., opublicerad). SCID-I är en 

semistrukturerad intervjumanual som bygger på diagnoskriterier i DSM-IV. SCID-I 

utformades i syftet att förbättra reliabiliteten i psykiatrisk diagnostik och används som ett 

hjälpmedel för att diagnosticera axel-I störningar. I den här studien användes endast modul I, 

förstämningsepisoder. Studier av SCID-I där man fokuserat på vissa särskilda 

diagnoskategorier som till exempel depression har visat en reliabilitet från 0,7-1,0.  DSISD 

diagnostiserar olika sömnstörningar och utgår från både DSM-IV och ICSD. Manualen består 

av fyra delar, en del som handlar om insomni, en del om dygnsrytmstörningar, en del om 

hypersomni, och en som adresserar parasomnier. DSISD har visat en acceptabel reliabilitet 

och begreppsvaliditet och anses vara ett lättanvänt och effektivt instrument (Carney, Ulmer, 

Edinger, Krystal, & Knauss, 2009). 

För- mellan- och eftermätning 

Studien innehöll en för- och en eftermätning samt en mätning vid behandlingssession tre. Sex 

stycken självskattningsinstrument som mäter sömnbesvär, dagtidsfunktion, depressiva 

symtom, sömnrelaterad oro, repetitivt negativt tänkande (RNT) och sömnrelaterad 

uppmärksamhet användes. Instrumenten hade översatts till svenska (Jansson-Fröjmark, 

Örebro Universitet). En utvärdering av behandlingen användes även vid eftermätningen. 

Insomnia severity index (ISI; Bastien et al., 2001) 

ISI avser att mäta graden av insomni och är ett självskattningsformulär med sju frågor om 
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sömnbesvär dagtid och nattetid. Frågorna handlar om hur allvarliga sömnsvårigheterna 

upplevs vara, hur missnöjd och oroad man är över sömnsvårigheterna, och om man själv och 

andra upplever att sömnproblemet påverkar ens vardag negativt. Svaren skattas på en 5-gradig 

så kallad likertskala och poängfördelningen är 0-7 poäng ”ingen insomni”, 8-14 ”subklinisk 

insomni”, 15-21 ”medelsvår insomni”, och 22-28 ”svår insomni”. ISI har utvärderats i både 

en generell population och i en klinisk population i Kanada och har visat sig ha en god 

samstämmig (concurrent) validitet, innehållsmässig (content) validitet, och prediktiv validitet 

och även en hög intern konsistens (α = 0.72-0.91) och test-retest reliabilitet (rxx = 0.76-0.78) 

(Bastien et al., 2001; Morin, Belleville, Bélanger, & Ivers, 2011). 

Work and Social Adjustment Scale (WSAS; Mundt, Marks, Shear, & Greist, 2002) 

WSAS är ett självskattningsformulär som mäter dagtidsfunktion. Instrumentet innehåller fem 

påståenden som handlar om förmågan att sköta hemmet, arbetsförmågan, och hur 

sömnbesvären påverkar ens privata och sociala fritidsaktiviteter. Svaren skattas på en 8-gradig 

likertskala där 0 är ”inte alls försämrad” och 8 ”mycket allvarligt försämrad”. WSAS har 

utprövats i England på patienter diagnosticerade med depression och tvångssyndrom och 

visades ha goda psykometriska egenskaper både vad gäller begreppsvaliditet och intern 

konsistens (α = 0.70-0.74) (Mundt et al., 2002) Utifrån detta kliniska stickprov skapades 

gränsvärden där en poäng över 20 indikerar svår psykopatologi, en poäng mellan 10-20 

signifikant funktionsnedsättning, och en poäng under 10 subklinisk funktionsnedsättning. 

Beck Depression Inventory II (BDI-II; Beck et al., 1996) 

BDI-II är ett välanvänt instrument med 21 items som mäter graden av depression. BDI-II 

reviderades 1996 för att stämma bättre överens med DSM-IV:s depressionskriterier. Varje 

fråga i BDI-II skattas från 0-3 och totalpoängen för hela skalan är 63. Poängen ordnas i 4 

kategorier, 0-13 ”minimal depression”, 14-19 ”mild depression”, 20-28 ”moderat depression”, 

och 29 ≤ ”allvarlig depression”. BDI har utvärderats på både kliniska patienter och på den 
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generella befolkningen. En studie på en amerikansk grupp av öppenvårdspatienter inom 

psykiatrisk vård visade en mycket god intern konsistens (α = 0.92- 0.93) och test-retest 

reliabilitet (r=0,93). Även andra studier gjorda på normalpopulationer har visat att BDI-II har 

en god intern konsistens (α = 0,86–0,91). Vid jämförelse av BDI-II med andra psykologiska 

formulär som mäter depression har det bekräftats att BDI har en god samtidig validitet (Beck 

et al. 1996).  

Perseverative thinking questionnaire (PTQ; Ehring et al., 2011) 

PTQ är ett transdiagnostiskt mått som mäter repetitivt negativt tänkande (RNT) och består av 

15 påståenden. Man kan även beskriva PTQ som ett mått på generell oro i förhållande till 

APSQ (se nedan) som mäter sömnrelaterad oro. Påståendena berör tankar som är repetitiva, 

påträngande, onödiga, och mentalt krävande. Exempel på påståenden är: ”Jag tänker samma 

tankar om och om igen” och ”Mina tankar hindrar mig från att fokusera på andra saker”. 

Påståendena skattas från 0 (aldrig) till 4 (nästan alltid). PTQ har utprövats på kliniska och 

generella populationer i Europa och har visats ha en utmärkt intern konsistens (α = 0.94-0.95), 

en tillfredsställande test-retest reliabilitet (rxx = 0.69), och en god begreppsvaliditet och 

prediktiv validitet vad gäller depressiva symtom (Ehring et al., 2011). 

Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire (APSQ; Tang, & Harvey, 

2004) 

APSQ mäter sömnrelaterad oro och upptagenhet kring sömn. Instrumentet mäter två 

underliggande orosstrukturer, en som handlar om konsekvenserna av dålig sömn och en som 

handlar om avsaknad av kontroll över sömnen. Självskattningsformuläret består av 10 

påståenden som skattas mellan 1 till 5 där 1 är ”stämmer inte alls”, och 5 ”stämmer helt”. 

Exempel på påståenden är: ”Jag oroar mig över min förmåga att hålla mig vaken och pigg 

under dagen” och ”Jag oroar mig över att jag har tappat kontrollen över min sömn”.  En 

studie på en svensk generell population visade att APSQ har en god begreppsvaliditet och 
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intern konsistens (α = 0.93) (Jansson-Fröjmark, Harvey, Lundh, Norell-Clarke, & Linton, 

2011). 

Sleep Associated Monitoring Index (SAMI; Semler, & Harvey, 2004a) 

SAMI användes för att mäta selektiv uppmärksamhet på sömnrelaterade hot.   Det 

ursprungliga självskattningsformuläret innehåller 30 stycken påståenden, en förkortad version 

bestående av 8 items användes av Jansson-Fröjmark, Harvey, Norell-Clarke och Linton 

(2012). SAMI består av 8 delskalor som mäter selektiv uppmärksamhet på kroppssensationer 

dagtid och nattetid, och selektiv uppmärksamhet på faktorer i omgivningen som skulle kunna 

utgöra hot mot sömnen. Exempel på två items är: ”När du somnar på kvällen eller somnar om 

under natten eller morgonen-Hur ofta lägger du märke till ljud i eller utanför ditt hus”, och  

”När du är på väg att somna-Hur ofta lägger du märke till kroppsliga sensationer som att din 

puls eller hjärtslag bultar eller slår häftigt, dina inre kroppsliga reaktioner, eller känslor av 

spänning eller obehag i kroppen”.  Påståendena skattas på en skala från 1 till 5 där 1 är 

”aldrig” och 5 ”alltid”. SAMI visades ha goda psykometriska egenskaper i en studie i England 

på en generell population (Semler, & Harvey, 2004b). Resultaten visade att SAMI hade en 

acceptabel begreppsvaliditet och innehållsvaliditet och en utmärkt intern konsistens (α =0.91), 

och test-retest reliabilitet (rxx=0.82) (Semler, & Harvey, 2004b). Den förkortade versionen 

korrelerade högt med den ursprungliga versionen (r = 0.86) (Jansson-Fröjmark et al., 2012).    

Utvärderingsformulär av deltagande i insomnibehandling  

Utvärderingsformuläret som användes var en del av ett utvärderingsformulär som har använts 

bland annat vid självskattning via internet av social fobi (Tillfors et al., 2008).   

Utvärderingsformuläret bestod av fyra frågor och användes för att undersöka deltagarnas 

synpunkter efter avslutad behandling (se bilaga 4). Två frågor var skattningsfrågor som 

undersökte grad av förbättring och nöjdhet efter behandling.  En ytterligare fråga undersökte 

om deltagande i annan psykologisk behandling hade förekommit under behandlingstiden. En 
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öppen fråga syftade till att undersöka vilka de viktigaste faktorerna varit till att en förbättring 

av insomnin skett i de fall där deltagarna ansåg sig ha förbättrats. I formuläret fanns även 

utrymme för att lämna övriga synpunkter på behandlingen.  

Dagliga skattningar 

Sömndagböcker var de instrument som användes som baslinjemätningar och under hela 

behandlingen (se bilaga 1). Sömndagböckerna mäter sömnrelaterade symtom som 

insomningstid, antal uppvaknanden, uppstigningstid, total sovtid, och subjektivt uppskattad 

sömnkvalitet. Övriga psykologiska processmått som inkluderades i sömndagboken var två 

frågor från formuläret Sleep Associated Monitoring Index (SAMI), två stycken frågor från 

formuläret Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire (APSQ), och en fråga från 

formuläret Pre sleep Arousal Scale (PSAS-13) (se nedan). Frågorna syftade till att mäta RNT 

och självfokuserad uppmärksamhet. 

Från SAMI användes frågorna: ”När du somnar på natten eller somnar om: Hur ofta 

tittar du på klockan” och ”Under dagen, hur ofta tänker du på att: Din sömnmängd kommer 

att påverka din prestationsförmåga/koncentration/humör negativt?”. Dessa items kom från 

två delskalor, pre-sleep monitoring the clock (α = 0.87) och daytime monitoring of 

functioning (α = 0.82) (Semler, & Harvey, 2004b). Frågorna valdes ut då de ansågs ha en god 

face validity, höga värden på intern konsistens, och mätte både intern- och extern 

uppmärksamhet. 

APSQ mäter två olika faktorer, konsekvenserna av dålig sömn och avsaknad av kontroll 

över sömnen. De två items som valdes ut var: ”Oroar du dig över hur den mängd sömn du får 

kommer att drabba din hälsa?” och ”Oroar du dig över hur den mängd sömn du får kommer 

att försämra din sociala förmåga?” Frågorna hör till faktor 1, konsekvenserna av dålig sömn, 

vilken har en god intern samstämmighet (α =0.91). Anledningen till att dessa items valdes ut 
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var att de laddade högst på faktor 1 och förväntas därmed vara ett bra mått på oro kring 

konsekvenserna av dålig sömn (Asker & Backström, opublicerad).  

Pre-Sleep Arousal Scale (PSAS-13; Nicassio, Mendlowitz, Fussell, & Petras, 1985) har 

en god intern konsistens (α =0.85) och består av två delskalor, en som mäter kognitiv 

uppvarvning och en som mäter somatisk uppvarvning (Jansson-Fröjmark & Norell-Clarke (in 

press). Det item som valdes ut var: När du försöker somna: I vilken utsträckning har du 

upplevt att tankar far genom huvudet?. Frågan kom från den kognitiva delskalan och var det 

item som laddade högst på den delskalan (0.98) vilket var en av anledningarna till att den 

valdes ut. En annan anledning är att frågan har en hög face validity då det är vanligt att 

personer med insomni beskriver problem med tankar som snurrar vid insomning (Edinger & 

Carney, 2008). Den kognitiva delskalan hade i sin helhet en intern konsistens på α = 0.88. 

Behandlingen 

Behandlingen byggde på en individuell manualbaserad behandling för insomni (Edinger & 

Carney, 2008) som anpassats till gruppformat och översatts till svenska (Norell-Clarke, 

opublicerad). Behandlingen bestod av fyra sessioner som ägde rum en gång i veckan med 

undantag av session två och tre där det var en tvåveckorsperiod mellan 

behandlingssessionerna (se tabell 1). Behandlingstillfällena varade mellan 90-120 minuter. 

Behandlingen baserades på beteendeterapeutiska och kognitiva interventioner vars innehåll 

beskrivs i detalj nedan (se rubriken behandlingens olika komponenter). Session ett ägnades åt 

utbildning om sömn samt introduktion av de beteendeterapeutiska interventionerna 

sömnrestriktion och stimuluskontroll. Dessutom presenterades sömnhygieniska riktlinjer. 

Utefter de sömndagböcker som deltagarna fyllt i bestämdes ett tid-i-sängen (TIS) recept, det 

vill säga en fast uppstigningstid och tidigaste läggtid som deltagarna skulle utgå ifrån under 

kommande veckor. TIS receptet följdes sedan upp individuellt och justerades efter behov 
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under kommande sessioner. I slutet på varje session fick deltagarna hemuppgifter bestående 

av de tekniker som introducerats under sessionerna.  

 

Tabell 1. 

Behandlingsupplägg: KBT för insomni (KBT-I) 

Session Innehåll 

1 Introduktion till behandlingen 

Sömnutbildning 

Genomgång sömnregler och sömnhygien 

Skapa ett tid-i-sängen recept 

 

2 Uppföljning av tid i sängen recept, sömnregler, sömnhygien 

Utbildning om kognitioner 

Introduktion kognitiva tekniker: konstruktiv oro  

 

3 Uppföljning av tid i sängen recept, sömnregler, sömnhygien, 

konstruktiv oro 

Introduktion kognitiva tekniken tanke registrering 

 

4 Uppföljning av tid i sängen recept, sömnregler, sömnhygien, kognitiva 

tekniker 

Upprätta vidmakthållandeprogram 

Behandlingsutvärdering                                                                 

 

Session två började med en uppföljning av hemuppgifter. Varje deltagare fick 

möjligheten att berätta om veckan och lyfta svårigheter som det sedan diskuterades och 

problemlöstes kring.  Under session två introducerades den kognitiva tekniken konstruktiv oro 

och deltagarna fick tillfälle att öva på denna teknik under sessionen. Session tre och fyra 

började liksom tidigare sessioner med uppföljning av hemuppgifter och problemlösning av 

tekniker som introducerats vid föregående sessioner. Session tre ägnades åt en genomgång av 

vanliga tankefel vid insomni och att presentera samt öva på den kognitiva tekniken 

tankeregistrering. Under session fyra diskuterades hur man hanterar bakslag med sömnen och 
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deltagarna fick utforma ett vidmakthållandeprogram av teknikerna i behandlingen i syfte att 

förhindra återfall av insomni. 

Behandlingens olika komponenter 

KBT-behandlingen som utgår från KBT-manualen ”Att övervinna insomni” (Edinger, & 

Carney, 2008) innefattar beteendetekniker och kognitiva tekniker. Beteendeknikerna består av 

stimuluskontroll, sömnrestriktion, och sömnhygien. De kognitiva teknikerna består av 

konstruktiv oro och tankeregistrering (se nedan). I övrigt ingår psykoedukation kring sömn. 

Psykoedukation 

Psykoedukation innebär att man ger patienten information om sömnnormer, cirkadisk rytm, 

ålderns betydelse för sömnen, och effekten av sömnbrist. Syftet med psykoedukationen är att 

hjälpa patienten att korrigera eventuella missuppfattningar och ångestfyllda antaganden kring 

sömnen vilket kompletterar de kognitiva teknikerna genom att minska patientens oro 

(Edinger, & Carney, 2008). Rationalen till de olika interventionerna beskrivs även i syfte att 

stärka patientens följsamhet till behandlingen.       

Stimuluskontroll och Sömnrestriktion 

De här två beteendekomponenterna syftar till att standardisera patientens sömn- och 

vakenhetsschema. Stimuluskontroll bygger på inlärningsteori och hypotesen att insomnin 

uppstått och vidmakthålls av att sängen och sovrummet associeras med sömnstörande 

beteenden. Dessa beteenden är i sig förknippade med fysiologisk- och kognitiv uppvarvning 

vilket försvårar insomning. Målet med stimuluskontroll är därmed att bryta den här 

kopplingen genom att instruera patienten att endast använda sovrummet och sängen för sömn 

(Carney, Berry, & Geyer, 2005). I det inkluderas att tillbringa så lite vaken tid som möjligt i 

sängen. Syftet med sömnrestriktion är också att minska patientens vakna tid i sängen genom 

att begränsa den. Med hjälp av sömndagbok kartläggs patientens sömnmönster och det 

bestäms hur många timmar patienten får spendera i sängen varje natt. Syftet med 
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sömnrestriktionen är att skapa en djupare och mer sammanhängande sömn (Ulfberg, 2010). 

Sömnbristen ökar det homeostatiska trycket efter sömn, det vill säga kroppens automatiska 

reglering av den inomkroppsliga miljön för att försäkra sig om att individen får den sömn den 

behöver för att fungera, vilket ger en mer återhämtande sömn. Då sömnbrist är det personer 

med insomni fruktar mest kan sömnrestriktionen även ses som exponering för oron. 

Sömnrestriktionen kommer att ge tillfälle till nyinlärning att konsekvenserna av för lite sömn 

inte är så stora som man tror. 

Både sömnrestriktion och stimuluskontroll har rekommenderats som effektiva 

behandlingar för insomni (Morgenthaler et al., 2006). 

Sömnhygien 

Innebär att man ger råd kring yttre faktorer som kan störa sömnen som till exempel en 

sovrumsmiljö där temperaturen är för låg/hög eller där det är för mycket ljud eller för ljust. 

Råden handlar också om motion och kost, att man motionerar regelbundet under dagen men 

att man undviker träning och koffeinhaltiga drycker eller alkohol strax innan läggdags. Det 

finns inte tillräcklig evidens för att kunna konstatera att sömnhygien fristående från de andra 

KBT-komponenterna är en effektiv behandling (Morin et al., 2006). Sömnhygien har ofta 

använts som behandling för kontrollgruppen då man konstaterat att sömnrestriktion och KBT 

är effektivare än sömnhygienutbildning (Edinger, & Sampson, 2003; Edinger et al. 2009; 

Morin et al., 2006). 

Konstruktiv oro och tankeregistrering 

Konstruktiv oro och tankeregistrering är båda kognitiva tekniker som syftar till att minska 

den sömnrelaterade oron som vidmakthåller insomnin. Problemlösning i sängen har visat sig 

vara en stark prediktor för insomningssvårigheter, vilken tekniken konstruktiv oro är tänkt att 

adressera (Edinger, & Carney, 2008). Tekniken handlar om att man avsätter en stund tidigare 
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på kvällen för att problemlösa istället för att problemlösa i sängen vid sänggående eller under 

natten. Tankeregistrering är ett vanligt inslag i kognitiv terapi och syftar till att ersätta 

ohjälpsamma tankar och antaganden om insomni med mer adaptiva tankar (Carney, Berry, & 

Geyer, 2005). 

Det saknas i stort sett studier som isolerat de kognitiva komponenterna i KBT-

behandling för insomni för att avgöra deras effektivitet (Morin et al., 2006). Det finns en 

studie på konstruktiv oro som undersökte hur tekniken påverkade universitetsstuderandes 

kognitiva uppvarvning innan sömnen (Carney, & Waters, 2006). Studien visade att de som 

fått lära sig konstruktiv oro hade mindre kognitiv uppvarvning jämfört med kontrollgruppen.  

Kognitiv terapi har inte utvärderats i tillräcklig omfattning och har därmed inte 

rekommenderats som enskild behandling för insomni (Morgenthaler et al., 2006). Nyligen har 

en pilotstudie utförts på en behandling bestående av kognitiv terapi (Harvey, Sharpely, Ree, 

Stinson, & Clark, 2007) vilken gav lovande resultat. Syftet med behandlingen var att påverka 

fem kognitiva processer som anses vidmakthålla insomni (Harvey, 2005). Efter behandlingen 

upplevde patienterna både förbättrad sömn samt dagtidsfunktion. 

Sammanfattningsvis har beteendeteknikerna som ingår i behandlingen större 

forskningsstöd än de kognitiva teknikerna vilka inte har utvärderats i samma utsträckning som 

de föregående teknikerna. 

Analysmetoder   

Visuell analys 

För att analysera dagboksskattningarna användes en visuell analys i denna studie. Visuell 

analys är en vanlig analysmetod när en single-subject design används (Kazdin, 2010). Syftet 

med en visuell analys är att avgöra om behandlingen har gett någon effekt genom att jämföra 

baslinjefasen med behandlingsfasen och även avgöra om förändringen som uppkommit är 
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tillförlitlig och konsekvent. Vid en visuell analys studerar man linjen närmare och tittar på 

förändringar mellan baslinjefasen och behandlingsfasen i medelvärde, nivå, riktning, och 

lutning. Vid förändring av medelvärde tittar man på varje fas medelvärde och jämför sedan 

faserna med varandra. En förändring i nivå har skett om linjen har ökat eller minskat från en 

fas till en annan och en förändring i riktning har skett om linjen har bytt riktning. För att 

avgöra om en förändring i lutning förekommit tittar man på hur skarpt linjen lutar vid olika 

tidpunkter. En skarp lutning i början på behandlingsfasen indikerar att förändringen har skett 

snabbt medan en mer plan lutning visar på en långsammare förändring.  

Den kritik som förekommit mot visuell analys har rört risken för subjektivt dragna 

slutsatser utifrån mätningarna i de fall då graferna är svårtolkade. Det kan då råda skilda 

meningar i om interventionen har haft någon effekt eller inte. När det förekommer ytterst små 

skillnader mellan de olika faserna kan de vara svåra att upptäcka med visuell analys. Det 

rekommenderas därför att visuell analys kompletteras med statistiska analyser. 

Statistiska analysmetoder 

Visuell analys kompletterades i denna studie med en kvantitativ analysmetod, procent av all 

icke överlappande data (PAND; Parker, Hagan-Burke, & Vannest, 2007).           

  När man använder PAND jämför man alla mätpunkter i fas A med alla mätpunkter i 

fas B och räknar ut hur många av mätpunkterna från respektive fas som överlappar varandra. I 

denna studie jämfördes alla mätpunkter i fas A med motsvarande antal mätpunkter i slutet på 

fas B.  

PAND kan ses som en vidareutveckling av procent av icke överlappande data (PND; 

Scruggs, Mastropieri & Casto,1987), vilken liksom PND analyserar överlapp av data mellan 

de olika faserna i en single subject design. De båda testen är icke-parametriska test och är 

därmed oftast att föredra i analyser av single subject data då den vanligtvis inte möter de 
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antaganden som krävs för parametriska test. Vid utvecklingen av PAND har man adresserat 

några av de egenskaper hos PND som kritiserats. En av dem är att endast en datapunkt i 

baslinjen används i PND medan man i PAND använder all information från både baslinjen 

och interventionen. Dessutom kan effektstorlekar och konfidensintervall räknas ut genom 

Pearsons Phi och Phi2 vilket ger en uppfattning om statistisk power. Den största nackdelen 

med PAND är en låg statistisk power vilket innebär att små skillnader i effektstorlek kan vara 

svåra att upptäcka. 

          Har man till exempel 4 mätpunkter av 30 som överlappar varandra så blir 

överlappningen 13 % (4/30) och procent icke överlappande data (PAND) blir 87 (100-13). 

Effektstorleken (Pearsons Phi) räknas ut genom att multiplicera PAND med två och sedan 

subtrahera med 1 (PAND *2-1).          

För att kunna avgöra om deltagarnas skattningar på frågeformulären förändrats från 

början till slutet på behandlingen gjordes en jämförelse mellan förmätning och eftermätning. 

Det gjordes även en jämförelse mellan förmätning och mätning i mitten på behandlingen. 

Skillnaden beskrevs i procent och blev ett mått på hur stor förändring som skett från början på 

baslinjen till behandlingens slut. 

Klinisk signifikant förändring 

För att kunna uttala sig om det skett någon klinisk signifikant förbättring avseende sömnen 

och de depressiva symtomen användes huvudmåtten ISI, BDI och WSAS och respektive 

skalas normdata och gränsvärden (se rubriken material för beskrivning av respektive mått). 

För ISI ansågs en klinisk signifikant förbättring ha skett om en deltagare uppvisade poäng 

under 11 vilket är det gränsvärde som rekommenderats vid urskiljning av en klinisk 

population från en normal population (Morin et al., 2011). Ett annat mått på klinisk 

förbättring av sömn som användes var insomningstid. En deltagare som efter behandling hade 

en insomningstid på mindre än 30 minuter ansågs ha uppnått en klinisk signifikant förbättring. 
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För WSAS sattes en gräns på 10 då det värdet anses kunna urskilja en klinisk population från 

en subklinisk population (Mundt et al., 2002) Då majoriteten av den här studiens deltagare ej 

uppfyllde diagnosen depression utan endast hade depressiva symtom användes det gränsvärde 

i BDI-II som rekommenderats indikera milda depressiva symtom, 14 (Carney et al., 2009). 

Slutligen bedömdes även en klinisk signifikant förbättring ha skett om en deltagare gick från 

en kategori till en annan, exempelvis från ”svår insomni” till ”medelsvår insomni”.     

Etiska överväganden 

Studiens design var av typen single-subject. Deltagarna i studien fungerar därmed som sin 

egen kontroll vilket möjliggjorde att samtliga av studiens deltagare erhöll behandling och 

påbörjade behandling vid samma tidpunkt. Detta är ur ett forskningsetiskt perspektiv positivt 

då ingen deltagare behövde vara utan eller vänta på behandling.  

Effekten av kognitiv beteendeterapi för patienter med primär insomni har studerats i ett 

flertal vetenskapliga studier och har visat sig vara en hjälpsam behandlingsmetod för denna 

patientgrupp (Edinger, & Means, 2005; Edinger et al., 2009; Okajima, Komada & Inoue, 

2011). Behandlingsmetoden har inte visat sig ge upphov till några större biverkningar, 

förutom en ökad sömnighet i början på behandlingen (Edinger & Carney, 2008) Det bör dock 

vidtas försiktighetsåtgärder vid behandling av patienter med samtidig bipolär problematik då 

det finns risk för att den minskade sömnen till följd av sömnrestriktionen kan förvärra eller 

utlösa denna problematik (Smith et al., 2005). I de fall där misstanke om att deltagare skulle 

kunna tagit skada av att medverka i behandlingen exkluderades dessa deltagare. De deltagare 

som exkluderades ur studien blev informerade om orsaken till exkludering och hänvisades till 

adekvat vårdinstans. De gavs även råd om relevant självhjälpslitteratur för insomni och 

nedstämdhet. 

Individuell journalföring för samtliga deltagare skedde enligt hälso- och 

sjukvårdslagens krav på journalföring vid all vård hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2008).  
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Samtliga deltagare delgavs skriftlig information om studiens syfte och behandlingen 

innan de tog ställning till medverkan i studien (se bilaga 2). De fick fylla i ett dokument om 

samtycke till behandling av personuppgifter (se bilaga 3). Där informerades de även om att 

medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Vid 

första behandlingstillfället informerades deltagarna muntligen om rådande sekretessregler för 

studien. 

Fastän behandlingen skedde i gruppformat så tillbringade samtliga deltagare under varje 

behandlingssession individuell tid med en behandlare för att få individuell feedback och 

möjlighet att diskutera information som de inte önskade ta upp i helgrupp. Deltagarna hade 

möjlighet att under hela behandlingsperioden och ca en månad efter behandlingsavslut 

kontakta behandlarna per telefon vid frågor rörande behandlingsteknikerna och sin sömn. Det 

var ett tvåveckors uppehåll mellan behandlingssession två och tre. Inför denna period erbjöd 

behandlarna de deltagare som bedömdes vara i behov av extra stöd en telefonkonsultation i 

syfte att öka följsamheten av behandlingsinterventionerna hos dessa deltagare. En deltagare 

önskade det men kunde inte nås vid avtalad tid för telefonkonsultationen och fick istället 

feedback på sina sömndagböcker via e-post. I de fall där deltagare inte kunde närvara på de 

ordinarie gruppsessionerna erbjöds de en individuell session som kompensation för det 

missade grupptillfället. Det här skedde sammanlagt med en session var för tre stycken 

deltagare.  Deltagare fem kompenserades för session ett och deltagare två samt deltagare fyra 

kompenserades för session fyra.  

Resultat 

Nedan presenteras resultatet av KBT-behandlingen i grupp för insomni utefter studiens 

forskningsfrågor. Inledningsvis redovisas deltagarnas resultat på graden av sömnbesvär med 

de dagliga skattningarna och sedan deltagarnas resultat på de dagliga skattningarna för oro 



KOGNITIV BETEENDETERAPI I GRUPP FÖR INSOMNI  [47] 
 

och selektiv uppmärksamhet. Sedan rapporteras deltagarnas resultat på för-, mellan- och 

eftermätningarna avseende graden av insomni, depressiva symtom och de transdiagnostiska 

måtten. En medelvärdesberäkning för baslinjen och behandlingsfasen har gjorts för alla 

dagliga mått. 

Vilken effekt har en KBT-behandling i grupp för insomni på graden av insomni? 

Dagliga skattningar sömnmått 

Insomningstid 

Figur 3 visar deltagarnas insomningstid under baslinje och behandling. Tabell 3 redovisar 

deltagarnas insomningstid under baslinjen och sista behandlingsveckan vilka jämförs nedan.  

Deltagare 1: Deltagarens insomningstid minskade från i genomsnitt 24 minuter under 

baslinjen till i genomsnitt 9 minuter under sista behandlingsveckan. En minskning med 62,5 

% i insomningstid har därmed skett. Antalet kvällar med insomningstid över 30 minuter 

minskade från 4 av 20 möjliga under baslinjen till 3 kvällar av 20 möjliga under de sista 20 

dagarna av behandlingen.  

Den visuella analysen visade viss instabilitet i insomningstid under baslinjen. Denna 

deltagare hade en låg grad av insomningsbesvär innan behandlingsstart och uppgav inga 

besvär med insomning under screeningen. Vid behandlingsfasens start skedde en förändring i 

svagt positiv riktning som sedan återgick till baslinjeläget. Under mitten av behandlingsfasen 

skedde en förändring i en stark positiv riktning med en nivåförändring för att sedan byta till 

en starkt negativ riktning och återgå till samma nivå som på baslinjen vid behandlingsfasens 

avslut.   

Deltagare 2: Insomningstiden minskade från i genomsnitt 40 minuter under baslinjen till i 

genomsnitt 12 minuter under sista behandlingsveckan. Denna skillnad innebär en minskning 
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med 70 %. Antalet kvällar med insomningstid över 30 minuter minskade från 5 av 14 möjliga 

under baslinjen till 0 kvällar av 14 möjliga under de sista 14 dagarna av behandlingen. Den 

visuella analysen visade en instabilitet under baslinjefasen. Under behandlingsfasen skedde en 

förändring i svagt negativ riktning och insomningstiden stabiliserades. En nivåförändring 

skedde i medelvärde från baslinjefasen till behandlingsfasens avslut.  

Deltagare 3: Insomningstiden minskade från i genomsnitt 23 minuter under baslinjen 

till i genomsnitt 19 minuter under sista behandlingsveckan. Denna skillnad innebär en 

minskning med 17,39%. 

 

Figur 3 

Insomningstid per kväll för alla deltagare under baslinje och behandling. 
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Deltagare 3 led inte av några insomningsbesvär och hade inga kvällar med en insomningstid 

över 30 minuter under baslinjen på 7 dagar eller under de sista 7 dagarna av behandlingen. 

Insomningstiden minskade trots det mellan baslinje och behandling för deltagaren. 

Den visuella analysen visade en instabilitet under baslinjen och en insomningstid inom 

spannet för vad som anses som en normal insomningstid. Vid behandlingsfasens början 

skedde en förändring i negativ riktning. Insomningstiden förblev sedan instabil under 

behandlingsfasen.  

 

 

Deltagare 4: Insomningstiden minskade från i genomsnitt 21 minuter under baslinjen till i 

genomsnitt 10 minuter under sista behandlingsveckan. Denna skillnad motsvarar en 

Tabell 3 

 

Insomningstid, antal uppvaknanden, och vaken tid per natt i genomsnitt samt sömneffektivitet under baslinjen 

och under sista behandlingsveckan 

Deltagare Insomningstid 

(min) 

Antal 

uppvaknanden 

Vaken tid i 

genomsnitt per 

natt (min) 

Sömneffektivitet 

(%) 

1. Baslinje 

Behandling-sista veckan 

 

24 
9 

3 
1 

5 
6 

86 
71 

2. Baslinje 

Behandling-sista veckan 

 

40 
12 

0 
0 

0 
0 

87 
97 

3. Baslinje 

Behandling-sista veckan 

 

23 
19 

3 
3 

131 
87 

71 
72 

4. Baslinje 

Behandling-sista veckan 

 

21 
10 

1 
1 

1 
2 

90 
96 

5. Baslinje 

Behandling-sista veckan 

43 
21 

1 
0 

19 
0 

82 
96 
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minskning med 52,38%. Antalet kvällar med insomningstid över 30 minuter minskade från 2 

av 11 möjliga under baslinjen till 0 kvällar av 11 möjliga under de sista 11 dagarna av 

behandlingen. 

Den visuella analysen visade att det fanns en instabilitet i insomningstiden under 

baslinjen med två höga toppar. Behandlingsfasens start visade även en hög topp. Därefter var 

baslinjen jämn och låg under den resterande delen av behandlingsfasen.  

Deltagare 5: Deltagarens insomningstid minskade från i genomsnitt 43 minuter under 

baslinjen till i genomsnitt 21 minuter under sista behandlingsveckan. Denna skillnad innebär 

en minskning med 51,16%. Antalet kvällar med insomningstid över 30 minuter minskade från 

5 av 15 möjliga under baslinjen till 1 kväll av 15 möjliga under de sista 15 dagarna av 

behandlingen. Deltagaren understeg gränsvärdet på 30 minuter i insomningstid och anses 

därmed ha uppnått en klinisk signifikant förbättring.  

Den visuella analysen visade att baslinjen under behandlingsfasen var instabil. 

Behandlingsfasens början visade en stark förändring i stark positiv riktning. Därefter skedde 

en förändring i stark negativ riktning som varade under den resterande delen av 

behandlingsfasen.  Insomningstiden visade alltså stora variationer under behandlingsfasen. 

Vid behandlingens start ökade insomningstiden en period och insomningstiden minskade 

därefter och nådde en jämnare nivå, under resten av behandlingstiden.  

Sammanfattningsvis skedde en minskning av samtliga deltagares insomningstid mellan 

baslinjefasen och behandlingsfasen. Flera av deltagarnas insomningstid tenderade dock att 

variera under baslinjefasen och behandlingsfasen, vilket försvårar tolkningen av resultatet. En 

deltagare led inte av några betydande insomningsproblem vid behandlingsfasens start men 

minskade ändå graden av insomningstid. 
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 Sömnkvalitet, uppvaknanden, vaken tid per natt 

Figur 4 visar deltagarnas dagliga skattningar av subjektivt upplevd sömnkvalitet under 

baslinje- och behandlingens nätter. Tabell 3 redovisar antal uppvaknanden per natt för 

samtliga deltagare, figur 5 redovisar antal uppvaknanden per natt för deltagare 1, 3, och 5. 

Deltagare 2 och 4 hade inte problem med uppvaknanden och därmed redovisas deras antal 

uppvaknanden endast i tabell 3. Tabell 3 redovisar vaken tid per natt för alla deltagare och 

figur 6 illustrerar vaken tid per natt för deltagare 3 vilken var den enda som hade problem 

med insomning efter uppvaknande nattetid.   

Deltagare 1: Den visuella analysen visade att deltagare 1 har i genomsnitt ingen 

betydande skillnad i skattning av sömnkvalitet mellan baslinjefasen och behandlingsfasen. 

Deltagaren har skattat sin sömnkvalitet som” varken bra eller dålig”.  Linjen saknade stabilitet 

och behandlingsfasen inleddes med att linjen bytte riktning och fick en positiv lutning vilket 

innebar en högre skattning av sömnkvalitet.  

Deltagare 1 hade en stor variation i antal uppvaknanden både under baslinje och 

behandling. Deltagaren hade i genomsnitt tre uppvaknanden under baslinjen och två 

uppvaknanden under behandlingen.  Sista veckan av behandlingen hade denne i genomsnitt 

ett uppvaknande per natt. Den visuella analysen visade en instabilitet och i behandlingsfasen 

noterades en positiv riktning med en nivåökning som sedan förändrades i negativ riktning. 

Därefter varierade antalet uppvaknanden under behandlingsfasen utan tydlig riktning. Vid 

behandlingsfasens slut skedde en förändring i svag negativ riktning och sista 

behandlingsveckan skedde en mindre ökning i nivå jämfört med baslinjen. 

Deltagare 2: Den visuella analysen visade att deltagaren hade en minimal ökning i 

medelvärde mellan baslinje och behandling i skattning av sömnkvalitet. Båda faserna 

skattades i genomsnitt som ”varken bra eller dålig”. Det fanns en stor variation i data under 



KOGNITIV BETEENDETERAPI I GRUPP FÖR INSOMNI  [52] 
 

baslinjen och början av behandlingsfasen men sedan blev skattningarna mer stabila. De sista 

10 dagarna skattades alla nätter som ”varken bra eller dåliga” eller bättre.  

Deltagare 2 hade inga problem med uppvaknanden innan behandling och hade därmed i 

genomsnitt inga uppvaknanden under baslinje och behandling. 

 

Figur 4 

Upplevd sömnkvalitet för alla deltagare under baslinje och behandling där 1=mycket dålig 

sömnkvalitet och 5=mycket bra sömnkvalitet 
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Deltagare 3: Den visuella analysen visade att deltagaren upplevde sin sömnkvalitet i 

genomsnitt som ”varken bra eller dålig” under både baslinje- och behandlingsfas. Linjen var 

instabil under båda faserna och pendlade mellan skattningen ”mycket dålig” sömnkvalitet och 

”mycket bra” sömnkvalitet. Deltagare 3 hade i genomsnitt tre uppvaknanden per natt innan 

behandlingen och ingen större förändring hade skett vid behandlingens avslut. Den visuella 

analysen visade en instabilitet i av antal uppvaknanden i baslinjen. Behandlingsfasen fortsatte 

sedan att vara instabil med förändring i stark positiv riktning till en början för att sedan 

förändras i en stark negativ riktning. Ingen nivåförändring skedde från baslinjen till 

behandlingsfasens sista vecka. Vaken tid per natt minskade för deltagare 3 från baslinje till 

behandling. Deltagaren hade under baslinjen en genomsnittlig vakentid per natt på 131 

minuter och sista behandlingsveckan beräknades vakentiden till i genomsnitt 87 minuter. Det 

har förekommit en stor variation i vakentid under både baslinjefas och behandlingsfas. 

Deltagare 4: Utifrån visuell analys kunde ses att deltagaren hade en relativt stabil 

sömnkvalitetsskattning och inte hade någon betydande medelvärdesskillnad mellan 

baslinjefasen och behandlingsfasen. Sömnkvaliteten skattades generellt under de båda faserna 

som  ”ganska bra ”. Under baslinjen skattades alla nätter som ”ganska bra” eller ”mycket bra” 

och endast 3 nätter skattades sämre än ”ganska bra” under behandlingen. Deltagare 4 hade i 

genomsnitt ett uppvaknande per natt under baslinjen och ingen förändring skedde under 

behandlingsfasen.  

Deltagare 5: Den visuella analysen visade att deltagaren hade en genomsnittlig 

skattning av sömnkvalitet som var i stort sett densamma från baslinjefasen till 

behandlingsfasen. Deltagaren hade upplevt sin sömnkvalitet som i genomsnitt ”ganska bra” 

under baslinjefas och behandlingsfas. 
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Figur 5 

Antal uppvaknanden per natt för deltagare 1, 3, och 5 under baslinje och behandling 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 

Vaken tid per natt för deltagare 3 under baslinje och behandling 
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Första delen av baslinjens nätter skattades mellan ”mycket dålig” och ”ganska bra”, medan 

sista dagarna av baslinjens nätter och behandlingens nätter skattas mellan ”ganska dålig” och 

”ganska bra”. Deltagare 5 hade inga nätter som skattades som ”mycket bra”. Deltagare 5 har i 

genomsnitt ett uppvaknande per natt under baslinjen och inga under behandlingen. Det är 

dock en stor variation i antal uppvaknanden innan behandlingen. Den visuella analysen visar 

att baslinjen hade en tydlig instabilitet som i mitten av baslinjen visar en stark förändring i 

negativ riktning samt en nivåminskning.  Behandlingsfasen var genomgående stabil så när 

som på två toppar där en topp var förlagd vid behandlingsfasens start. Det har skett en 

nivåsänkning från baslinje till behandlingsfasen. Deltagare 5 hade under baslinjen en 

genomsnittlig vakentid på 19 minuter och under sista behandlingsveckan beräknades den 

genomsnittliga vakentiden till 0 minuter. 

Sammanfattningsvis är samtliga deltagares genomsnittliga skattning av sömnkvalitet 

oförändrad från baslinjefasen till behandlingsfasen. Majoriteten av deltagarna skattade i 

genomsnitt sin sömn som ”varken bra eller dålig”. För två av de tre deltagare som hade 

problem med uppvaknanden så minskade det genomsnittliga antalet uppvaknanden per natt 

från baslinje- till behandlingsfasen. Deltagare 3 var den enda personen som hade problem 

med att somna efter uppvaknanden under natten. Denna deltagares vakentid under natten 

minskade med 44 minuter från baslinjen till sista behandlingsveckan. 

Sovtid och sömneffektivitet 

Figur 7 visar deltagarnas sovtid per natt under baslinje och behandling och i tabell 3 redovisas 

deltagarnas sömneffektivitet. 

Deltagare 1: Den visuella analysen visade att den genomsnittliga sovtiden för deltagare 

1 har minskat något från baslinjefasen till behandlingsfasen. Sovtiden har minskat med 78 

minuter från baslinjen till sista behandlingsveckan. Dock är både baslinjefasen och 
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behandlingsfasen instabila med en stor variation i data. Deltagarens sömneffektivitet har 

minskat från 86 % under baslinjen till 71 % under sista behandlingsveckan vilket innebar att 

denne har tillbringat mer vaken tid i sängen under sista behandlingsveckan jämfört med under 

baslinjen 

Deltagare 2: Den visuella analysen visade att deltagaren hade en minimal minskning i 

genomsnittlig sovtid från baslinjefasen till behandlingsfasen. Sovtiden har minskat med 36 

minuter från baslinjen till sista behandlingsveckan.  

 Figur 7 

Sovtid per natt för alla deltagare under baslinje och behandling 
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Sovtiden varierade mindre under behandlingen jämfört med under baslinjen. Deltagaren 

hade under baslinjen en sömneffektivitet på 87 % vilken har ökat till 97 % den sista 

behandlingsveckan. Deltagaren har därmed så gott som enbart använt sängen till sömn. 

Deltagare 3: Den visuella analysen visade att den genomsnittliga sovtiden för deltagare 

3 har minskat med ungefär 48 minuter från baslinjefasen till sista behandlingsveckan. 

Sovtiden saknade stabilitet under baslinjen och pendlade mellan strax under fyra timmar till 

strax över åtta timmar. Sovtiden var något mer stabil under behandlingen men det förekom 

fortfarande en stor variation i data. Deltagarens sömneffektivitet var så gott som oförändrad 

från baslinjen (71 %) till sista behandlingsveckan (72 %).  

Deltagare 4: Utifrån den visuella analysen såg man att deltagaren hade en mycket 

varierad sovtid under baslinjen som sedan stabiliserades under behandlingen. Den visuella 

analysen visade att det hade skett en medelvärdesskillnad mellan baslinjefasen och sista 

behandlingsveckan där sovtiden minskat med 66 minuter. Deltagaren hade en god 

sömneffektivitet redan under baslinjen på 90 % som sedan ökade till 96 % i slutet på 

behandlingen.  

Deltagare 5: Den visuella analysen visade att deltagaren hade en genomsnittlig sovtid 

som ökade minimalt från baslinjefasen till behandlingsfasen. Vid jämförelse av baslinjen med 

sista behandlingsveckan hade ingen förändring i sovtid förekommit. Baslinjen var instabil 

med sovtider som varierade mellan fem timmar och 11 timmar. Behandlingsfasen var något 

mer stabil med sovtider som pendlade mellan strax under sju timmar till strax under nio 

timmar. Sömneffektiviteten under baslinjen beräknades till 82 % och ökade sedan fram tills 

sista behandlingsveckan då den låg på 96 %.  

Sammanfattningsvis har endast en liten förändring i genomsnittlig sovtid skett för 

deltagarna från baslinjefasen till behandlingsfasen. Majoriteten av deltagarnas genomsnittliga 
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sömntid har minskat från den ena fasen till den andra. Sömneffektiviteten ökade för 

majoriteten av deltagarna från baslinjen till sista behandlingsveckan. Även om sovtiden 

minskade något så vägdes det upp av en ökad sömneffektivitet. 

Statistisk analys 

 Insomningstid 

Deltagare 1: 9 av 40 mätpunkter i baslinjefasen i baslinjen respektive behandlingsfasen 

överlappar varandra vilket blir 22,5% (9/40). Baslinjen var 20 dagar och jämfördes med de 

sista 20 dagarna i behandlingsfasen. Icke överlappande mätdata (PAND) beräknas som 100 – 

22,5% som är 77,5%. Effektstorlek beräknat med Pearsons Phi är 0,54 vilket motsvarar en 

stor effekt. 

Deltagare2: 1 av 28 mätpunkter i baslinjefasen respektive behandlingsfasen överlappar 

varandra vilket blir 3,6 %, (1/28). Baslinjen var 13 dagar och jämfördes med de sista 13 

dagarna i behandlingsfasen. Icke överlappande mätdata (PAND) beräknas som 100 – 3,6 % 

som är 96,4 %. Effektstorlek beräknat med Pearsons Phi var 0,92 vilket motsvarar en stor 

effekt. 

Deltagare3: 1 av 14 mätpunkter i baslinjefasen respektive de 7 sista dagarna i 

behandlingsfasen överlappar varandra vilket blir 14,2% , (1/14). Baslinjen var 7 dagar och 

jämfördes med de sista 7 dagarna i behandlingsfasen. Icke överlappande mätdata (PAND) 

beräknas som 100 – 14,2% som är 85,8%. Effektstorlek beräknat med Pearsons Phi var 0,72 

vilket motsvarar en stor effekt. 

Deltagare 4: 4 av 22 mätpunkter i baslinjefasen respektive motsvarande antal dagar i 

behandlingsfasen överlappar varandra vilket blir 18,2 % (4/22). Baslinjen var 11 dagar och 

jämfördes med de sista 11 dagarna i behandlingsfasen. Icke överlappande mätdata (PAND) 
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beräknas som 100 – 18,2 % som är 81,8 %. Effektstorlek beräknat med Pearsons Phi var 0,64 

vilket motsvarar en stor effekt.  

Deltagare 5: 2 av 30 mätpunkter i baslinjefasen respektive motsvarande antal dagar i 

behandlingsfasen överlappar varandra vilket blir 6,67 % (2/30). Baslinjen var 15 dagar och 

jämfördes med de sista 15 dagarna i behandlingsfasen. Icke överlappande mätdata (PAND) 

beräknas som 100 – 6,67 % som är 99,3 %. Effektstorlek beräknat med Pearsons Phi var 0,99 

vilket motsvarar en stor effekt.  

Vaken tid 

Deltagare 3: 2 punkter av 14 utgjorde överlappningen mellan faserna vilket blir 14 % (2/14). 

Icke överlappande mätdata eller PAND beräknas som 100 - 14 % som är 86 %. Effektstorlek 

beräknat med Pearsons Phi är 0,72 vilket motsvarar en stor effekt.  

Sovtid 

Deltagare 1: 14 av 40 mätpunkter i baslinjefasen respektive motsvarande antal dagar i 

behandlingsfasen överlappar varandra vilket blir 35 % (14/40). Icke överlappande mätdata 

(PAND) beräknades som 100 - 35 % som är 65 % . Effektstorlek beräknat med Pearsons Phi 

var 0,3 vilket motsvarar en medelstor effekt. 

Deltagare 2: 8 punkter av 26 utgör överlappningen mellan faserna vilket blir 31 % 

(8/26). Icke överlappande mätdata eller PAND beräknas som 100 - 31 % som är 69 %. 

Effektstorlek beräknat med Pearsons Phi är 0,38 vilket motsvarar en medelstor effekt. 

Deltagare 3: 4 punkter av 14 utgjorde överlappningen mellan faserna vilket blir 29 % 

(4/14). Icke överlappande mätdata eller PAND beräknas som 100 - 29 % som är 71 %. 

Effektstorlek beräknat med Pearsons Phi är 0,42 motsvarar en medelstor effekt. 
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Deltagare 4: 8 punkter av 22 utgjorde överlappningen mellan faserna vilket blir 36 % 

(8/22). Icke överlappande mätdata eller PAND beräknas som 100 - 36 % som är 64 %. 

Effektstorlek beräknat med Pearsons Phi är 0,28 vilket motsvarar en medelstor effekt. 

Deltagare 5: 5 punkter av 30 utgjorde överlappningen mellan faserna vilket blir 17 % 

(5/30). Icke överlappande mätdata eller PAND beräknades som 100 - 17 % som är 83 %. 

Effektstorlek beräknat med Pearsons Phi är 0,72 vilket motsvarar en stor effekt. 

Sammanfattningsvis visade beräkningen av PAND att det hade skett en minskning i 

insomningstid som enligt Pearsons Phi motsvarar en stor effekt. Det hade skett en minskning i 

vakentid hos deltagare 3 som enligt Pearsons Phi motsvarar en stor effekt. Vidare hade det 

skett en ökning i deltagarnas sovtid som enligt Pearsons Phi motsvarar en medelstor effekt för 

deltagare 1 till 4 samt en stor effekt för deltagare 5.  

Hur påverkas de gemensamma transdiagnostiska processerna repetitivt negativt tänkande 

(RNT) och selektiv uppmärksamhet av KBT-behandlingen i grupp?    

Dagliga skattningar transdiagnostiska mått 

Figur 8 visar deltagarnas dagliga skattningar av oro och selektiv uppmärksamhet mätt med 

frågor från formulären APSQ, PSAS-13 och SAMI. 

Deltagare 1: Den visuella analysen visade att deltagare 1 hade en medelvärdesskillnad i oro 

från baslinjefasen till behandlingsfasen där oron hade ökat från den ena fasen till den andra. 

Även graden av selektiv uppmärksamhet hade ökat något från baslinje till behandlingen. Oro 

och selektiv uppmärksamhet ändrade riktning från en positiv till en negativ riktning vid 

behandlingens start men ökade igen några dagar senare.  De båda graferna var instabila under 

baslinjen och blev ännu spretigare under behandlingsfasen. Det är därmed svårt att dra några 

slutsatser om behandlingens effekt på dessa två psykologiska processmått för denna deltagare. 
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Deltagare 2: Den visuella analysen visade att graden av selektiv uppmärksamhet i 

genomsnitt minskat från baslinjefasen till behandlingsfasen för deltagare 2 medan oro hade 

ökat minimalt. Graden av selektiv uppmärksamhet var relativt stabil under de båda faserna 

med undantag av några få toppar. Det fanns en tydlig skillnad i nivå från baslinje till 

behandling. Precis innan behandlingen minskade den selektiva uppmärksamheten något och 

uppnådde sedan en platå. Behandlingsfasen inleddes med en ytterligare minskning och en 

skarp lutning på linjen. Oroskurvan var något mer ojämn över baslinje och behandling och det 

hade inte skett någon större skillnad i nivå. 

Figur 8 

Dagliga skattningar av sömnrelaterad oro och sömnrelaterad uppmärksamhet för alla 

deltagare under baslinje och behandling 
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Deltagare 3: För deltagare 3 saknades data över oro och selektiv uppmärksamhet under 

baslinjen vilket innebär att några slutsatser om behandlingens effekt på dessa processer inte 

kunde dras. Den visuella analysen visade att graden av oro och selektiv uppmärksamhet var 

instabil under hela behandlingen. Deltagaren hade ett högre medelvärde på selektiv 

uppmärksamhet än på oro. Efter ungefär en vecka av behandling minskade både graden av oro 

och selektiv uppmärksamhet. Oron höll sig sedan ungefär på samma nivå medan selektiv 

uppmärksamhet ökade i slutet på behandlingen. 

Deltagare 4: Utifrån den visuella analysen kunde ses att deltagare 4 hade en högre grad 

av selektiv uppmärksamhet än oro under baslinjefasen och behandlingsfasen. Med undantag 

för ett till två extremvärden var båda processerna relativt stabila under baslinjen. Under första 

delen av behandlingen var de båda graferna instabila för att sedan efter ca två veckor plana ut 

och bli jämnare. För selektiv uppmärksamhet syntes då en tydlig nivåskillnad jämfört med 

baslinjen medan graden av oro var kvar på ungefär samma nivå. 

Deltagare 5: Den visuella analysen visade att det för deltagare 5 hade skett en 

medelvärdesskillnad mellan baslinjefasen och behandlingsfasen för både grad av oro och 

selektiv uppmärksamhet. Graden av oro var något större än graden av selektiv 

uppmärksamhet. Både orosskattningarna och skattningarna av selektiv uppmärksamhet var 

instabila under baslinje- och behandlingsfasen vilket gör det svårt att dra några slutsatser om 

behandlingens effekt. 

Sammanfattningsvis finns det en stor variation i grad av oro och selektiv 

uppmärksamhet under baslinje- och behandlingsfas för majoriteten av deltagarna. Variationen 

försvårar tolkningen av behandlingens effekt på dessa psykologiska processmått. Den 

genomsnittliga graden av oro har från baslinjefasen till behandlingsfasen minskat för två av 

deltagarna, ökat för en deltagare, och inte förändrats avsevärt för en deltagare. Den 
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genomsnittliga graden av selektiv uppmärksamhet från baslinje- till behandlingsfasen har 

minskat för tre av deltagarna och ökat för en deltagare. 

Värt att notera är att de dagliga skattningarna av oro och selektiv uppmärksamhet inte 

helt överensstämmer med för-, mellan- och eftermätningarna av oro och selektiv 

uppmärksamhet. Oro har enligt de senare minskat för samtliga deltagare medan den enligt de 

dagliga skattningarna har ökat för en deltagare och är oförändrad för en deltagare. Selektiv 

uppmärksamhet är oförändrad för två deltagare enligt för-, och eftermätningarna medan den 

enligt de dagliga skattningarna har ökat för en deltagare. Vidare resonemang om detta förs i 

diskussionen.        

Vilken effekt har en KBT-behandling i grupp för insomni på graden av insomni? 

För-, mellan- och eftermätningar sömnmått 

Tabell 2 visar deltagarnas totalpoäng på frågeformulären ISI och WSAS under förmätning, 

mellanmätning, och eftermätning. Poängen på mellanmätningen för deltagare 5 saknas då 

deltagaren aldrig lämnade in mellanmätningen. 

Deltagarnas resultat på ISI visade att graden av insomni har minskat för alla deltagare 

efter behandling. Förmätningen visade att en deltagare hade medelsvår insomni, två deltagare 

svår insomni, och två deltagare subklinisk insomni innan behandlingens början. Vid 

mellanmätningen hade deltagarnas grad av insomni minskat mellan 18-63 %. En deltagare 

hade vid den tidpunkten ingen insomni och tre deltagare hamnade i kategorin subklinisk 

insomni. För deltagare 5 saknas data från mellanmätningen. Graden av insomni minskade från 

förmätning till eftermätning med 30-100 % och tre av deltagarna hade ingen indikation på 

insomni efter behandling och en deltagare hade subklinisk insomni. För deltagare 3 ökade vid 

mellanmätningen och medelsvår insomni efter behandlingens slut. Samtliga deltagare har en 

klinisk signifikant förbättring avseende insomnin vilket innebär att tre deltagare har 
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understigit gränsvärdet för insomni och de andra två har gått från svår insomni till medelsvår 

insomni (deltagare 3) och från svår insomni till subklinisk insomni (deltagare 5). 

Avseende deltagarnas dagtidsfunktion mätt med WSAS så skattade tre av deltagarna att 

de hade en svår funktionsnedsättning som en följd av sömnsvårigheterna vid förmätningen. 

De resterande två deltagarna hamnade i kategorin subklinisk funktionsnedsättning innan 

behandlingen.  Alla deltagares dagtidsfunktion förbättrades från förmätning till 

mellanmätning med 15-86 % med undantag av deltagare 4 som försämrades något. Från 

mellan- till eftermätning förbättrades alla utom deltagare 3 som försämrades med 26 %. 

Sammanfattningsvis förbättrades alla deltagares dagtidsfunktion från förmätning till 

eftermätning med mellan 17-100 %. Ingen av deltagarna understeg gränsvärdet 10 för 

dagtidssymtom. Deltagare 2 och deltagare 4 låg under gränsvärdet redan innan behandling. 

Deltagare 5 låg kvar inom kategorin för svår funktionsnedsättning även efter behandling. 

Både deltagare 1 och deltagare 3 uppvisade en minskning och gick från svår 

funktionsnedsättning till signifikant funktionsnedsättning, deltagare 1 var endast en poäng 

från gränsvärdet för dagtidsfunktion. Deltagare 1 och deltagare 3 har därmed uppnått en 

kliniskt signifikant förbättring. 
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Tabell 2 

Not. F=före, M=mellan, E=efter. M()=procentuell förändring från förmätning till mellanmätning. E () = procentuell förändring från förmätning 

till eftermätning. + = procentuell ökning av poäng, - = procentuell minskning av poäng  

Totalpoäng av självskattningsformulär vid för- mellan- och eftermätning och den procentuella förändringen för deltagare 1-5   

  
ISI: 

Grad av insomni 
 

 
WSAS:  
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Vilken effekt har en KBT-behandling i grupp för insomni på graden av depressiva symtom? 

För-, mellan- och eftermätningar depressiva symtom 

Tabell 2 redovisar deltagarnas resultat på BDI-II vid för-, mellan- och eftermätning. 

Resultatet på BDI-II visade att graden av depressiva symtom har minskat för alla deltagare 

utom en efter behandling. Vid förmätningen hade två av deltagarna minimala depressiva 

symtom och tre deltagare moderata depressiva symtom. För två av deltagarna ökade mängden 

depressiva symtom från förmätning till mellanmätning medan de minskade för de andra två 

deltagarna med 29 % och 45 %. Graden av depressiva symtom minskade för samtliga 

deltagare från mellanmätning till eftermätning. De deltagare som nådde en kliniskt signifikant 

förbättring var deltagare 1, deltagare 3, och deltagare 5 som alla gick från en kategori till en 

annan. Deltagare 3 gick från medelsvåra till milda depressiva symtom och var endast en 

poäng ifrån gränsvärdet på 14 för depressiva symtom. Deltagare 1 gick från medelsvåra 

depressiva symtom till minimala depressiva symtom och understeg dessutom gränsvärdet på 

14. Deltagare 5 gick från medelsvåra depressiva symtom till minimala depressiva symtom. 

Deltagare 2 och 4 låg under gränsvärdet för depressiva symtom innan behandlingsstart. 

Sammanfattningsvis minskade graden av depressiva symtom för majoriteten av deltagarna 

efter avslutad behandling. 

Hur påverkas de gemensamma transdiagnostiska processerna repetitivt negativt tänkande 

(RNT) och selektiv uppmärksamhet av KBT-behandlingen i grupp? 

För-, mellan- och eftermätningar transdiagnostiska mått  

Tabell 2 redovisar deltagarnas resultat på APSQ, PTQ och SAMI vid för-, mellan- och 

eftermätning. Majoriteten av deltagarna hade en lägre grad av oro efter behandlingen mätt 

med PTQ och APSQ. Samtliga deltagare minskade i sömnrelaterad oro från för- till 

eftermätning (19-71 %). Avseende PTQ som mäter generell oro ökade poängen från 

förmätning till eftermätning för deltagare 2 och deltagare 4 uppvisade ingen förändring. 
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Resterande deltagares poäng minskade med 17-65 %. 

         För selektiv uppmärksamhet som mättes med SAMI så minskade tre av deltagarnas 

poäng från för- till eftermätning minimalt (1-36 %). De andra två deltagarnas poäng var 

densamma vid för- och eftermätning. För en av dessa två deltagare, deltagare 3, minskade den 

selektiva uppmärksamheten från förmätning till mellanmätning men ökade sedan igen från 

mellanmätning till eftermätning.  

Samvarierar RNT och selektiv uppmärksamhet med grad av insomni och grad av 

depressiva symtom? 

För att tydliggöra om en samvariation existerade mellan de transdiagnostiska processerna och 

insomni och depressiva symtom omvandlades alla poäng från för-, mellan och 

eftermätningarna till z-värden. Grafer skapades sedan baserade på z-värdena där en graf per 

mått ritades upp och graden av samvariation avgjordes genom att jämföra graferna med 

varandra. Resultatet visade en tydlig samvariation mellan den sömnrelaterade oron och den 

selektiva uppmärksamheten för alla deltagare. Dessa två mått samvarierade även relativt väl 

med insomni för majoriteten av deltagarna. De två processmåtten samvarierade däremot inte i 

lika stor utsträckning med depressiva symtom. För endast två deltagare samvarierade 

depressiva symtom med sömnrelaterad oro och selektiv uppmärksamhet. Generell oro 

samvarierade inte med något av måtten med undantag för deltagare 5 där RNT samvarierade 

med depressiva symtom. 

Behandlingsutvärdering 

Tabell 4 visar några av deltagarnas svar på den utvärdering som gjordes efter avslutad 

behandling. Fyra deltagare var mycket nöjda med behandlingen och en deltagare var 

huvudsakligen nöjd med behandlingen. Två deltagare ansåg sig ha blivit väldigt mycket 

förbättrade efter behandlingen medan de återstående tre deltagarna ansåg sig ha blivit mycket 

förbättrade. Deltagarna gav sammanfattningsvis intryck av att vara nöjda och tacksamma att 
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de fått delta i behandlingen utefter de fria kommentarer som lämnades på 

utvärderingsformulären.    

Tabell 4 

Deltagarnas utvärdering av behandlingen               n=5 

Hur nöjd är du totalt sett med din behandling? 

Mycket nöjd 4 

Huvudsakligen nöjd 1 

Likgiltig eller lätt missnöjd  

Riktigt missnöjd  

  

Skatta ditt totala intryck av förbättring sedan du påbörjade självhjälpsbehandling oavsett, 

utifrån din bedömning, om den beror på behandlingen eller inte. 

Väldigt mycket förbättrad 2 

Mycket förbättrad 3 

Minimalt förbättrad  

Ingen förbättring  

 

 

Diskussion 

Ett stort antal människor lider av en samsjuklighet av insomni och depression eller depressiva 

symtom (Ford & Kamerow, 1989; Nowell & Buysse, 2001, Roth, 2007). Ofta har dessa 

personers sömnproblem inte tagits på allvar ur behandlingssynpunkt utan enbart betraktats 

som ett symtom på depressionen där depressionen är primärt behandlingsfokus. Dock har det 

visat sig att insomni utgör en riskfaktor för att drabbas av depression (Baglioni et al., 2011; 

Jansson & Linton, 2006). Det blir därmed viktigt att behandla dessa personers sömnproblem 

och inte endast de depressiva symtomen. Individuell KBT-I är en vanlig behandlingsform 

idag men med de nedskärningar som förekommer i samhället med ökade krav på 

kostnadseffektivitet så kan gruppbehandling vara ett bättre alternativ (Bastien, Morin, Ouellet, 

Blais, & Bouchard, 2004).  

Denna studie syftade till att undersöka effekten av KBT-I i grupp för personer med 

insomni och samtidiga depressiva symtom med avseende på graden av insomni och 

depressiva symtom. Ett ytterligare syfte var att undersöka hur de transdiagnostiska 
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processerna repetitivt negativt tänkande (RNT) och selektiv uppmärksamhet påverkades av 

KBT-I. Studiens hypoteser var att deltagarnas grad av insomni, liksom depressiva symtom 

skulle ha minskat efter avslutad behandling samt att de transdiagnostiska processerna 

repetitivt negativt tänkande (RNT) och sömnrelaterad oro skulle ha samvarierat med 

minskningen i graden av insomni och depressiva symtom.  

Resultatet visade att både deltagarnas grad av insomni och majoriteten av deltagarnas 

depressiva symtom hade minskat efter avslutad behandling. Även de transdiagnostiska 

processerna sömnrelaterad oro och selektiv uppmärksamhet minskade efter avslutad 

behandling. Dock minskade selektiv uppmärksamhet endast minimalt. De transdiagnostiska 

processerna samvarierade till viss del med insomni men ingen samvariation med depressiva 

symtom återfanns. Slutsatsen som kan dras från denna studie är att KBT-I i grupp är en 

lovande behandlingsmetod för personer som lider av samtidig insomni och depressiva 

symtom. Nedan diskuteras behandlingsresultaten avseende insomni, depression och 

transdiagnostiska processer närmare.  

Insomni 

Sammanfattningsvis skedde en klinisk signifikant minskning i graden av insomni för samtliga 

av studiens deltagare. Detta indikerar att KBT-I i grupp är en lovande behandlingsform för 

personer med insomni då det ger upphov till positiva behandlingseffekter bestående av en 

minskad insomningstid, färre antal uppvaknanden per natt, och minskade dagtidssymtom. Det 

fanns dock inte en lika stor grad av förbättring avseende deltagarnas dagtidssymtom, vilket 

delvis skulle kunna bero på att två av studiens deltagare hade en relativt låg nivå av 

dagtidssymtom.  

Det ska tilläggas att studiens deltagare led av olika typer av sömnproblem och därmed 

inte hade samma möjligheter till förbättring av insomningstid och antal uppvaknanden per 

natt. Till exempel så hade deltagare 4 inte några insomningsproblem och deltagare 2 och 4 
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hade inga uttalade besvär med uppvaknanden nattetid. Deltagare 4 hade redan innan 

behandlingsstart en hög sömneffektivitet, vilket gör det svårare att dra slutsatser i huruvida 

behandlingen gett effekt för denna deltagare. Trots att det fanns ett glapp mellan deltagarens 

subjektivt upplevda sömnproblem och dennes skattningar av sömnproblemen så upplevde 

deltagaren en stor förbättring av behandlingen. Det är därför viktigt att även ta i beaktande att 

det kanske inte är behandlingen i sig som är förklaringen till upplevelsen av förbättring utan 

att en alternativ förklaring skulle kunna vara en förväntanseffekt att förbättras. Denna 

förväntanseffekt kan dels härstamma från behandlingens psykoedukation att KBT-I är en 

effektiv behandling för insomni men även från observation av de andra deltagarnas 

sömnförbättring.   

Deltagare 3 upplever sig liksom deltagare 4 ha fått en förbättrad sömn trots att dennes 

sömndagböcker inte visar någon markant förbättring. En aspekt som troligtvis har påverkat 

resultatet av deltagarens sömn var dennes ålder. Äldre personer kan ha en annan typ av 

sömnmönster med ett naturligt minskat sömnbehov och en ytligare sömn (Edinger & Carney, 

2008). Detta kan ha gjort det svårare för denna person att få samma utveckling av sin sömn 

som hos studiens övriga deltagare även om denne upplever en förbättring av sin sömn efter 

avslutad behandling. Värt att notera är också att denna deltagare så gott som upphörde att ta 

sömnmedicin efter ett långvarigt bruk. Trots detta så hade deltagaren en upplevelse av 

förbättring. Även deltagare 5 upphörde med sin sömnmedicin under behandlingen från att 

tidigare använt den så gott som dagligen under en längre tid.  

Flera av deltagarnas sömndagböcker uppvisade stora variationer av deras sömn från natt till 

natt, vilket försvårar tolkningen av behandlingens effekt.  Det är dock vanligt att personer 

med sömnproblem uppvisar den här typen av sömnmönster. Sammanfattningsvis skedde en 

klinisk signifikant minskning i graden av insomni för samtliga av studiens deltagare.  
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Depression 

Beträffande deltagarnas grad av depressiva symtom efter avslutad behandling visade 

behandlingsresultatet att det skett en minskning i graden av depressiva symtom för 

majoriteten av deltagarna efter avslutad behandling. Denna minskning bedömdes vara kliniskt 

signifikant för tre av studiens deltagare. Det ska tilläggas att två av studiens deltagare hade en 

nästintill avsaknad av depressiva symtom, vilket försvårar möjligheterna att fastställa att 

behandlingen gett effekt på depressiva symtom, då dessa deltagare redan innan 

behandlingsstart nådde en golveffekt av depressiva symtom. 

Deltagare 2 gjorde stora livsstilsförändringar i form av att regelbundet börja motionera 

från att under baslinjen inte ha motionerat alls vilket till en början upplevdes som stressande 

och kan ha medfört att de depressiva symtomen tillsammans med sömnproblemen till en 

början ökade för att sedan sjunka igen. Sammanfattningsvis skedde en minskning i graden av 

depressiva symtom för samtliga av studiens deltagare efter avslutad behandling. Denna 

minskning var en klinisk signifikant minskning för tre av studiens deltagare.  

Transdiagnostiska processer 

Resultaten avseende förändringen av de transdiagnostiska processerna selektiv 

uppmärksamhet och RNT efter avslutad behandling varierar där några deltagare har 

förbättrats och några inte uppvisar någon förändring efter avslutad behandling. Samtliga 

deltagares sömnrelaterade oro minskade efter avslutad behandling medan majoriteten av 

deltagarnas generella oro och sömnrelaterade selektiva uppmärksamhet minskade.  

Resultaten från för-, mellan och eftermätningarna av selektiv uppmärksamhet 

överensstämmer inte helt med resultaten från de dagliga skattningarna av selektiv 

uppmärksamhet. För deltagare 1 till exempel visar för- och eftermätningen att deltagaren har 

minskat i grad av selektiv uppmärksamhet medan de dagliga skattningarna visar en ökning i 

grad av selektiv uppmärksamhet. Överensstämmelse mellan för-, och eftermätning och de 
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dagliga skattningarna av sömnrelaterad oro saknas även för deltagare 1 mellan de olika 

mätningarna av oro. 

Det här resultatet skulle kunna förklaras med att de dagliga skattningarna utgår från ett 

medelvärde baserat på de dagliga skattningarna under hela behandlingen medan 

eftermätningarna utgår från en mätpunkt precis efter avslutad behandling. Instruktionerna vid 

ifyllandet av eftermätningen var att deltagarna skulle tänka tillbaka på de senaste två 

veckorna. Eftermätningen speglar därmed ett genomsnitt av selektiv uppmärksamhet under de 

sista två veckorna av behandlingen medan genomsnittet av de dagliga skattningarna baseras 

på fem veckor. Det skulle även kunna vara så att de två items som valts ut för att mäta 

selektiv uppmärksamhet och de tre items som valts ut för att mäta sömnrelaterad oro i de 

dagliga skattningarna inte var tillräckligt representativa för hela skalan. För att öka 

innehållsvaliditeten skulle de dagliga skattningarna ha bestått av fler items. Att öka antalet 

items i de dagliga skattningarna skulle dock ha medfört risken att deltagarna upplevt de 

dagliga skattningarna som alltför krävande och istället inte genomföra skattningarna.    

Angående samvariationen av de transdiagnostiska måtten RNT och selektiv 

uppmärksamhet med insomni och depressiva symtom så visade resultaten av för-,mellan-, och 

eftermätningarna en tydlig samvariation mellan den sömnrelaterade oron och den selektiva 

uppmärksamheten för alla deltagare. Dessa två mått samvarierade även relativt väl med 

insomni för majoriteten av deltagarna vilket stödjer teorin att en minskning i processmåtten 

ger en minskning i grad av insomni (Harvey, 2002). De två processmåtten samvarierade 

däremot inte i lika stor utsträckning med depressiva symtom. För endast två deltagare 

samvarierade depressiva symtom med sömnrelaterad oro och selektiv uppmärksamhet. 

Generell oro stod ut från resten av måtten. Det samvarierade inte med något av måtten. 

Deltagare 5 utgjorde ett undantag där RNT samvarierade med depressiva symtom. 
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Detta indikerar att det finns ett samband mellan insomni och sömnrelaterad oro och 

selektiv uppmärksamhet vilket bekräftats av tidigare forskning och ger stöd åt Harveys 

kognitiva modell (Harvey, 2002). Däremot är det i denna studie svårt att avgöra riktningen på 

sambandet.  

Att inte de depressiva symtomen samvarierade med de transdiagnostiska måtten kan 

ha flera orsaker.  Endast tre mätningspunkter användes för att mäta depressiva symtom och 

dessa punkter inföll under en femveckors period. Hade fler mätningar använts och under en 

längre period än fem veckor är det möjligt att en samvariation hade upptäckts. Depressiva 

symtom kan fluktuera från dag till dag och även variera under dagen vilket försvårar 

mätningar av dem. Finns det för få mätningar är därför risken att man inte lyckas fånga in de 

depressiva symtomen, vilket kan ha varit fallet i denna studie. Det kan även diskuteras hur väl 

självskattning mäter de transdiagnostiska processerna som till exempel selektiv 

uppmärksamhet. Selektiv uppmärksamhet har i många studier mätts med experiment som 

stroop-testet vilket är en objektiv mätmetod som kanske fångar in selektiv uppmärksamhet 

bättre än de subjektiva metoderna (Mansell et al., 2008). Det skulle i så fall kunna förklara 

varför endast en liten minskning i grad av selektiv uppmärksamhet skedde hos deltagarna. 

Slutligen skulle en ytterligare förklaring vara att RNT och sömnrelaterad selektiv 

uppmärksamhet inte har något samband med depressiva symtom hos dessa patienter.   

Ett oväntat resultat är att generell oro inte samvarierade med vare sig sömnbesvär eller 

depressiva symtom och att en minskning i grad av sömnrelaterad oro inte samvarierade med 

en minskning i grad av generell oro. Med andra ord hade den sömnrelaterade oron minskat 

betydligt efter avslutad behandling medan en liknande förbättring inte kunde noteras för 

generell oro. Detta skulle kunna innebära att de interventioner som behandlat den 

sömnrelaterade oron inte gett samma effekt på graden av RNT eller generell oro.  Det är 

möjligt att den behandling som bedrivits inte fokuserat tillräckligt på att hantera generell oro 
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för en patientgrupp med samsjuklighet av insomni och depressiva symtom. Det är även 

tänkbart att det kan behövas fler interventioner där man även behandlar generell oro. En 

annan anledning till frånvaron av förbättring av generell oro skulle kunna vara att 

behandlingen var för kort och att det kan behövas längre tid för att minska graden av RNT hos 

dessa personer. Alternativt så skulle eventuellt en effekt ha noterats om 

uppföljningsmätningar hade genomförts då det är möjligt att minskningen av generell oro sker 

senare än minskningen för de andra måtten. En ytterligare förklaring skulle kunna vara att det 

mätinstrument som mätte generell oro (PTQ) inte fångar in RNT. Det är möjligt att det krävs 

symtomspecifika mått som till exempel mäter sömnrelaterad oro för att fånga in RNT hos 

denna patientgrupp. 

Sammanfattningsvis bekräftades hypotesen att deltagarnas grad av insomni skulle 

minska efter avslutad behandling då graden av sömnproblem minskade för samtliga deltagare. 

Även hypotesen att deltagarnas grad av depressiva symtom skulle ha minskat efter avslutad 

behandling bekräftades delvis, då det skett en minskning för majoriteten av deltagarna. Den 

sista hypotesen att de transdiagnostiska processerna skulle samvariera med minskningen i 

graden av insomni och depressiva symtom bekräftades endast delvis. Två av de tre 

transdiagnostiska måtten samvarierade med insomni men inte med depression. Måttet på 

generell oro samvarierade varken med insomni eller depression.     

Kliniska och teoretiska implikationer 

Endast några få studier på KBT-I i grupp för insomni har tidigare genomförts.  Dessa studier 

har dock visat positiva resultat (Bastien et al., 2004). De studier som har genomförts på KBT-

I för patienter med samtidig insomni och depression har även visat lovande resultat men har 

haft ett antal metodologiska brister som till exempel avsaknad av kontrollgrupp (Manber et 

al., 2003; Morawetz, 2003). Denna studie har försökt åtgärda de brister som förekommit i 
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tidigare studier genom att använda en single-subject design som har fördelen att varje person 

är sin egen kontroll (Kazdin, 2010).  

Forskning saknas idag på KBT-I som gruppbehandling för patienter med samsjuklighet 

av insomni och depressiva symtom. Denna studie avsåg delvis att fylla detta forskningsglapp 

genom att undersöka om gruppbehandling i KBT-I för patienter med insomni och depressiva 

symtom visar samma lovande resultat som tidigare forskning inom samma område visat. 

Studien visar positiva resultat av KBT-I i grupp och tillför även kunskapen att den här 

typen av behandling verkar vara gynnsam på patienter med en samsjuklighet av insomni och 

depressiva symtom. Fördelen med behandlingar i grupp är att det är en kostnadseffektiv 

psykologisk behandlingsform, vilket det finns behov av idag då både tillgång på resurser och 

psykologisk behandling är knapp. En annan fördel med gruppbehandling gentemot individuell 

behandling skulle kunna vara att gruppbehandling kan ge upphov till positiva interaktioner 

mellan människor, vilket kan innebära att deltagarna känner igen sig i varandras svårigheter 

och kan ge varandra stöd. 

Studien visar även att KBT-I i grupp kan minska deltagarnas grad av sömnrelaterad 

oro. Detta fynd överensstämmer med Harveys kognitiva modell (Harvey, 2002) där RNT är 

utgångspunkten i modellen över hur de olika kognitiva processerna bidrar till att vidmakthålla 

insomni. Genom att påverka det repetitiva negativa tänkandet antas den negativa spiralen av 

dysfunktionella föreställningar och säkerhetsbeteenden brytas. Även de andra processerna 

antas påverkas teoretiskt av en orosminskning och leda till en minskning i grad av insomni. 

En minskning i oro leder dessutom till att det undvikande av emotionell bearbetning som 

förekommit bryts (Harvey et al., 2004). Detta skulle kunna ge en bättre emotionsreglering och 

ett ökat välmående i form av minskade negativa emotioner och ökade positiva emotioner, 

vilket skulle kunna vara en förklaring till att sömnbehandlingen även ger effekt på depressiva 

symtom (Baglioni et al., 2010). Kunskapen om att sömnrelaterad oro verkar vara en 
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betydande process i vidmakthållandet av insomni och att KBT-I verkar påverka den är 

värdefull vid framtida insomnibehandlingar.    

Begränsningar 

Studien har en rad begränsningar, vilka redovisas nedan. En central begränsning i studien är 

att ett flertal av deltagarnas baslinjemätningar uppvisar en instabilitet. För att kunna 

säkerställa att det är själva behandlingsinterventionen och inte andra faktorer som gett upphov 

till förändringen mellan baslinje- och behandlingsfas bör baslinjefasen vara stabil innan 

behandling påbörjas. På grund av att behandlingen skedde i gruppformat och därmed 

påbörjades vid samma tidpunkt för samtliga deltagare fanns det inte möjlighet att invänta en 

stabilitet i respektive deltagares baslinjer eller att tillämpa någon randomisering. Detta utgör 

ett hot mot studiens interna validitet. 

En ytterligare aspekt att ta i beaktning är att studiens deltagare rekryterades vid olika 

tidpunkter, vilket medförde en skillnad i längd av deltagarnas olika baslinjer. Den senaste 

rekryterade deltagaren hade en mycket kort baslinjeperiod som endast var 7 dagar lång. För 

denna deltagare förekom inte heller någon baslinjemätning av processmåtten RNT och 

selektiv uppmärksamhet. Följen av det är att det är svårare att dra slutsatser om behandlingens 

effekt i och med brister i kontroll med en kort baslinje (Kazdin, 2010), då det är möjligt att 

man inte hinner få en heltäckande bild av deltagarens sömnmönster innan behandling. Det går 

inte heller att dra några slutsatser om en minskning av de ovan nämnda processmåtten skett i 

det här fallet. 

Trots den omfattande screeningprocessen som förekom fanns svårigheter i att rekrytera rätt 

deltagare för att besvara de frågor som studien avsåg att mäta då några deltagare som ovan 

nämnts hade golveffekter av depressiva symtom. 

En annan begränsning, vilken även berörts tidigare är att endast ett mått användes för att 

mäta grad av depressiva symtom då det saknades dagliga mätningar av depressiva symtom. 
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Detta får till följd att det är svårare att avgöra huruvida de depressiva symtomen verkligen har 

minskat efter avslutad behandling, då de dagliga självskattningarna skulle ha kunna gett en 

mer nyanserad bild av deltagarnas depressiva symtom. 

Ett hot mot den interna validiteten kan ha varit det faktum att några av studiens 

deltagare inte närvarade vid samtliga ordinarie grupptillfällen utan vid några tillfällen 

kompenserades individuellt för missade sessioner. Nackdelarna med detta tillvägagångssätt 

ansågs dock inte överstiga fördelarna som var att deltagarna skulle kunna tillägna sig 

behandlingen på ett maximalt sätt då behandlingen är kort och interventionerna bygger på 

varandra. Då behandlingen var manualbaserad fick de deltagare som missade gruppsessioner 

dessutom tillgodogöra sig samma information som presenterades under gruppsessionerna. 

Det faktum att deltagarna ingick i en studie och visste vad som studerades kan ha 

medfört en social önskvärdhetsbias, det vill säga att deltagarna vid de olika mättillfällena gav 

svar i den riktning som de trodde att behandlarna efterfrågade. 

Studien saknar långtidsuppföljning eftersom detta inte rymdes inom tidsramen för 

uppsatsen. Detta skulle dock varit önskvärt eftersom det är viktigt att undersöka effekten av 

behandling både på kort sikt och på lång sikt. 

Slutligen är det viktigt att diskutera de uppställda kriterierna för klinisk signifikans i 

studien. En klinisk signifikant förbättring avseende sömnen och de depressiva symtomen 

ansågs ha skett om deltagarna antingen understeg gränsvärdena för ISI, BDI, och WSAS, 

hade en insomningstid som var mindre än 30 minuter, eller gick från en kategori till en annan. 

Att använda så många mått på klinisk signifikans ökar sannolikheten att deltagarna uppnår en 

klinisk signifikant förbättring. Risken med det är att begreppet klinisk signifikans blir mindre 

betydelsefullt. Det kan därför diskuteras om det är bättre att till exempel enbart använda sig 

av gränsvärden för att bedöma klinisk signifikans. Anledningen till att en förändring i kategori 
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användes som ett kriterie för klinisk signifikans i den här studien var att förhindra att den 

förbättring hos deltagare som hade ett sämre utgångsläge med höga poäng, och därmed 

mindre chans att understiga gränsvärdet, skulle förbises.    

Styrkor 

Nedan diskuteras studiens olika styrkor. Studien hade en single-subject design (Kazdin, 

2010), vilken har fördelen att det ger en informativ och mångfasetterad bild av de olika 

deltagarnas sömn. Varje deltagares baslinje utgjorde sin egen kontroll. De olika typer av 

mätningar som användes i form av både dagliga skattningar och utfallsmått som mättes vid tre 

tillfällen under studiens gång, bedöms vara en styrka då de bidrar med att ge en rik och 

nyanserad bild av deltagarnas sömn och den utveckling av sömnen som skett mellan baslinje 

och behandling. 

En ytterligare styrka med studien är att behandlingen skedde i gruppformat, vilket 

innebar att samtliga deltagare delgavs samma information på ett liknande sätt samt tillägnade 

sig informationen vid samma tidpunkt. Undantag utgjordes dock i de fall där deltagare 

kompenserades för individuella sessioner i de fall de missade gruppsessioner. Det faktum att 

behandlingen var manualbaserad ökade sannolikheten att interventionerna presenterades på ett 

korrekt sätt för deltagarna och den medföljande arbetsboken med skriftlig information om 

behandlingens interventioner minskade risken för glömska mellan behandlingssessionerna 

(Norell-Clarke, opublicerad). Emellertid fanns det utrymme för att anpassa behandlingen till 

de enskilda deltagarna under gruppsessionerna, vilket är positivt då det till viss del kringgick 

brister med individanpassning som skulle kunna förekomma i en gruppbehandling. 

Behandlarna hade tidigare erfarenhet av att genomföra insomnibehandling i grupp och 

fick under behandlingstiden klinisk handledning av den psykolog som utformat den svenska 

versionen av behandlingsmanualen och som även hade erfarenhet av att bedriva 
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sömnbehandling i grupp. Det här bidrog till att öka sannolikheten att behandlingssessionerna 

genomfördes på ett korrekt sätt, i enlighet med manualen. 

Det rådde en heterogenitet inom deltagargruppen såtillvida att gruppen bestod av både 

kvinnor och män samt att det fanns en stor åldersskillnad mellan en deltagare och övriga 

deltagarna i gruppen. Detta bedöms vara positivt för studiens externa validitet, då det ökar 

generaliserbarheten för denna studies behandlingseffekt till olika grupper av människor med 

en liknande problematik. 

Slutligen ska studiens omfattande screeningprocess där deltagarna diagnostiserades 

både utifrån DSISD och SCID-I nämnas som en av studiens styrkor (Edinger et al., 

opublicerad; First, Gibbon, Spitzer, & Williams, 1997, svensk översättning Pilgrim Press, 

1998), då detta bidrog till att höja studiens interna validitet. 

Implikationer för framtiden 

Denna behandling var relativt kort och innehöll fyra sessioner som ägde rum en gång per 

vecka. En annan studie genomförde KBT-I för olika grupper av insomnipatienter där alla 

grupper fick samma behandling men där behandlingstiden varierade från en vecka till åtta 

veckor (Edinger, Wohlgemuth, Radtke, Coffman & Carney , 2007). Resultatet visade att den 

fyra sessioner långa behandlingen fördelad på åtta veckor med två veckors intervaller mellan 

varje session gav bäst effekt på graden av insomni både på kort- och långsikt.  En viktig fråga 

som denna studie inte besvarar och som återstår att ta reda på i framtida studier är om 

behandlingens effekt hade varit större om behandlingstiden varit längre, antingen genom att 

innehålla ett större antal sessioner eller om det hade varit längre intervaller mellan de olika 

sessionerna. 
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Den här studiens deltagare bestod mestadels av studenter med insomni och depressiva 

symtom. Det är viktigt att i framtiden undersöka behandlingens effekt på en annan 

patientgrupp med insomni och egentlig depression.  

I studien användes en single-subject design med flera metodologiska brister som korta 

och instabila baslinjer, avsaknad av randomisering av de olika deltagarna till olika baslinjer 

samt en intervention som startade vid samma tidpunkt för alla. Dessa begränsningar får till 

följd att det inte är möjligt att helt säkerställa att det är behandlingen som gett upphov till den 

effekt som noterats, då hot mot studiens interna validitet till exempel historia skulle ha kunnat 

påverka behandlingsutfallet. Detta blir en uppgift för framtida forskning på KBT-I för 

patienter med insomni och depression. Då denna studie inte heller fann något stöd för att det 

finns ett samband mellan depression, RNT och selektiv uppmärksamhet blir det också något 

för framtida studier att undersöka närmare.   

Studien visade att det under en så kort period som fyra veckors gruppbehandling kan 

ske en märkbar förbättring i grad av insomni och depressiva symtom för personer med denna 

problematik. Studien är vidare ett exempel på att den här typen av behandling uppskattas av 

de som genomgår den då alla studiens deltagare var nöjda efter behandlingens avslut. Dessa 

resultat indikerar även att personer med samsjuklighet, vilka ofta har en mer komplex 

psykologisk problematik, kan förbättras med relativt korta och kostnadseffektiva 

interventioner. Studiens resultat indikerar också att det lönar sig att fokusera på att utforma 

transdiagnostiska behandlingsmetoder med interventioner inriktade på att behandla de 

gemensamma kognitiva processer som utgör grunden för olika typer av psykiatrisk 

problematik. I det här fallet skulle denna studie kunna utgöra ett ytterligare stöd i den debatt 

som förs om att betrakta insomni som en transdiagnostisk process (Harvey, 2009; Harvey, 

2008).  
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Sammanfattningsvis ger denna studie hopp inför framtiden att en KBT behandling i 

grupp för insomni kan minska både graden av sömnsvårigheter och depressiva symtom och 

därmed förbättra livskvalitén för de som lider av dessa tillstånd. Genom gruppbehandling kan 

fler människor få tillgång till behandling vilket på sikt kan minska förekomsten av dessa 

folksjukdomar i befolkningen. 
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Vill du delta i ett forskningsprojekt som undersöker om kognitiv 

beteendeterapi är hjälpsamt för personer med både sömnproblem 

och nedstämdhet? 

 

Fråga om deltagande 

Deltagandet är kostnadsfritt och du kan delta även om du får behandling i form av läkemedel. 

Vi söker dig som är nedstämd och har problem med sömnen och som har tid och möjlighet att 

delta i forskning. Med sömnsvårigheter syftar vi på svårigheter att antingen somna, ha en 

sammanhängande natts sömn, eller vakna tidigt på morgonen utan att känna sig utvilad. 

Sömnsvårigheten ska även ge en försämrad funktionsförmåga under dagen. 

Det här projektet pågår på Örebro universitet och kommer att undersöka om kognitiv 

beteendeterapi (KBT) är hjälpsamt för personer med både depression och sömnproblem. 

Bakgrund och syfte 

Det är mycket vanligt att människor som har depression även har problem med sömnen. Vi 

behöver personer som kan delta i vår psykologexamensuppsats som pågår under våren 2012. 

Behandlingen är en KBT gruppbehandling för sömnproblem och innehåller fyra träffar som är 

90-120 min långa och sker en gång i veckan.  

Intresserade kommer att undersökas i flera steg. 

1. Du fyller i formulär om sömn, hälsa och nedstämdhet 

2. Du blir intervjuad av en av projektets psykologstudenter om dina besvär 

3. Vi bedömer om behandlingen skulle kunna vara hjälpsam för dig 

 

Ansvariga för projektet vid Örebro universitet 

Annika Norell-Clarke (leg. psykolog, doktorand) 

Maria Tillfors (leg. psykolog, professor) 

Linnea Sagemo (psykologstudent sista terminen på psykologprogrammet) 

Anna Johanson Rana (psykologstudent sista terminen på psykologprogrammet) 
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Samtycke till deltagande i forskningsstudie om KBT vid nedstämdhet och insomni enligt 

personuppgiftslagen 
 

Örebro universitet 

Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt Arbete 

Annika Norell-Clarke (leg. psykolog, doktorand) 

Maria Tillfors (leg. psykolog, professor) 

Linnea Sagemo (psykologstudent sista terminen på psykologprogrammet) 

Anna Johanson Rana (psykologstudent sista terminen på psykologprogrammet) 

 

Information om samtycke till deltagande och samtycke till behandling av 

personuppgifter  

Vi skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till oss ansvariga. Vi skulle vilja 

behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur dina problem tar sig uttryck. Detta 

för att kunna utvärdera och i framtiden utveckla och förfina behandlingen av dessa besvär.  

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, samt svar på 

frågeformulär rörande bland annat sömn och nedstämdhet. Du avgör själv om du vill lämna 

några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom 

forskargruppen. Endast de som ingår i forskargruppen har tillgång till dina resultat från 

undersökningen, och ingen utomstående kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just 

du svarade. Svaren kommer att presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras. 

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter 

skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss (till adressen ovan), få besked om vilka 

personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att 

enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar 

om dig. 

 

 

Genom min underskrift samtycker jag till: 

Att jag har fått skriftlig information om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro 

läsa igenom informationen och vid behov ställa frågor. Jag behåller följebrev med 

information om studien. 

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med det ovanstående. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att 

ange orsak kan avbryta mitt deltagande. 
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Namn:                

…………………………………………………………………………………. 

 

Personnummer:   __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ 

 

Ort:      …………………………………………………………………………………. 

 

Datum:     …………………………………………………………………………………. 

 

 

Egenhändig underskrift: 

 

………………………………………………………………………………….……………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOGNITIV BETEENDETERAPI I GRUPP FÖR INSOMNI  [94] 
 

Hjälp oss att förbättra vår verksamhet genom att besvara några frågor om den 

behandling du har gått igenom. Vi är intresserade av dina åsikter, både positiva och 

negativa. Läs igenom frågorna och kryssa för det svarsalternativ som du just nu tycker 

stämmer bäst. Vi välkomnar också andra kommentarer och synpunkter.  

 

1) Hur nöjd är du TOTALT SETT med din behandling? 

 Mycket nöjd 

 Huvudsakligen nöjd 

 Likgiltig eller lätt missnöjd 

 Riktigt missnöjd 

 

2) Skatta ditt totala intryck av förbättring sedan du påbörjade självhjälpsbehandling 

oavsett, utifrån din bedömning, om den beror på behandlingen eller inte. 

 Väldigt mycket förbättrad 

 Mycket förbättrad 

 Minimalt förbättrad 

 Ingen förbättring 

 

ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ DIN BEHANDLING 

 

3) Om du anser att behandlingen lett till förbättring vad tror du i så fall är de viktigaste 

orsakerna till detta? (Ta även med om du tror att andra saker har påverkat utöver själva 

behandlingen.) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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4) Har du de senaste tre månaderna deltagit i någon psykologisk behandling (utöver 

sömnbehandlingen)?     

  Ja 

  Nej  

 

Om ja:   

Vilken typ av psykologisk behandling? 

(t.e 

 

x. kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi eller annan samtalsterapi?)  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5) Har du några övriga kommentarer?  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Ett stort tack för din hjälp! 

 


