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Sammanfattning 

Samsjuklighet mellan insomni och depression är vanligt. Denna studie 

syftade till att jämföra två gruppbehandlingar, KBT för insomni (KBT-I) 

och tillämpad avslappning (TA), förutom att påverka sömnproblemen, 

också påverkar depressionssymptomen hos personer med insomni och 

depressiva symptom. Dessutom undersöktes om repetitiva negativa 

tankar medierade utfall av behandlingen. Resultatet av varians-analys 

för upprepade mätningar visade att personer i KBT-I förbättrades i 

högre grad än personer i TA-gruppen gjorde, både vad gäller 

depression- och insomnisymptom. Medieringsanalyserna visade att 

negativa automatiska tankar medierade utfallet på depressionmåttet. 

Slutsatsen är att KBT-I har god effekt för personer med samsjuklig 

insomni och depressiva symptom. 
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Abstract 

Comorbidity between insomnia and depression is common. This study 

compared the effect of two groupbased treatments, Cognitive Behavioral 

Therapy for Insomnia (CBT-I) and relaxation training (RT), on 

symptoms of insomnia and depression in 64 participants. The link 

between repetitive negative thinking and outcomes of treatments were 

also examined. The results showed that participants in the CBT-I group 

improved more than those in the RT group on both measures of insomnia 

and depression. Analyses of mediation showed that negative automatic 

thoughts mediated the outcome on the depression measure. The 

conclusion is that CBT-I provide an effective treatment for people with 

comorbid insomnia and depression symptoms.
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Kognitiv beteendeterapi för insomni och tillämpad avslappning- 

effekter på sömn, depressiva symptom och repetitivt negativt tänkande 

Insomni  

Att ha problem att sova är något de flesta upplever ibland. Det är så vanligt 

förekommande att en tredjedel av den svenska befolkningen beräknas återkommande lida av 

sömnsvårigheter någon gång under ett år (Jansson-Fröjmark & Linton, 2008). Om sömnbesvär är 

långvariga klassificeras de som en sömnstörning, förutsatt att besvären också orsakar lidande. 

Den vanligaste förekommande sömnstörningen i Sverige är insomni (SCB, 2010).  

För att få diagnosen insomni enligt DSM-IV krävs att personen uppvisar minst ett av 

följande tre symptom: svårigheter med att somna in, täta uppvaknanden under natten eller en 

känsla av att inte vara utsövd eller utvilad på dagtid (APA: American Psychiatric Association, 

2000). Symptomen ska ha en varaktighet på minst en månad samt orsaka ett kliniskt signifikant 

lidande eller en försämrad funktionsförmåga för personen. DSM-IV gör också skillnad mellan 

primär och sekundär (så kallad samsjuklig) insomni för att underlätta för behandling, även om 

denna skillnad ofta är svårt att avgöra i kliniskt arbete (Stepanski & Rybarczyk, 2006). Om 

symptomen inte beror på andra faktorer som psykiskt syndrom, fysisk sjukdom, drogmissbruk, 

medicinering eller vid annan sömnstörning som sömnapné eller narkolepsi betecknas tillståndet 

som primär insomni. Förekommer symptomen i kombination med någon av de ovan nämnda 

tillstånden benämns det istället som sekundär insomni.  

Statistiska centralbyrån (SCB, 2010) rapporterar att sju procent av svenska män och 14 

procent av kvinnorna uppfyller kriterierna för diagnosen insomni, vilket sammanslaget är cirka 

tio procent av befolkningen. Detta motsvarar rapporter från övriga västvärlden, där mellan 6-16 

procent uppfyller kriterierna för insomni och där samma mönster med att kvinnor drabbas i en 
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högre grad än män återfinns (Lichstein, Durrence, Riedel, Taylor & Bush, 2004; Linton & 

Bryngelsson, 2000; Ohayon, 2002; Riemann, 2003). Skillnaden mellan olika studier speglar att 

det inom forskningen kring insomni inte använts gemensamt satta kriterier för diagnostisering av 

tillståndet. Studier skiljer sig bland annat avseende krav kring sömnproblemens varaktighet och 

påverkan på dagtidsfunktion. Risken att drabbas av insomni ökar med ålder och är vanligare 

förekommande bland individer som samtidigt lider av någon annan form av psykisk ohälsa 

(Breslau, 1996; Ohayon, 2002; SBU, 2010).  

Sömnsvårigheter brukar medföra negativa konsekvenser för individen och är kopplat till 

en försämrad livskvalité (Roth & Ancoli-Israel, 1999). Andra följder är trötthet, koncentrations- 

och minnessvårigheter, svårigheter att finna glädje i interpersonella relationer samt ökad risk för 

olycksfall, sjukfrånvaro och andra medicinska besvär (Harvey, 2002; Roth, 2007). De som 

drabbas av insomni har ofta en hög sjukfrånvaro, vilket får återverkningar både på individ- och 

samhällsnivå (Linton & Bryngelsson, 2000). Kostnaderna för insomni i Sverige beräknades 

under 2008 att uppgå till 3 miljarder kronor per år. Detta inkluderar både direkta och indirekta 

kostnader, vilket innefattar både kostnader för vårdinsatser och produktionsbortfall (SBU, 2010). 

Depression  

Depression är en av vår tids stora folksjukdomar och den uppskattas vara den fjärde största 

anledningen till ohälsoeffekter i världen (SBU, 2004). Enligt Socialstyrelsen (2010) beräknas 

minst 25 procent av alla svenska kvinnor och 15 procent av alla män att någon gång under livet 

drabbas av depressionsymptom på klinisk nivå. Den andel av befolkningen som vid mättillfället 

uppfyller diagnoskriterierna för egentlig depression, beräknas variera mellan fyra och tio procent 

i Sverige (SBU, 2004). En annan källa uppger att fem procent uppfyller DSM-IV diagnosen för 

depression och tio procent av befolkningen uppvisar depressiva symptom (Andersson, 2012). 
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För att få diagnosen egentlig depression enligt DSM-IV krävs att en person under de 

senaste två veckorna känt sig nedstämd större delen av dagen eller känner en minskad glädje 

inför, eller helt förlorat intresse, för aktiviteter som tidigare uppskattats (APA, 2000). Dessutom 

ska fem av följande sju symptom uppvisats de senaste två veckorna: en betydande viktuppgång 

eller viktnedgång, ökad eller minskad sömn, psykomotorisk agitation, svaghetskänslor eller brist 

på energi, känslor av värdelöshet eller obefogade skuldkänslor, minskad tanke- och 

koncentrationsförmåga samt återkommande tankar på döden eller självmordstankar. Symptomen 

ska orsaka ett kliniskt signifikant lidande i personens liv och hindra denne socialt, i arbete eller i 

andra viktiga avseenden. Symptomen får inte bero på somatisk sjukdom, vanföreställningar, vara 

direkta fysiologiska reaktioner på någon substans eller en skada samt inte förklaras bättre som en 

sorgereaktion (APA, 2000).  

Egentlig depression innebär ofta ett stort lidande för både individen och dess anhöriga. 

Symptomen är av sådan art att de leder till att personen får svårigheter att klara av vardagslivet, 

vilket bidrar till en minskad livskvalitet. Forskning visar att depression medför en förhöjd 

dödlighet, både på grund av ökad suicidrisk och av andra somatiska sjukdomar (Kessler et al., 

1994). Sjukdomen läker ofta ut av sig själv men återkommer vanligen i skov. Två tredjedelar av 

de som diagnostiseras med depression beräknas återfalla i sjukdomen och för varje episod ökar 

risken för fler återfall i framtiden (Socialstyrelsen, 2010; Solomon et al., 2000). Utan adekvat 

behandling riskerar individen att återinsjukna i depression. Kostnaderna för depression beräknas 

vara stora för både den enskilde och samhället. Direkta och indirekta samhälliga kostnader i 

Sverige beräknades under 1997 uppgå till 12 miljarder (SBU, 2004). 
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Både depression och insomni för med sig liknande konsekvenser för de som drabbas med 

försämrad koncentrationsförmåga, trötthet och utmattning, minskat socialt funktion och en 

minskad livskvalitet. 

Rekommenderade behandlingar 

De rekommenderade behandlingarna för insomni i Sverige är farmakologisk behandling, kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och avslappningstekniker eller olika kombinationer av dessa (SBU, 2010). 

KBT behandling vid primär insomni har ett gott forskningsstöd (Edinger & Carney, 2008; 

Edinger & Sampson, 2003; Morin et al., 1999; Murthagh & Greenwood, 1995; Okajima, Komada 

& Inoue, 2011) då olika former av KBT behandlingar för primär insomni har också visat sig lika 

effektiva som farmakologisk behandling men med ett bättre långtidsresultat (Morin et al., 1999; 

Morin et al., 2009) samt effektivare än avslappningsträning (Edinger et al., 2001). Patienter har 

också funnits vara mer nöjda med psykologisk behandling än farmakologisk behandling. 

Farmakologisk behandling av insomni är den vanligaste förekommande 

behandlingsformen men det saknas grundlig forskning kring konsekvenserna av ett långvarigt 

användande av olika sorters sömnmediciner (SBU, 2010). Forskning har visat att effekten vid en 

långvarig medicinering (över en månad) kan avta och att de som tar medicinen med tiden istället 

riskerar att utveckla ett psykologiskt beroende (Morin & Espie, 2003; Murthagh & Greenwood, 

1995). En farmakologisk behandling kräver en noggrann screening och en löpande anpassning 

mellan sort av farmaka och patients insomnisymptom, ålder och övriga mediciner. Risken finns 

att det uppstår bieffekter av en farmakabehandling, eller att personer tillvänjer sig preparatet och 

behöver en ökad dos (Morin & Benca, 2012; Morin & Espie, 2003). Fördelarna med 

medicinering, är exempelvis en snabb behandlingseffekt och är på kort sikt kostnadseffektiva för 

patienten. Detta måste dock vägas mot ovan nämnda risker.  
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Behandlingsrekommendationer vid depression är livsstilsförändringar, KBT, 

interpersonell terapi och farmakologisk behandling (Socialstyrelsen, 2010).  

Insomni och depression  

Det är vanligt att insomni förekommer tillsammans med annan psykologisk ohälsa och sekundär 

insomni är vanligare än primär. I en undersökning av franska, kanadensiska och italienska 

medborgares sömnvanor uppfyllde 12,7 procent kriterierna för någon form av insomni och endast 

1,3 procent uppfyllde diagnosen primär insomni enligt DSM-IV (Ohayon, 1997). Andra studier 

visar på en förekomst av primär insomni på mellan en till två procent av befolkningen (Edinger 

& Carney, 2008).  

Tidigare har insomni ofta setts som ett symptom på depression och något som försvinner 

om depressionen behandlas framgångsrikt.). Antagandet är att om den primära diagnosen 

behandlas effektivt så kommer den sekundära diagnosen att automatiskt gå i remisson (Ohayon, 

2002). Resultat har emellertid visat att behandling av depression inte nödvändigtvis påverkar 

insomnin. Något annat som talar emot detta är att personer med både insomni och depression 

svarar sämre på depressionsbehandling än personer med enbart depression (Nierenberger et al, 

1999 i Taylor et al., 2007). Istället för att sömnbesvär ses som en del av depressionen betraktas 

insomni och depression betraktas som två separata tillstånd, som interagerar och förstärker 

varandra (Baglioni et al., 2011). Dessa synpunkter har vunnit gehör och till den nya uppdaterade 

utgåvan av DSM-V föreslås indelningen i primär och sekundär insomni tas bort och ersättas av 

diagnosen insomni, vilken kan ställas tillsammans med andra somatiska och psykiatriska 

samsjukliga tillstånd (Reynolds & Redline, 2010). 

Mellan 20 och 30 procent av de som uppfyller kriterierna för insomni enligt DSM-IV 

lider också av en samsjuklig psykologisk störning (Ohayon, 1997; Ohayon & Roth, 2003). 
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Vanligast är att uppfylla kriterierna för depression eller ångeststörning tillsammans med insomni. 

Mellan 10 och 20 procent av de med insomni uppfyller också kriterierna för egentlig depression 

(Ohayon, 1997) och personer med insomni löper dubbel risk att utveckla depression jämfört med 

personer utan sömnproblem (Baglioni et al., 2011). Över 90 procent av de som diagnostiseras 

med egentlig depression rapporterar regelbundna sömnbesvär och 60 procent uppfyller 

kriterierna för insomni (Ohayon, 2007).  

Den höga samsjukligheten mellan insomni och depression leder till frågan om något av 

tillstånden vanligtvis föregår det andra. I och med att sömnbesvär är vanligt förekommande vid 

depression finns flera longitudinella studier på hur insomni påverkar depressionsförloppet. I en 

större studie där deltagarna retrospektivt fick beskriva sjukdomsförloppet föregick insomni 

egentlig depression i 41 procent av fallen, de uppstod samtidigt hos 29 procent och insomni 

följde efter depressionen hos 29 procent (Ohayon, 1997). Annan forskning stödjer att det är 

vanligare för insomni att föregå depression än vice versa (Perlis, Giles, Buysse, Tu & Kupfer, 

1997). Insomni, eller störd sömn, ökar också risken för både att insjukna och återinsjukna i 

depression (Baglioni et al. 2011; Manber & Chambers, 2009; Ohayon, 1997) och flera studier har 

påvisat hur en eskalering i sömnstörningar föregår egentlig depression (Dryman & Eaton, 1991; 

Breslau et al., 1996). Liknande resultat framkom i en longitudinell studie som undersökte om 

insomni var en prediktor för, eller konsekvens av, PTSD och depression. Studien visade att 

insomni var en prediktor för att utveckla PTSD och depression snarare än att insomni skulle vara 

en konsekvens av de samma (Wright, 2011).  

Hos personer med minst ett tidigare insjuknande i egentlig depression som återinsjuknade 

fann man att symptom på insomni föregick återinsjuknandet hos 50 procent. Personer med 

samtida depression och insomni har funnits ha en sämre prognos för att lyckas med 
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depressionsbehandlingen än personer utan samsjuklighet och de upplever fler negativa 

dagtidssymptom än personer med depression och samtida ångesttillstånd (Nierenberger et al, 

1999 i Taylor et al., 2007). Insomni kvarstår ofta som residualsymtom vid framgångsrik 

behandling av depression. Mellan 27 till 65 procent av deprimerade fortsätter rapportera besvär 

med insomni även efter en framgångsrik behandling av depressionen (Nierenberger et al., 1999 i 

Taylor et al., 2007; Tranter, O’Donovan, Chandarana, & Kennedy, 2002).  

Det finns mindre forskning på depression som föregår insomni. I en sammanställning av 

forskningsområdet dras slutsatsen att depression brukar uppkomma samtidigt med eller efter 

insomnin, utan tecken på att den brukar uppkomma innan insomni (Staner, 2010).  

Sammantaget verkar insomni öka risken för att insjukna och återinsjukna i depression, 

försvåra depressionsymptomen och minska chansen för personer ska svara på depressions-

behandling, alltmedan det saknas bevis för att depression skulle föregå insomni. Utifrån detta är 

det intressant att studera hur en behandling av sömnproblem påverkar personer med en samtida 

depressions- och insomniproblematik. 

Behandling av samsjuklig insomni och depression 

Det finns flera sätt att behandla insomni, både psykologiskt och farmakologiskt, men det saknas 

behandlingsrekommendationer för psykologisk behandling av samtida insomni och depression. 

KBT för insomni (KBT-I) är en kombinerad psykologisk behandling som i flertalet studier har 

visat ha goda behandlingsresultat för personer med primär insomni (Edinger, Wohlgemuth, 

Radtke, Marsh & Quillian, 2001; Murthag & Greenwood, 1995). Begreppet KBT-I är ett 

samlingsnamn för olika KBT baserade sömnbehandlingar, vilka inkluderar tekniker som kan 

administreras tillsammans eller var för sig och i grupp, individuellt eller i självhjälpsformat. I de 

flesta studerade behandlingarna har patienterna haft individuella kontakter med behandlare. 
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Vanliga komponenter i programmen är sömnrestriktion, stimuluskontroll, sömnhygien och olika 

kognitiva tekniker. De komponenter som funnits mest verksamma när de administreras var för 

sig är stimuluskontroll och sömnrestriktion (Taylor & Roane, 2010). I forskningen har antalet 

behandlingssessioner varierat men i en jämförelse där KBT-I behandling delades upp på två, fyra 

eller åtta sessioner var upplägget med fyra sessioner effektivast (Edinger, Wohlgemuth, Radtke, 

Coffman & Carney, 2007).  

Trots den goda effekten KBT-I har funnits ha vid primär insomni finns det mindre 

forskning på hur personer vid samsjukliga tillstånd svarar på insomnibehandlingen, detta trots det 

att majoriteten som diagnostiseras med insomni som ovan nämnts också uppfyller kriterierna för 

andra psykologiska störningar (Ohayon & Roth, 2003). Några få tidigare behandlingsstudier har 

undersökt effekten av KBT-I för personer med samtida depression och insomni.  

Morawetz (2003) undersökte hur KBT självhjälpsbehandling mot sömnbesvär påverkade 

depressionssymptom. Ungefär två tredjedelar av de 60 deltagarna hade också depression. 70 

procent av de deltagare vars sömn förbättrades under behandlingen hade förbättrats signifikant 

eller helt blivit av med sin depression. Hos de sju deltagare med samtida depression och 

sömnbesvär vars sömn inte förbättrades under behandlingens gång fann man inte heller någon 

signifikant förbättring på depressionsmåttet.  

Manber och Chambers (2008) lät 30 personer med samtida depression och insomni 

påbörja medicinering med antidepressiva och randomiserade dem till antingen KBT för insomni 

eller till en aktiv kontrollgrupp som fick avslappningsträning och sömnråd. KBT-I behandlingen 

bestod av sju sessioner och administrerades individuellt. Efter behandlingen fann man att KBT-I 

gruppen hade förbättrats signifikant mer än den aktiva kontrollgruppen sett till både insomni och 

depressionsymptom.  
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Behandling med KBT-I för samtida depression och insomni har också undersökts i 

ytterligare två mindre pilotstudier. Taylor och kollegor (2007) behandlade tio personer med 

samtidig depression och insomni med sex sessioners individuell KBT-I. Mätningar av insomni- 

och depressionssymptom både innan och efter behandling visade att de åtta deltagare som 

slutförde hela behandlingen hade normaliserat sina sömnmönster och sju av deltagarna hade 

också normaliserat sina depressionssymptom till en icke klinisk nivå. Personerna som deltog i 

studien uppvisade dock milda depressionssymptom, vilket försämrar generaliserbarheten. 

I en annan mindre pilotstudie med single subject design undersöktes hur fyra deltagare 

med samtidig insomni och mild till svår ångest- och depressionsproblematik svarade på KBT-I. 

Resultatet visade att insomnibehandlingen reducerade graden av symptom vid samtliga tillstånd 

(Maroti, Folkeson, Jansson-Fröjmark och Linton, 2011). Två saker som försvårar möjligheterna 

att dra slutsatser om resultatet i denna studie var att flera av deltagarna hade en symptomnedgång 

redan under baslinjen och att deltagarna endast följdes under tre veckor efter avslutad 

behandling. 

Sammantaget är resultaten från dessa studier lovande kring att det går att behandla 

samsjuklig insomni och depression med KBT-I. De visar både på förbättringar på olika sömnmått 

som ökad sömnkvalitet och sömneffektivitet, minskad insomningstid och minskad vaken tid på 

natten och förbättringar på depressionsmått. Flera av studierna som genomförts är dock mindre 

pilotstudier, och även i de övriga studierna finns metodologiskt brister som exempelvis avsaknad 

av kontrollgrupp eller att deltagarna endast uppvisat milda depressionssymptom. För att 

kontrollera om dessa resultat står sig och för att kunna dra starkare slutsatser krävs att studierna 

replikeras med fler deltagare och randomisering. 
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Transdiagnostiskt perspektiv 

Över 80 procent av de som diagnostiseras med ett psykiskt syndrom kommer att uppfylla 

kriterierna för åtminstone ytterligare en diagnos under sin livstid (Kessler et al., 1994). På grund 

den höga samsjuklighet mellan olika psykologiska syndrom har man de senaste tio åren börjat 

undersöka om samsjukligheten kan förklaras av gemensamma vidmakthållande processer som 

går tvärs över diagnosgränserna (Fairburn, Cooper & Safran, 2003; Harvey, Watkins, Mansell & 

Shafran, 2004). Fem olika tanke- och beteendeprocesser har föreslagits vara transdiagnostiska 

(Harvey et al., 2004). Dessa är uppmärksamhetsprocesser, minnesprocesser, resonerande 

processer, tankeprocesser samt beteendeprocesser. Vid både depression och insomni har man 

tittat närmare på tankeprocessen repetitivt negativt tänkande (RNT) (Ehring & Watkins, 2008; 

Watkins, 2008) vilket jag återkommer till nedan. 

Att identifiera och behandla dessa skulle kunna innebära både tids- och 

kostnadsbesparingar vid samsjukliga tillstånd, om man lyckas adressera den gemensamma 

grunden istället för att fokusera behandlingen på endast de syndromspecifika dragen (Clark, 

2009). Transdiagnostisk forskning har främst fokuserat på behandling av ångest och emotionella 

syndrom, vilket inte är underligt i och med att det i denna grupp finns en hög komorbiditetsgrad 

(Clark, 2009). Resultat av transdiagnostiska behandlingar har visat en god effekt jämförbar med 

traditionell diagnosbaserad KBT för patienter med blandad ångest- och depressionsproblematik 

(McEnvoy, Nathan & Norton, 2009; Norton & Philip, 2008)  

Harveys kognitiva modell över insomni 

Allison Harvey (2002) har utvecklat en modell för att beskriva hur insomniproblem uppstår och 

förvärras innehåller fem transdiagnostiska processer (se figur 1). 
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Harvey föreslår i sin modell att personen både innan sänggående och väl i sängen 

upplever negativt tonande kognitiva aktiviteter, såsom att hon oroar sig för mängden sömn hon 

kommer att få och kring konsekvenser som en sömnbrist medför. Dessa negativa tankar leder till 

obehagskänslor och en kroppslig uppvarvning. I detta tillstånd med ångest och oro kring sömnen 

smalnar personens uppmärksamhet av mot sådant som upplevs som hotande för att kunna sova. 

Vanligt är att personen riktar uppmärksamhet mot sin kroppsliga uppvarvningen som något 

störande för att kunna somna in.  

 

Figur 1. Kognitiv modell över insomni (översatt från Harvey 2002) 

Fokuset på det störande momentet leder i sin tur till ytterligare uppvarvning då det 

autonoma nervsystemet aktiveras för att beredda personen på att möta hotet, en så kallad “kamp 

eller flykt” respons. Denna onda cirkel av negativt tonande kognitiva aktiviteter, kroppslig 

uppvarvningen till följd av samtoro och selektiv uppmärksamhet leder till att personen 
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överskattar sin sömnbrist. Det visat sig att personer med sömnproblem underskattar hur länge de 

sover under natten och att de uppfattar att sömnbristen påverkar deras dagtidsfunktion mer än den 

faktiskt gör. Denna felaktiga bild av att sömnbristen är värre än den egentligen är leder till ännu 

mer ökad kognitiv aktivitet inför sömnen dagen därpå. 

Förutom dessa processer tros felaktiga föreställningar kring sömn, som exempelvis att 

man bör sova åtta timmar per natt för att må bra, och säkerhetsbeteenden, som att ta igen förlorad 

sömn med tupplurar på dagtid, bidra till och förvärra den oron som personen känner inför 

sömnen. Sammantaget menar modellen att de kognitiva processerna som uppmärksamhet, 

perception och felaktiga föreställningar stegvis leder till att personen blir mer upptagen av och 

orolig kring sina sömnproblem, vilket skapar mer oro och uppvarvning och i slutänden leder till 

en reell sömnbrist. 

Repetitivt negativt tänkande (RNT) 

Repetitivt tänkande definieras som att tänka fokuserat repetitivt eller frekvent på sig själv eller på 

sin omgivning (Ehring & Watkins, 2008; Segerstrom, Stanton, Alden & Shortridge, 2003). Att 

tänka fokuserat på sig själv och sina omständigheter är något alla människor ägnar sig åt men 

olika varianter av RNT med negativa konsekvenser återfinns i förklaringsmodeller för en mängd 

olika syndrom, som depression, insomni, social fobi och ätstörningar (Ehringer & Watkins, 2008; 

Segerstrom, Tsao, Alden, & Craske, 2000). Det finns många varianter av RNT men de två som 

fått mest uppmärksamhet i forskningen är ruminering och oro (Watkins, 2008). Ruminering är 

tankar och beteenden vilka repetitivt fokuserar en persons uppmärksamhet mot innehållet, 

möjliga skäl till och möjliga konsekvenser av dennes nuvarande affektiva tillstånd, på ett icke 

problemlösande sätt (Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1995; Nolen-Hoeksema, 1991). Ett 
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annat ord för ruminering är att älta. Oro har definierats som en ström av negativa tankar och 

bilder vilken upplevs som svår att kontrollera (Borovec, Robinson, Pruzinsky & DePree, 1983).  

Personer som ruminerar eller oroar sig brukar uppge att det är ett försökt till förstå sina 

problem och förstå varför de mår som de mår. Forskning har kopplat en hög grad av RNT till en 

minskad problemlösningsförmåga och ett hinder för personen att få socialt stöd (Borovec et al., 

1983; Lyobormirsky & Tkach, 2004). Ruminering och oro karaktäriseras också av att tänkandet 

är på en abstrakt och verbal nivå. Detta fungerar som ett undvikande av emotionell bearbetning, 

då personen slipper den inre föreställningen av hotfulla bilder och den fysiologisk respons som 

följer av bilderna. Tyvärr har man också funnit att en abstrakt tänkandestil leder till ökad grad av 

oro och ruminering i längden (Watkins, 2008). 

I forskning har ruminering traditionellt kopplats till depression och oro till generaliserat 

ångestsyndrom (GAD) (Nolen-Hoeksema, 1991) men sedan man funnit att det är vanligt att de 

samexisterar hos en och samma person har även likheter och skillnader mellan dem undersökts 

(Watkins, Moulds & Mackintosh, 2005). Uppenbara likheter mellan oro och ruminering är att de 

båda är tankeprocesser som upplevs vara repetitiva, okontrollerbara och med ett negativt fokus 

(Ehring & Watkins, 2008). Skillnaderna man funnit består i tidsaspekt och innehåll för tankarna. 

Temporalt skiljer de sig så att rumineringen fokuserar på nutid eller händelser bakåt i tiden 

medan oro fokuserar på vad som kan komma att ske (Ehring & Watkins, 2008; Harvey et al., 

2004; Watkins, Moulds & Mackintosh, 2005). Temamässigt verkar oro mer kretsa kring hot i 

miljön medan ruminering ofta rör frågor som egenvärde, förluster och meningen med olika 

händelser (Takano, Iijima & Tanno, 2012).  

Ruminering och oro har föreslagits bestå av samma eller liknande processer men med dessa 

ovan nämnda skillnader i innehåll (Watkins, Moulds & Mackintosh, 2005). Ehring och Watkins 
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(2008) drar dock slutsatsen att likheterna är större än skillnaderna och beskriver dem med ett 

gemensamt begrepp, RNT. 

Tidigare forskning kring KBT-I har framförallt fokuserat på effekten som behandlingen har 

på olika sömnmått, såsom ökad sömn per natt eller minskad insomningstid. Visst fokus har 

riktats mot hur olika beteende, kognitiva och fysiologiska processer medierar sömnproblematiken 

(Schwartz & Carney, 2012). För att förstå hur behandlingar har effekt är det viktigt att undersöka 

vad som medierar behandlingsutfallet. Den kognitiva process som fått mest uppmärksamhet som 

medierande för sömnproblem är felaktiga föreställningar kring sömn och man har sett att en 

minskning av insomnisymptomen samvarierar med en minskning av sömnrelaterad oro 

(Schwartz & Carney, 2012). Däremot förefaller inte RNT tidigare ha studerats som mediator, 

trots att processen finns med i Harveys modell (2002) över insomni. Schwartz och Carney (2012) 

sammanfattar forskningsläget med att det behövs fler studier kring vad som medierar 

behandlingsutfallet vid KBT-I men att det också att det behövs en konsensus inom forskarkåren 

kring vilka processer som är viktiga att studera. Valet i denna studie att undersöka RNT, i form 

av både oro och ruminering, som mediator baseras på att processen presenterats som 

vidmakthållande i olika teorier för både insomni- och depressionsproblematik. De båda formerna 

av RNT har också kopplats till insomni och depression, vilket presenteras nedan. 

RNT och insomni 

Forskningen kring sömnproblem och RNT har tidigare mest fokuserat på hur sömnrelaterad oro 

påverkar sömnen. Personer som lider av insomni rapporeterar ofta en intensiv oro inför hur de 

ska sova som en orsakande faktor bakom deras problem (Nelson & Harvey, 2003). Andra studier 

har också visat att förhöjda nivåer av oro över att inte få tillräckligt med sömn var kopplat till 

sömnstörningar och att personer med insomni upplever mer oro än andra (Harvey, 2000; Harvey 
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et al., 2004). I normalpopulationen var både oro och ruminering oberoende av varandra kopplade 

till insomni (Mitchell, Mogg & Bradley, 2012). Man har funnit högre nivåer av ruminering och 

oro i klinisk population med insomni men skillnaden kvarstod inte när man kontrollerade för 

ångest och depressionssymptom (Gruber, Eidelman & Harvey, 2008).  

I forskning på relationen mellan RNT och sömnproblem har ruminering fått mindre 

utrymme och först på senare tid har man börjat intressera sig för att klarlägga skillnader, likheter 

och interaktionen mellan funktionen som oro och ruminering spelar i sömnproblem (Carney, 

Harris, Moss & Edinger, 2010). I en studie undersöktes om insomnipatienters nivå av RNT 

påverkade insomnins svårighetsgrad (Carney et al., 2010). Man fann signifikanta skillnader i 

sömneffektivitet, vaken tid efter insomning och sömnkvalitet mellan personer med hög eller låg 

grad av ruminering men inte mellan personer med låg eller hög grad av oro. Motsvarande resultat 

fick en japansk studie på en ickeklinisk population, där det dessutom fanns en interaktionseffekt 

mellan oro och ruminering; för personer som skattat högt på oro var ruminering kopplat till större 

försämring av sömnkvalitet (Takano, Iijima & Tanno, 2012). Utifrån dessa studier verkar 

ruminering spela en viktigare roll än oro i utvecklingen och upprätthållandet av insomni. 

En föreslagen förklaring till framgången med de tidigare behandlingsstudierna med KBT-

I är att när tiden i sängen begränsas minskas möjligheten till ruminering (Taylor et al., 2007). 

Konstruktiv oro som ingår i Edinger och Carneys (2008) manual är avsett att konkretisera 

tankarna och problemlösningen. Övningen innehåller också ett moment av att stimuluskontroll då 

den uppmanar personen att flytta sin problemlösningstid från sängen på natten till ett annat rum 

tidigare under dagen. Konstruktiv oro innan sänggående har funnits minska kognitiv uppvarvning 

hos insomnipatienter. 
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RNT och depression 

RNT har befunnits vara involverade vid utvecklandet och vidmakthållandet av depression i en 

mängd olika studier, speciellt depressiv ruminering som är den mest studerade formen av RNT 

(Watkins, 2008). I en studie där personer med nedstämt känsloläge och icke nedstämda 

testpersoner fick ruminera under åtta minuter, och man mätte deras känsloläge innan och efter, 

uppvisade de förra ett tänkande som var mer negativt angående det förflutna, nuet och framtiden, 

till skillnad från den senare gruppen vars mående inte påverkades av övningen (Lyubomirsky, 

Caldwell & Nolen-Hoeksem, 1998). Ruminering tros fördjupa och förlänga depressioner genom 

att det ökar det negativa tänkandet, förhindrar ett effektivare problemlösande, minskar personens 

energi och initiativförmåga samt minska socialt stöd (Nolen-Hoeksema, 1991). Att ruminera över 

depressiva symptom har kopplats till högre nivåer av depression och icke deprimerade personer 

som ruminerar löper en ökad risk att utveckla nya depressiva episoder (Nolen-Hoeksema, 2000).  

Relationen mellan depression och oro har studerats mindre. Förhöjda nivåer av oro 

motsvarande en GAD population har funnits hos deprimerade, dock föreslås innehållet i 

orostankarna vara olika (Starcevic, 1995).  

Sammanfattning 

Insomni och depression är två tillstånd vilka orsakar stort lidande hos den som drabbas och kan 

leda till sjukskrivning och medför stora kostnader för samhället. Detta gör det viktigt att utveckla 

effektiva behandlingar för tillstånden. Samsjuklig insomni och depression är vanligt 

förekommande men trots detta saknas kunskap kring hur de kan behandlas tillsammans. 

Gällande psykologisk behandling av primär insomni har KBT-I goda resultat men det finns 

mindre kunskap om dess effekter vid samsjukliga tillstånd. Detta trots att majoriteten av de som 
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diagnosticeras med insomni också uppfyller kriterierna för ytterligare syndrom (Ohayon, 1997). 

Den forskning som gjorts tyder på att KBT-I har god effekt även samsjukliga tillstånd men 

resultaten försvagas av de tidigare studiernas metodologiska brister. Den här studien ämnar 

undersöka hur KBT-I i grupp, som inriktas på att förbättra sömnen hos deltagarna, påverkar 

sömn- och depressionsproblem. Dessutom kommer det undersökas hur grad av RNT medierar 

behandlingsutfallet. 

Syfte 

Huvudsyfte för uppsatsen är att utvärdera effekten av två gruppbehandlingar, KBT-behandling 

för insomni (KBT-I) i grupp och en aktivkontroll i form av tillämpad avslappning i grupp (TA), 

på deltagarnas insomni- och depressionssymptom. Behandlingarna kommer att ges till personer 

med samtida insomni och depressionsproblematik. 

Delsyfte är att undersöka om den transdiagnostiska processen repetitivt negativt tänkande 

(RNT), mätt i form av sömnrelaterad oro och automatiska negativa tankar, medierar 

behandlingsutfall. 

Frågeställningar: 

Hur förändras grad av insomni- och depressionsymptom vid KBT-I behandling i grupp jämfört 

med tillämpad avslappning i grupp för personer med insomni och depressiva symptom? 

Medierar grad av RNT sambandet mellan respektive grad av depression och grad av insomni 

innan och efter behandling? 

Hypoteser: 

1 Grad av insomni kommer att ha minskat mer hos deltagarna i KBT-I gruppen än 

deltagarna i TA gruppen. 



KOGNITIV BETEENDETERAPI FÖR INSOMNI 23 

 

2 Grad av depression kommer att ha minskat mer hos deltagarna i KBT-I gruppen än 

deltagarna i TA gruppen. 

3 Grad av repetitivt negativt tänkande kommer att mediera grad av insomni och grad av 

depression. 

Metod 

Design 

I studien användes en experimentell gruppdesign med för- och eftermätning, där deltagarna 

randomiseras till de olika behandlingsgrupperna. Utifrån tidigare forskning beräknades att varje 

grupp behövde minst 27 deltagare för att vara stor nog att säkerhetsställa om en skillnad 

föreligger mellan grupperna (Kazdin och Bass, 1987). För att korrigera för eventuellt bortfall 

lades fyra deltagare till i varje grupp så att de bestod av 31 deltagare var.  

Deltagare och procedur 

Studien genomfördes av forskare från Centrum för hälsa och medicinsk psykologi (CHAMP) vid 

Örebro universitet och Psykiatriskt Forskningscentrum (PFC) vid Örebro läns landsting. 

Rekryteringen av deltagare påbörjades under sensommaren 2012. Deltagarna rekryterades via 

annonser i tidningarna Nerikes Allehanda, Örebroar’n och Lösnummer samt affischering på 

Örebro Universitet. 179 personer anmälde sitt intresse via telefon eller mail. Urvalet av deltagare 

skedde därefter i tre steg där det första steget bestod av en kortare telefonintervju där personerna 

fick svara på tio frågor om deras sömnproblem och depressionsymptom. 

De 113 personer som bestod efter den första telefonintervjun fick som ett andra steg 

frågeformulären Insomnia Severity Index (ISI) och Beck Depression Inventory - II (BDI-II) 

hemskickade till sig tillsammans med ytterligare information om studien, rekryteringsförfarandet 

och ett samtyckesdokument att signera. ISI mäter grad av sömnproblem och BDI-II depressiva 
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symptom och kriterierna för att få delta i studien var en poäng på minst 10 på ISI och 14 på BDI-

II. De ifyllda enkäterna och samtyckesdokument returnerades till Örebro universitet i 

förfrankerade kuvert. Med de personer som uppfyllde de ovan nämnda kriterierna bokades en 

telefontid in för att genomföra en längre semistrukturerad intervju. Personer som inte uppfyllde 

kriterierna fick tips på självhjälpslitteratur eller hänvisades till andra lämpliga vårdinstanser, 

beroende på vilken typ av svårighet de presenterat. 

Den längre telefonintervjun i det tredje steget utfördes för att kontrollera för depression 

och sömnstörningar. Här administrerades Duke Strukturerat Intervjuschema för DSM-IV-TR och 

ICD-2 (DSISD; APA, 2000) för att bedöma att insomni förelåg och delen för affektiva syndrom 

av Structured Clinical Interview for DSM IV – Axis I Disorders (SCID-I; First et al., 1997, 

svensk översättning Pilgrim Press, 1998) för att bedöma att depression förelåg. 

Telefonintervjuerna utfördes av två legitimerade psykologer, två PTP psykologer och tre 

psykologstudenter från Örebro universitet, alla under handledning av legitimerad psykolog från 

CHAMP. Personer som exkluderades från studien blev uppringda och fick tips på 

självhjälpslitteratur eller vart de kunde vända sig för ytterligare hjälp. 

De deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna efter detta erbjöds plats i studien och 

randomiserades till de två behandlingarna av en för projektet utomstående forskare. Initialt 

planerades att endast inkludera deltagarna som uppvisade depression på en klinisk nivå, vilket 

framkommit enligt affektdelen av SCID-I eller med en poäng över 14 på BDI-II. På grund av att 

för få deltagare slopades dock dessa kriterier för depression under screeningprocessen. 

Så snart 12 deltagare blivit godkända randomiserades de ut till KBT-I eller 

avslappningsträning. Deltagarna fick innan behandlingens start sömndagböckerna, frågor kring 

sjukskrivning, arbetsförmåga och vårdkonsumtion samt frågeformulär för förmätningen 
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hemskickade till sig tillsammans med svarskuvert. För att försäkra sig om att materialet kommit 

fram och ge utrymme för frågor hörde forskare av sig innan behandlingen startade. 

För-, mellan- och eftermätningar  

Studien innehöll tre mätpunkter: en förmätning innan behandlingarna startat, en mätning under 

pågående behandling mellan andra och tredje sessionen (ungefär tre till fem veckor efter 

behandlingens början) samt en eftermätning som skickades med deltagarna vid sista sessionen, 

cirka åtta veckor efter behandlingens start.  

Primära utfallsmått för denna studie är ISI och BDI-II. I samband med förmätningen 

började deltagarna att föra sömndagbok och fortsatte att göra detta dagligen under de åtta veckor 

som behandlingarna pågick. Vid de tre mätpunkterna fyllde deltagarna i åtta självskattningsskalor 

som bland annat mäter sömnbesvär, sömnrelaterad oro, dagtidsfunktion, depressiva symptom och 

grad av ruminering (denna uppsats ingår i en större studie där det samlades in mer data än vad 

som kommer att behandlas här). Vid behandlingens början besvarade deltagarna också frågor om 

ålder, kön, civilstånd, sysselsättning, utbildning, etnicitet, sjukskrivning på grund av depression 

eller insomni, vårdkonsumtion på grund av depression eller insomni samt arbetsförmåga. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att delta i studien krävdes att personerna: 

a) uppfyllde kriterierna för insomni enligt DSISD,  

b) var mellan 18 och 67 år.  

Dessutom skulle personerna ha minst 10 poäng på ISI vid första screeningtillfället.  

Exklusionskriterier för personerna var om de:  

a) uppfyllde kriterierna för en annan obehandlad primär sömnstörning än insomni,  

b) hade konkreta planer på, eller tidigare försökt, ta sitt liv, vilket framkommit enligt SCID-I,  
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c) hade eller haft tidigare maniska episoder som framkommit enligt SCID-I,  

d) uppfyllde kriterierna för dystymi enligt SCID-I,  

e) uppvisade psykotiska eller andra associerade symptom enligt SCID-I,  

f) led av en sömnstörande medicinsk problematik, såsom kronisk smärta,  

g) använde sömnstörande läkemedel, exempelvis urindrivande medicin eller astmamedicin,  

h) genomgick annan KBT behandling för insomni eller depression   

i) fick farmakologisk behandling mot insomni eller depression som de ändrat dosen på under de 

senaste tre månaderna. 

Bakgrundsvariabler 

Nedan presenteras en sammanfattning av deskriptiv data för de 64 deltagarna som deltog i 

studien (tabell 1). Av dessa var 49 stycken kvinnor (77 procent) och 15 män (23 procent). 

Medelåldern var 52 år, med ett spann mellan 25 till 76 års ålder. Deltagarna hade haft problem 

med sömnen i genomsnitt i 12 år i båda grupperna medan genomsnittstid för 

depressionsproblematiken var sju år (SD 1,9 år) i KBT-I gruppen och nära 11 år (SD 3,2 år) i TA 

gruppen. 

Tabell 1. 

Demografiska data för deltagarna 

 KBT-I (n= 32) TA (n= 32) 

Kön   

   Kvinnor 22 (68,7%) 27 (84,4%) 

   Män 10 (31,3%) 5 (15,6%) 

Ålder (år)   

   M (SD) 51,0 (11,8) 53,8 (12,7) 

   Ålderspann 25 - 76 29 – 76 

Högsta utbildning   
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   Grundskola 2 (6,3 %) 2 (6,3 %) 

   Gymnasium 9 (28,1 %) 9 (28,1 %) 

   Universitet/högskola 16 (50,0 %) 12 (37,5 %) 

   Information saknas 5 (19,6 %) 9 (28,1 %) 

Sömnproblem (år)   

   M (SD) 11,8 (2,5) 11,7 (3,3) 

   Spann 0,5 - 40 0,7 - 70 

   Information saknas 8 (25,0 %) 10 (31,2 %) 

Depressionsproblem (år)   

   M (SD) 7,1 (1,9) 10,8 (3,2) 

   Spann 0,3 - 34 0,7 - 70 

   Information saknas 8 (25,0 %) 10 (31,2 %) 

Not. KBT-I, KBT behandling för insomni i grupp; TA, Tillämpad avslappning i grupp; n = antal personer; M = 

medelvärde; SD = standardavvikelse. 

 

Bortfall 

Av de 64 personer som erbjöds att delta i studien efter screeningprocessen hoppade tre deltagare 

av från TA gruppen innan behandlingen startat; två deltagare avböjde på grund av hälsoskäl och 

en deltagare hade svårt att förena behandlingen med arbetet (se figur 2). Efter behandlingen 

påbörjats hoppade två deltagare från KBT-I gruppen av, på grund av svårigheter att implementera 

sömnrestriktion som är en metod som används under behandlingen. Från TA gruppen hoppade 

sex deltagare av efter behandlingen påbörjats; en på grund av okänd anledning, två på grund av 

bristande tilltro till behandlingen och tre deltagare avbröt på grund av hälsoskäl. För dessa 

deltagare flyttades förmätningar fram till mellan- och eftermätning i enlighet med en “intention 

to treat” analys. 
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Figur 2. 

Flödesschema över studiens rekryteringsprocess. 
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Material 

Instrument vid screeningen 

ISI, BDI-II och formulär till intervjuschemat DSISD skickades ut i det första bedömningsteget 

för att kontrollera personens grad av depression och sömnbesvär samt tänkbara faktorer som kan 

ha betydelse för sömnen. Se mer om dessa instrument nedan. 

Under den längre telefonintervjun användes två diagnosinstrument, Duke Strukturerat 

Intervjuschema för DSM-IV-TR och ICD-2 (DSISD (American Psychiatric Association, 2001) 

och Structured Clinical Interview for DSM IV – Axis I Disorders (SCID-I; First, 1997, svensk 

översättning Pilgrim Press, 1998). DSISD utgår ifrån diagnoskriterier i DSM-IV och ICSD och 

användes för att kontrollera att sömnproblemen inte berodde på annan sömnstörning, annat 

medicinskt tillstånd eller bruk av läkemedel, droger eller andra substanser. Modul ett, tre och fyra 

och eventuellt fem av DSISD administrerades. Vid tecken på parainsomni, utifrån de formulär 

som skickats ut i det första bedömningssteget, administrerades även modul fem av DSISD.  

SCID-I är en semistrukturerad intervju framtagen att hjälpa till i diagnosticering av axel-I 

diagnoser från DSM-IV. SCID användes för att bland annat kontrollera för suicidalitet och i 

studien administrerades modul 1, förstämningsepisoder av SCID.  

Formulär 

  Insomnia Severity Index, (ISI; Bastien, Valliéres & Morin, 2001)  

För att mäta deltagarnas sömnsvårigheter administrerades ISI som är en skala som mäter grad av 

upplevda sömnproblem under en tvåveckorsperiod. Den består av sju items som poängsätts 

mellan 0-4 och där 0 exempelvis motsvarar “inga problem” eller “inte alls störande” och en 4 

motsvarar “mycket stora problem” eller “mycket störande”. Exempel på items är “Hur missnöjd 

är du med ditt nuvarande sömnmönster”, “I hur pass hög grad tror du att andra personer märker 
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av att dina sömnsvårigheter försämrar din livskvalitet” och “Hur oroad är du över dina 

nuvarande sömnsvårigheter”. 

Utifrån den totala poängen på ISI delar man in insomnisymptom i fyra kategorier där 0-7 

poäng motsvarar “ingen insomni”, 8-14 “subklinisk insomni”, 15-21 “medelsvår insomni” och 

22-28 “svår insomni”. ISI har visat sig ha god reliabilitet och begreppsvaliditet när den 

utvärderats i en klinisk population och även en hög intern konsistens (α = 0,90-91) (Bastien, 

Valliéres & Morin, 2001; Morin, Belleville, Bélanger & Ivers, 2011). 

Beck Depression Index - Second Edition, (BDI-II: Beck, Steer & Brown, 1996)  

 BDI-II är en vanligt använd självskattningskala med 21 påståenden som avser mäta grad av 

depressiva symptom och attityder. BDI-II är en reviderad upplaga av den tidigare manualen BDI-

I, framtagen för att bättre motsvara DSM-IV depressionskriterier. Den innehåller påståenden 

kring bland annat känsla av pessimism, självförakt, sömnproblem och självmordstankar. Varje 

fråga skattas från 0-3 och med varierande definitionerna mellan olika items, men en högre poäng 

motsvarar alltid svårare besvär. Exempel på påståenden ur BDI-II är “Jag känner mig totalt 

misslyckad som människa”, “Jag tycker illa om mig själv” och “Det känns som jag vill gråta, 

men kan inte”. Totalpoängen på skalan är 63 och skalan delas in i fyra kategorier där en summa 

på mellan 0-13 indikerar “minimal depression”, 14-19 indikerar “lindrig depression”, 20-28 

indikerar “måttlig depression” samt ≤ 29 indikerar ”allvarlig depression”. BDI-II har goda 

psykometriska egenskaper, en översikt av forskning visar att skalan har en hög intern konsistens 

(α = 0,92-93) oavsett population (Hersen, 2003). Även test-retest reliabiliteten är hög (r = 0,93) 

(Beck, Steer & Brown, 1996). 
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Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire (APSQ: Tang & Harvey, 2004) 

APSQ är ett kort självskattningsformulär för att mäta sömnrelaterad oro och upptagenhet under 

den senaste månaden. Det innehåller 10 items som skattas från 1-10, 1 motsvarar “Stämmer inte 

alls” och 10 “Stämmer helt”. Personen får till exempel ta ställning till påståenden som “Jag oroar 

mig över den mängd sömn som jag kommer få varje natt”, “Jag oroar mig över hur mycket den 

mängd sömn jag får kommer att försämra mitt humör” eller “Jag oroar mig över att jag har 

tappat kontrollen över min sömn”. Skalan har vid utprövning på både kliniska och generella 

populationer visat sig vara ett tillförlitlighet instrument för att mäta sömnrelaterad oro under både 

dag och natt, med goda psykometriska egenskaper gällande begreppsvaliditet och en hög intern 

konsistens (α= 0,92-93) (Jansson-Fröjmark, Harvey, Lundh, Norell-Clark & Linton, 2011; Tang 

& Harvey, 2004). 

Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ; Hollon & Kendall, 1980)  

ATQ är ett formulär med 30 frågor som mäter frekvensen av automatiska negativa tankar vilka 

kan kopplats till depression. Skalan är utformad för att fånga upp spontana negativa 

självutlåtanden och påträngande tankar som funnits vara utmärkande för en deprimerad 

population, som exempelvis “Jag är inget att ha”, “Jag har svikit människor” och “Jag klarar 

det aldrig”. Varje påstående graderas mellan 0 och 4 beroende på hur mycket tankarna 

förekommit den senaste veckan, där 0 motsvarar “Inte alls” och 4 “Jämt”. I studier på både 

kliniska och generella populationer har ATQ visat en hög intern konsistens (α= 096) och en god 

begreppsvaliditet (Hollon & Kendall, 1980; Kazdin, 1990). 

Behandlare 

Behandlare var tre psykologer varav en gått ut psykologutbildningen och två var legitimerade 

med erfarenhet av att administrera KBT och avslappningsträning. Innan studien påbörjades fick 
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behandlarna utbildning som innefattade föreläsningar och inläsning av material kring insomni 

och depression. Under studiens gång träffades de med handledaren regelbundet och diskuterade 

behandlingen. 

Behandlingarna 

Båda behandlingsgrupperna träffades fyra gånger under två timmar varannan vecka, sammanlagt 

åtta timmar. För att säkerhetsställa deltagarnas följsamhet till behandlingen gavs tydliga 

instruktioner kring hur deltagarna skulle utföra hemuppgifterna samt skriftliga summeringar av 

procedur och syfte med behandling som fanns i arbetsböckerna till respektive behandling. 

Deltagarna ombads även registrera hur de följde interventionerna i dagböcker samt använda sig 

av problemlösning i behandlingsgrupper om de upplevde att vissa bitar var krångliga. Det 

förekom telefonkontakt mellan behandlare och deltagare mellan sessionerna om deltagare varit 

frånvarande vid något behandlingstillfälle. För att försäkra sig om en god administration av 

behandlingen använde behandlarna detaljerade behandlingsmanualer med checklistor. 

KBT-I 

KBT-I behandling utgick ifrån Edinger och Carneys (2008) behandlingsmanual, framtaget för 

individuell behandling av primär insomni. Manualen och tillhörande arbetsbok har översatts till 

svenska och anpassats till ett gruppformat (anpassad och översatt till svenska av Norell-Clarke, 

opublicerad). 

Den första sessionen bestod av en introduktion till behandlingen och dess upplägg, 

grundläggande utbildning om sömn och sömnbehov, genomgång av god sömnhygien, 

stimuluskontroll och sömnrestriktion samt upprättade ett tid-i-sängen (TIS) recept (se tabell 2). 

Syftet med stimuluskontroll är att bryta kopplingen mellan sovmiljön och olika sömnstörande 

aktiviteter i ett försök att få kroppen att koppla sängen/sovrummet till att sova. Deltagarna fick 
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riktlinjer om att bara gå till sängs om de var sömniga, att gå upp på natten om de låg vakna i 

sängen längre än en kvart och inte använda sovrummet till andra aktiviteter än sömn och sex. 

Sömnrestriktion innebär att sömnen under en period begränsas i ett försökt att återställa 

den ojämna dygnsrytm som många insomnipatienter utvecklat, då de ofta försöker ta igen 

förlorad sömn genom att gå till sängs tidigare nästa dag, ta sovmorgon eller tupplurar under 

dagtid. Sådana strategier hjälper mot tröttheten på kort sikt men rubbar dygnsrytmen. Sömnen 

blir då utspridd över dygnet och kopplas inte till natten. För att motverka detta fastställs för varje 

person ett Tid-i-sängen recept (TIS) som anger när och hur mycket de får sova per natt och 

baseras på hur mycket de sovit veckan innan. TIS orsakar initialt en sömnbrist när personen inte 

tillåts ta igen “förlorad” sömn som hon brukar, men detta leder också till ett ökat sömntryck för 

personen och snabbare insomning och en tätare sömn med färre uppvaknande på längre sikt. I 

och med att personen bestämmer en fast uppstigningstid varje morgon och en fast tid för att gå 

till sängs skapas också den regelbundenhet som tidigare saknats. När sömnen stabiliseras för 

personen ökas den tillåtna tiden i sängen på. 

Under den andra sessionen följde man upp det som gjorts veckan innan, justerade TIS 

receptet, hade en genomgång kring kognitionernas betydelse för insomni och introducerade 

övningen konstruktiv oro. Syftet med konstruktiv oro är att tidigarelägga oron kring sömn eller 

andra aktuella problem i personen liv till en tidigare tid på dagen och på så sätt undvika att oro 

kopplas till sängen och sovmiljön. I den tredje sessionen följdes det som gjorts veckorna innan 

upp, TIS justerades och övningen tankeregistrering introducerades. Tankeregistrering innebär att 

personen skriver ned de tankar hon har kring sin sömn och på ett strukturerat sätt undersöker om 

dessa stämmer. Många personer med insomni har felaktiga och inflexibla föreställningar kring 

sömn, den mest kända är nog den att människor i allmänhet behöver åtta timmars sömn för att må 
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bra. Under den fjärde och sista sessionen följdes övningarna från de tidigare veckorna upp, 

behandlingen utvärderades och man diskuterade och upprättade vidmakthållande program. 

Tabell 2. 

KBT-I behandlingens huvudsakliga innehåll. 

Session Innehåll 

1.  Introduktion till behandlingen.  
Grundläggande sömnutbildning. 
Genomgång av sömnregler och sömnhygien. 
Introducera tid-i-sängen recept (TIS). 

2.  Uppföljning av sömnregler, sömnhygien och TIS recept 
Genomgång av kognitioners betydelse för insomni. 
Den kognitiva tekniken konstruktiv oro introduceras. 

3.  Uppföljning av sömnregler, sömnhygien, TIS recept och konstruktiv oro 
Den kognitiva tekniken tankeregistrering introduceras. 

4.  Uppföljning av sömnregler, sömnhygien, TIS recept, konstruktiv oro och tankeregistrering 
Upprätta vidmakthållande program. 
Behandlingsutvärdering 

Avslappningsträning 

Behandlingen består av övningar i progressiv avslappning och följer en manual framtagen för ett 

annat forskningsprojekt (Markus Jansson-Fröjmark, opublicerad). Till sitt format liknar 

manualen och tillhörande arbetsbok de som används i KBT-I gruppen. Behandlingen sträcker sig 

över fyra sessioner (se tabell 3). I den första sessionen presenterades behandlingsrationalen, 

grundläggande utbildning om sömn och deltagarna fick prova på en lång avslappningsövning 

som tar tio minuter att utföra, vilken de också fick i hemuppgift att utföra minst två gånger varje 

dag fram till nästa session. Deltagarna skattar sin nivå av spänning innan och efter 

avslappningsövningarna, både under behandlingssessionerna och i hemmet. Varje 

efterkommande session inleddes med att den avslappningssövning man gått igenom veckan innan 

följdes upp. I session två presenterade en kortare avslappningsövning på fem minuter vilken 

utförs minst två gånger på dag och i session tre en snabb avslappningsövning som tar tre minuter, 
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vilken utförs minst fem gånger per dag. I den tredje session fick deltagarna också en genomgång 

i hur de kan lära sig att uppfatta tidiga signaler på stress, oro eller kroppslig uppvarvning. Under 

den fjärde och sista sessionen problemlöste man kring den snabba avslappningsövningen, 

utvärderade behandlingen samt diskuterade återfallsprevention. 

Tabell 3. 

TA behandlingens huvudsakliga innehåll 

Session Innehåll 

1.  Introduktion till behandlingen.  
Grundläggande sömnutbildning. 
Lång avslappningsövning introduceras. 

2.  Uppföljning av lång avslappningsövning. 
Kort avslappningsövning introduceras. 

3.  Uppföljning av den korta avslappningsövningen. 
Snabb avslappningsövning introduceras. 
Identifiera tidiga signaler på stress. 

4.  Uppföljning av snabb avslappningsövning. 
Återfallsprevention. 
Behandlingsutvärdering. 

Etiska hänsynstaganden 

KBT-I är en effektiv och rekommenderad behandlingsform vid insomni utan kända bieffekter 

(Lynch et al., 2007; SBU, 2010). Den forskning som finns att tillgå visar att tillämpad 

avslappning också används med goda resultat för sömnproblem, och utan kända bieffekter. 

Därmed ansågs det inte olämpligt att erbjuda hälften av deltagarna TA behandlingen, speciellt 

inte då den är effektivare än en passiv kontrollgrupp. Behandlingarna utfördes i enlighet med de 

yrkesetiska principer för psykologer i Norden (Sveriges Psykologförbund, 1998) 

Studien godkändes av etikprövningsnämden i Uppsala (diarienummer 2011/129). 

Deltagarna fick i samband med den längre telefonscreeningen både skriftlig och muntlig 

information om studiens syfte och upplägg och om vad som förväntades av deltagarna inklusive 
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information om randomiseringen till de båda behandlingarna, vad som tidsmässigt krävdes för 

deltagande i behandlingen, information om frivilligheten i att delta och den medföljande rätten att 

avsluta behandlingen när de så önskade samt kontaktuppgifter till ansvariga för projektet på 

CHAMP. I samband med detta signerade deltagarna också ett samtyckesdokument där det 

framgick att de samtyckte till de villkor som presenterats. 

All mätdata avidentifierades och kodades om för att skydda deltagarnas identitet, det enligt 

personuppgiftslagen (PUL). Informationen som samlats in under studien kommer endast att 

användas till forskning på CHAMP och inte att spridas vidare till andra instanser.  

Statistiska analyser 

Alla svar bearbetades i Statistical Package for Social Sciences, SPSS, 20.0 for Windows. 

Mellangrupps variansanalys för upprepade mätningar. För att undersöka om deltagarna i de 

olika behandlingarna skiljde sig åt gällande grad av insomni och depressionssymptom utfördes en 

mellangrupps variansanalys för upprepade mätningar (en 2x3 mixed ANOVA). Vid signifikanta 

resultat utfördes efterföljande post hoc tester.   

Medierings analyser. En sätt att ta reda på varför olika behandlingar har effekt är att studera 

mediatorer för behandlingsutfallet. Att en variabel medierar betyder att den förklarar en del av 

sambandet mellan en prediktorvariabel och en utfallsvariabel (se figur 3). Eller i andra ord; 

relationen mellan två variabler (prediktor- och utfallsvariabel) kan förklaras av deras relation till 

en tredje variabel. Om effekten som en prediktorvariabeln har på en utfallsvariabel (den direkta 

effekten: c) minskar när en tredje variabel inkluderas (den indirekta effekten: a till b) så 

föreligger mediering (Field, 2009). 
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Figur 3. Illustration av medieringseffekt  

 

För att undersöka om personernas grad av RNT medierade behandlingsresultatet utfördes 

analyser som är baserade på regressionsanalyser med grad av RNT vid mellanmätning som 

mediator. För att utföra analyserna användes programmet PROCESS, vilket installerades i SPSS, 

utvecklat av Andres Hayes (Field, 2009). Fyra analyser utfördes, två med utfall på sömnmått och 

två med utfall på depressionmåttet. Som mediatorer undersöktes nivå av RNT i form av negativa 

automatiska tankar och nivå av sömnrelaterad oro. För både utfall på insomni- och 

depressionsmåttet utfördes regressionsanalyser med nivå av RNT vid mellanmätning som 

medierande variabel. 

Kliniskt signifikant förbättring. För att bedöma om deltagarna uppnått en kliniskt signifikant 

förbättring efter behandlingen användes diagnoserna från de diagnostiska intervjuerna som utgått 

ifrån DSISD och SCID-I samt resultatet på ISI och BDI-II. Deltagare som rört sig under åtta 

poäng på ISI, vilket motsvarar kategorin “ingen insomni”, ansåg förbättrade. Detta är ett lägre 

gränsvärde än de som använts i tidigare studier (Morin et al., 2011). Deltagare som rört sig under 

14 poäng, vilket motsvarar gränsvärdet mot “minimal depression”, på BDI-II definieras i denna 

studie som kliniskt signifikant förbättrade (Carney et al., 2009).  
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Vid uteblivna mellan- eller eftermätningar ersattes dessa med tidigare mätningar i 

enlighet med att analysmetoden “intention-to-treat”. Detta för att förhindra att resultaten 

snedvrids på grund av bortfall under behandlingens gång. Ersatta mätningar gällde samtliga 

deltagare som genomförde förmätningen innan behandlingens början. Data från två personer som 

genomförde den längre telefonintervjun och randomiserades ut till behandlingsgrupperna men 

sedan inte svarade på förmätningen är inte medräknade. Vid enstaka uteblivna svar på 

självskattningsskalorna, mindre än 15 procent, ersattes dessa svar med deltagarens medelvärde på 

övriga frågor för samma skala, för att minimera bortfall. 

Resultat 

Hur förändras grad av insomnisymptom vid KBT-I behandling i grupp jämfört med tillämpad 

avslappning i grupp för personer med insomni och depressiva symptom? 

För att bedöma vilken effekt som de två interventionerna KBT-I och TA) hade på sömnproblem 

mätt med ISI vid tre tillfällen (innan behandling, tre till fem veckor in i behandlingen samt vid 

behandlingens avslut; se tabell 3) genomfördes en mellangrupps variansanalys för upprepade 

mätningar (en 2x3 mixed ANOVA). Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan 

behandlingstyp och tid avseende sömnproblem mätt med poäng på ISI (F (2, 54) = 4.96, p = ,01, 

partial eta squared = ,16) vilket innebär att de som deltagit i KBT-I behandlingen har förbättras 

mest över tid (se figur 4). För att undersöka interaktionseffekten närmare utfördes oberoende t-

test för att jämföra poäng på ISI mellan KBT-I och TA vid de respektive tre mättillfällena (se 

tabell 4). Innan behandlingen fanns det ingen signifikant medelvärdesskillnad i poängen på ISI 

mellan KBT-I och TA grupperna. Vid mellan och eftermätningarna fanns signifikanta 

medelvärdesskillnader på ISI mellan KBT-I och TA, och KBT-I gruppen hade uppnått en större 

förbättring för sina sömnproblem. Vidare fanns också en signifikant huvudeffekt för både tid 
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(Wilks Lambda = F (2, 52) = 28.86 p < ,0005, partial eta squared = ,52) och grupp (F (1, 53) = 

9,25, p = ,01, partial eta squared = ,14). 

 

Figur 4. Medelvärde på ISI vid de tre mätpunkterna för KBT-I och TA 

 

Hur förändras grad av depressionssymptom vid KBT-I behandling i grupp jämfört med 

tillämpad avslappning i grupp för personer insomni och depressiva symptom? 

För att bedöma effekten som interventionerna (KBT-I och TA) hade på depressionssymptom 

mätt med BDI-II vid de tre mättillfällen genomfördes ytterligare en mellangrupps variansanalys 

för upprepade mätningar (en 2x3 mixed ANOVA). Det fanns en signifikant interaktionseffekt 

mellan behandlingstyp och tid avseende depressionssymptomen mätt med poäng på BDI-II (F (2, 

58) = 2.80 p = .07, partial eta squared = .09) vilket innebär att deltagarna i KBT-I behandlingen 

uppnådde en större förbättring i depressionsgrad (se figur 5). I och med att studien undersöker 

den riktade hypotesen att KBT-I gruppen kommer förbättras mest innebär detta en 

signifikansnivå på p <,10 räknas som signifikant. Vidare fanns det en signifikant huvudeffekt för 
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tid, (Wilks Lambda = F (2, 58) = 7,11 p = ,002, partial eta squared = .20) men inte en signifikant 

huvudeffekt för grupp (F (1, 59) = ,27, p = ,60, partial eta squared = ,005). Oberoende t-test 

utfördes också för att jämföra poäng på BDI-II mellan KBT-I och TA vid de respektive tre 

mättillfällena (se tabell 4). Det fanns inga signifikanta medelvärdesskillnader vid någon av de tre 

mätpunkterna mellan KBT-I och TA gruppen. 

 

Figur 5. Medelvärde på BDI-II vid de tre mätpunkterna för KBT-I och TA 

 

Inomgrupps och mellangrupps effektstorlekar (Cohen’s d) visas i tabell 3. Störst effekt 

inom grupperna återfanns hos KBT-I gruppen mellan för- och eftermätningen på ISI (d > 1,50), 

vilket klassas som en mycket stor effekt. Motsvarande effektstorlek för TA gruppen (d = 0,84) 

räknas som en stor effekt. Inom grupperna på BDI-II mellan förmätning och eftermätning får 

KBT-I gruppen en stor effektstorlek (d = 0,64) medan TA får en liten effektstorlek (d = 0,25). 

Mellangrupps effektstorlek mellan förmätning och mellanmätning på ISI är d = 1,09 vilket 
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klassas som en mycket stor effekt och d = 0,77 på ISI mellan förmätning och eftermätningen, 

vilket klassas som en stor effekt. Mellangrupps effektstorlek vid mellanmätning på BDI-II är d = 

0,15 vilket motsvarar en liten effekt och d = 0,29 vid eftermätningen vilket räknas som en 

medelstor effekt. 

Tabell 3. 

Utfallsmåtten vid de tre mätpunkterna. 

 

 

 

 

 

 

KBT-I 

M (SD) 

 

 

 

TA 

M (SD) 

 

 

 

 

F (fg) 

 

 

 

p-

värde 

Effekt-

storlek 

inomgrupp 

KBT-I 

Cohen’s d 

Effekt-

storlek 

inomgrupps 

TA 

Cohen’s d 

Effekt- 

storlek 

mellan-

grupps 

Cohen’s d 

ISI        

  innan 19,0 (2,9) 19,8 (3,7) I: 4,96 (2)* 0,01    

  mellan 14,7 (4,2)  19,0 (3,7) W: 4,50 

(2)* 

0,01 1,19 0,22 1,09 

  efter 10,9 (6,7) 15,7 (5,8) B: 9,25 

(1)** 

<0,01 1,57 0,84 0,77 

BDI-II        

   innan 24,4 (10,7) 23,3 (9,2) I: 2,80 (2) 0,07    

  mellan 20,4 (11,1) 22,1 

(11,2) 

W: 3,44 

(2)* 

0,04 0,37 0,12 0,15 

   efter 17,0 (12,3) 20,6 

(12,4) 

B: 0,27 (1) 0,61 0,64 0,25 0,29 

KBT-I, KBT behandling för insomni i grupp; TA, Tillämpad avslappning i grupp; M = medelvärde; SD = 

standardavvikelse; fg = frihetsgrad; ISI, Insomnia Severity Index; BDI-II, Beck Depression Index; I, 

interaktionseffekt; W, inomgruppseffekt; B, mellangruppseffekt;  

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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Tabell 4. 

T-tester för Insomnia Severity Index och Beck Depression Index. 

Variabel Medelvärde 

KBT-I (SD) 

Medelvärde TA 

(SD) 

t-värde (fg) p-värde 

ISI     

    före 19,0 (2,9) 19,8 (3,7) 0,89 (58) 0,38 

    mellan 14,7 (4,2) 19,0 (3,7) 4,35 (59)*** <0,001 

    efter 10,9 (6,7) 15,7 (5,8) 2,91 (57)** 0,005 

BDI-II     

    före 24,4 (10,7) 23,3 (9,2) - 0,41 (59) 0,69 

    mellan 20,4 (11,1) 22,1 (11,2) 0,60 (59) 0,55 

    efter 17,9 (12,3) 20,6 (12,4) 1,10 (59) 0,27 

Not. n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; KBT-I, KBT behandling för 

insomni i grupp; TA, Tillämpad avslappning i grupp; ISI, Insomnia Severity Index; BDI-II, Beck Depression Index; 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

Kliniskt signifikant förbättring 

För att undersöka kliniskt signifikant förbättring användes i denna studie två olika mått, ett mått 

över hur många deltagare som diagnostiserats med insomni och depression innan och efter 

behandlingen samt ett mått över hur många deltagare som befinner sig på de olika kategorierna 

på självskattningsskalorna Insomnia Severity Index (ISI) och Beck Depression Index II (BDI-II), 

innan och efter behandlingen. 

För att fastställa insomni- och depressionsdiagnoser administrerades Duke Strukturerat 

Intervjuschema för DSM-IV-TR och ICD-2 (DSISD)( American Psychiatric Association, 2001) 

över telefon vid screening och efter avslutad behandling. Vid screening har samtliga deltagare 

svarat på DSISD men vid eftermätning finns ett bortfall; för 14 deltagare saknas information om 

insomni- och depressionsdiagnos (se tabell 5). Före behandling uppfyllde samtliga deltagare i 

båda grupperna diagnosen insomni enligt DSISD (American Psychiatric Association, 2001). 
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Efter behandling uppfyller 21 deltagare (65 procent) i KBT-I gruppen och 9 deltagare (28 

procent) i TA gruppen inte längre diagnosen. Motsvarande siffror för depression, vilken delas in i 

de tre kategorierna egentlig depression, minor depression och depressiva symptom, är att från att 

19 deltagare (60 procent) i KBT-I gruppen uppfyllt kriterierna för egentlig depression innan 

behandling gör tre personer (nio procent) det efter behandling. I TA gruppen uppfyller 22 (69 

procent) personer kriteriet för egentlig depression innan behandling och vid eftermätningen gör 

fyra deltagare (28 procent) det. 

Tabell 5.  

Diagnoser (insomni och depression) före och efter behandling. 

 

 

KBT- I före 

behandling 

(n = 32) 

KBT-I efter 

behandling 

(n = 32) 

TA före 

behandling 

(n = 32) 

TA efter 

behandling 

(n = 32) 

Insomni     

   Insomni 32 (100 %) 7 (21,9 %) 32 (100 %) 13 (40,6 %) 

   Ej insomni  - 21 (65,5 %) - 9 (28,1 %) 

   Information 

   saknas 

- 4 (12,5 %) - 10 (31,2 %) 

Depression     

   Egentlig  

   depression  

19 (59,4 %) 3 (9,4 %) 22 (68,8 %) 4 (12,5 %) 

   “Minor”  

   depression 

6 (18,8 %) 4 (12,5 %) 4 (12,5 ) 5 (15,6 %) 

   Depressiva 

   symptom 

7 (21,9 %) 21 (65,3 %) 6 (18,8 %) 13 (40,6 %) 

   Information 

   saknas 

- 4 (12,5 %) - 10 (31,2 %) 

Not. KBT-I, KBT behandling för insomni i grupp; TA, Tillämpad avslappning i grupp; n= antal personer. 

 

Tabell 6. 
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 Poäng på Insomnia Severity Index och Beck Depression Index uppdelad efter kategorier 

 

 

KBT- I före 

behandling 

KBT-I efter 

behandling 

TA före 

behandling 

TA efter 

behandling 

Insomnigrad ISI (n = 29) (n = 29) (n = 31) (n = 30) 

  Ingen insomni  - 13 (44,8 %) -  3 (10,0 %) 

  Subklinisk insomni  2 (6,9 %) 7 (24,2 %) 1 (3,2 %) 9 (30,0 %) 

  Medelsvår insomni  20 (68,9 %) 8 (27,6 %) 22 (71,0%) 14 (46,7 %) 

  Svår insomni  7 (24,2 %) 1 (3,4 %) 8 (25,8 %) 4 (13,3 %) 

Depressionsgrad BDI-II (n = 29) (n = 29) (n = 32) (n = 32) 

  Minimal  6 (20,7 %) 15 (51,7 %) 4 (12,5 %) 12 (37,5 %) 

  Lindrig 7 (24,1 %) 2 (6,9 %) 11 (34,4 %) 6 (18,8 %) 

  Måttlig 6 (20,7 %) 7 (24,1 %) 7 (21,9 %) 4 (12,5 %) 

  Allvarlig  10 (34,5 %) 5 (17,2 %) 10 (31,3 %) 10 (31,3 %) 

Not. KBT-I, KBT behandling för insomni i grupp; TA, Tillämpad avslappning i grupp; ISI, Insomnia Severity Index; 

BDI-II, Beck Depression Index 

 

Gällande nivåer på självskattningsskalorna för insomni- och depressionssymptom befann 

sig samtliga deltagare i båda grupperna över gränsvärdet vid för “ingen insomni” på Insomnia 

Severity Index (ISI) (med en poäng över 8). Vid eftermätning var 45 procent för deltagarna i 

KBT-I gruppen och 10 procent av deltagarna i TA gruppen under gränsvärdet (se tabell 6). 

Motsvarande för Beck Depression Index II (BDI-II) så befann sig 21 procent av deltagarna i 

KBT-I gruppen under gränsvärdet för “minimal depression” (med ett resultat över 14 poäng) 

jämfört med 13 procent av deltagarna i TA gruppen vid behandlings början. Efter behandlingen 

befann sig 51 procent av KBT-I gruppen under gränsvärdet och 38 procent av TA gruppen. 

Märkbart är att trots att det är fem personer mindre i kategorin “allvarlig depression” för KBT-I 

gruppen är antalet oförändrat i avslappningsgruppen (en tredjedel av deltagarna både innan och 

efter). 
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Medierar grad av RNT sambandet mellan grad av insomni och grad av depression innan 

och efter behandling? 

Oberoende t-test utfördes för de tre mättillfällena för att jämföra medelvärde mellan KBT-I och 

TA. Inga signifikanta skillnader fanns mellan grupperna. Vid eftermätning på APSQ fanns en 

tendens till signifikans (p= 0,08). 

För att undersöka om nivå av repetitivt negativt tänkande (RNT) medierar sambandet 

mellan utfall på självskattingsskalorna ISI och BDI-II, genomfördes fyra stycken 

medieringsanalyser i SPSS med måtten för sömnrelaterad oro (APSQ) och negativa automatiska 

tankar (ATQ) vid mellanmätningen som mediatorer. Eftersom båda behandlingsgrupperna 

påvisade effekt undersöktes mediering oavsett behandling 

Medieringsanalys visade att det inte fanns en signifikant direkt effekt av ISI före 

behandling som prediktor för utfall på ISI vid uppföljning (b = 0,33, p = 0,15 (se figur 6). Därav 

kan nivå av sömnrelaterad oro vid mellanmätning inte bedömas mediera nedgången i poäng på 

ISI mellan för- och eftermätningen. 

 
Figur 6. Modell över ISI före som prediktor för ISI efter, medierat med APSQ vid 

mellanmätning  
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Medieringsanalyser utförda i SPSS visar att det inte fanns en signifikant indirekt effekt av 

ISI före behandling som prediktor för utfall på ISI vid uppföljning med nivå av ATQ vid 

mellanmätningen som mediator (b = 0,10, BCa CI [-,09, 0,30]) (se figur 7). Detta på grund av att 

ISI vid förmätningen inte predicerade ATQ vid mellanmätningen på en signifikant nivå (b = 1,13, 

t = 0,98, p = ,33). Nivå av automatiska negativa tankar vid mellanmätning medierar alltså inte 

nedgången i poäng på ISI mellan för- och eftermätningen. 

 
Figur 7. Modell över ISI före som prediktor för ISI efter, medierat med ATQ vid mellanmätning. 

 

 

Medieringsanalyserna visar att det fanns en signifikant indirekt effekt av BDI-II före 

behandling som prediktor för utfall på BDI vid uppföljning med nivå av ATQ vid 

mellanmätningen som mediator (b = 0,32, BCa CI [,11, 0,58]) (se figur 8). Detta motsvarar en 

stor effekt η = 0,26 95 % BCa CI [,09, 0,40]. BDI före behandling som prediktor för BDI efter 

behandling medierars av nivå av ATQ vid mellanmätningen. Nivå av automatiska negativa 

tankar vid mellanmätning medierar alltså nedgången i poäng på BDI-II mellan för- och 

eftermätningen. 
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Figur 8. Modell över BDI-II före som prediktor för BDI-II efter, medierat med ATQ vid 

mellanmätning. 

 

Medieringsanalyserna visar vidare att det inte fanns en signifikant indirekt effekt av BDI-II 

före behandling som prediktor för utfall på BDI-II vid uppföljning med nivå av APSQ vid 

mellanmätningen som mediator (b = 0,10, BCa CI [-,09, 0,30]) (se figur 9). APSQ vid 

mellanmätningen predicerade inte heller på en signifikant nivå BDI-II vid uppföljning (b = 0,06, t 

= 0,98, p = 0,34). Nivå av sömnrelaterad oro vid mellanmätning medierar alltså inte nedgången i 

poäng på BDI-II mellan för- och eftermätningen. 
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Figur 9. Modell över BDI-II före som prediktor för BDI-II efter, medierat med APSQ vid 

mellanmätning. 

Diskussion 

Insomni och depression är två av de vanligaste folkhälsoproblemen i västvärlden idag och 

samsjuklighet dem emellan är vanligt förekommande. Dock har inte denna samsjuklighet varit 

synlig i behandlingsforskning (Ohayon, 2007). Rekommenderad psykologisk behandling vid 

insomni är KBT-I men behandlingen är utprövad för primär insomni vilket gör det intressant att 

undersöka hur behandlingen påverkar en blandad sömn- och depressionproblematik. 

Syftet med denna studie var att jämföra effektiviteten mellan två gruppbehandlingar, 

kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-I) och tillämpad avslappning (TA), för personer med 

insomni och depressiva symptom. Ett ytterligare syfte var att undersöka om grad av repetitivt 

negativt tänkande (RNT) medierade behandlingsresultaten. Studiens hypoteser var att grad av 

insomni- och depressionsymptom skulle minska i båda behandlingsgrupperna men mer i KBT-I 

gruppen samt att grad av repetitivt negativt tänkande skulle mediera både grad av insomni och 

grad av depression.  

Deltagarna i behandlingsgrupperna förbättrades efter behandlingen på 

självskattningsmåtten gällande sömn- och depressionssymptom. För båda behandlingarna gällde 

att de hade en större primär effekt på sömnproblemen men också en sekundär effekt på 

depressionssymptomen. KBT-I gruppen förbättrades mest avseende både sömn- och 

depressionsproblem. Grad av repetitivt negativt tänkande, i form av negativa automatiska tankar, 

medierade utfall för depressionssymptom. Nedan analyseras resultaten mer i detalj utifrån 

frågeställningar och hypoteser. 
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Påverkan på insomni- och depressionssymptom 

Båda behandlingarna hade effekt på deltagarnas sömnproblem och effekten var störst för KBT-II 

gruppen, vilket följer hypotesen. Resultatet för KBT-I gruppen var i linje med, eller till med 

bättre än, resultat från tidigare forskning (Bastien et al., 2001; Krapelin & Bergdahl, 2011). Av 

andra studier med KBT-I behandling har endast en funnits rapportera förändringar i 

sömnproblem utifrån ISI och den studien har endast fyra deltagare (Maroti et al., 2011). 

Medelförändringen på ISI för de fyra deltagarna var 52 procent. Detta är något bättre än 

deltagarna i KBT-I gruppen i denna studie, vilka hade en nedgång på ISI med 43 procent. Övriga 

studier med KBT-I behandling för samsjuklig insomni och depression utgår oftast från resultat på 

sömndagböcker vilket försvårar jämförelsen. Däremot motsvarar KBT-I gruppens minskning på 

ISI de resultat som Bastien et al. (2001) uppnådde i en behandlingsstudie. Patienter som där sökt 

hjälp för sömnproblem fick behandling i form av kognitiv beteendeterapi, farmakologisk 

behandling eller en kombination av dessa. Efter behandling hade deltagarna minskat sina 

sömnproblem mätt med nivå på ISI med 42 procent. Utifrån att samsjukliga tillstånd anses vara 

mer svårbehandlade är detta ett bra resultat. Något som försvårar jämförelsen är dock att 

deltagarna i studien av Bastien et al. deltagit i tre olika sorters behandlingar.  

Resultatet för KBT-I gruppen överträffar det från en behandlingsstudie av Krapelin & 

Bergdahl (2011) där 22 personer med samsjuklig insomni och depression deltagit i en nio veckor 

lång självhjälpsbehandling mot insomni. Minskningen på ISI var 26 procent efter behandling. En 

faktor som skiljer studierna åt är att samtliga deltagare där uppfyllde kriterierna för depression 

vid screening. 

KBT-I gruppen förbättras mest även avseende depressionssymptom. Skillnaden i påverkan 

på depressionsymptom märktes också i antal deltagare i respektive behandling som uppnått en 
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kliniskt signifikant förbättring. Avseende poäng på BDI-II hade fem av tio deltagare i KBT-I 

gruppen rört sig från kategorin allvarlig depression medan antalet var konstant i TA gruppen (tio 

deltagare). Detta tyder på att KBT-i behandlingen var effektivare i att påverka svårare 

depressionssymptom.  

Grad av repetitivt negativt tänkande 

Av medieringsanalyserna var det endast automatiska negativa tankar vid mellanmätning som 

medierade utfallet. Detta går emot hypotesen om att grad av repetitivt negativt tänkande kommer 

att mediera grad av insomni och grad av depression. Detta kan tänkas bero på att spridningen i 

resultaten av behandlingarna är stor. I och med att båda behandlingsgrupper inkluderas i 

analysen kan skillnaden i behandlingsresultat mellan KBT-I och TA påverka. Ett bättre alternativ 

för att undersöka RNT som mediatorer vore kanske att jämföra KBT-I behandlingen med en 

väntelistekontrollgrupp, alternativt att utföra medieringsanalyser med endast KBT-I gruppen. För 

samtliga medieringsanalyser gäller också att det inte har kontrollerats för grad av RNT vid 

förmätning och resultaten av analyserna bör därför tolkas med försiktighet. Detta på grund att 

användandet av endast en mätpunkt inte kan uteslutas att det som mäts återspeglar något statiskt 

hos deltagarna. 

Vid analysen av sömnrelaterad oro som prediktor för utfall på ISI är alla resultaten 

signifikanta förutom att den direkta effekten från innan till efter behandling inte är signifikant, 

det vill säga att ISI innan behandling inte predicerar ISI efter behandling. Sömnrelaterad oro 

medierar inte depressionssymptom och negativa automatiska tankar medierar inte utfall på 

sömnproblem. Detta går emot de transdiagnostiska teorierna om gemensamma vidmakthållande 

processer för insomni och depression (Harvey, Watkins, Mansell & Shafran (2004). Taylor et al. 

(2007) föreslår att skälet till att KBT-I behandlingen även påverkar depressionssymptom är att 
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när vaken tid i säng minskar för personen minskar också tiden då personen vanligtvis ruminerar, 

vilket tros ligga till grunden för det depressiva tillståndet. Om en tidpunkt och plats som 

vanligtvis kopplas till ruminering och oro byts ut mot ökad sömn och andra aktiviteter som inte 

bidrar till det negativa måendet får personen ökade möjligheter till problemlösning, inte minst för 

att dess trötthet minskar. Resultatet av medieringsanalyserna i denna studie talar emot detta.  

Något som kan ha påverkat analysen är att de mått som användes för att mäta RNT är 

utvecklade för att bedöma grad RNT vid specifika diagnoser. Exempelvis är frågorna i APSQ 

inriktade på oro för sömnen och missar oro kring annat. Ett annat mått som kunde ha används är 

The Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ) som utvecklats för att mäta RNT, oavsett 

innehållet i tankarna (Ehring et al., 2011). Hade ett sådant mer generellt mått för RNT använts 

kan resultatet ha sett annorlunda ut. Mer forskning kring RNTs roll vid sömn och 

depressionproblematik behövs för att klarlägga huruvida RNT i form av både oro och ruminering 

fungerar som en vidmakthållande process.  

Kliniska implikationer 

Denna studie är den första randomiserade studien att undersöka hur KBT-I påverkar personer 

med samsjuklig insomni och depressionsproblematik. Resultatet stärker slutsatsen från tidigare 

forskning att KBT-I påverkar både sömn- och depressionssymptom (Manber et al., 2008; Maroti 

et al., 2011; Morawetz, 2003; Taylor et al., 2007). Även om resultaten av tidigare studier varit 

positiva har de haft metodologiska begränsningar, som få deltagare eller avsaknad av 

kontrollgrupp. Resultatet av denna studie tyder på att personer med samsjuklig insomni och 

depressiva symptom kan tillgodogöra sig en KBT-I behandling i grupp för både sina sömn- och 

depressionsproblem. Även andra samsjukliga tillstånd tillsammans med insomni behöver 
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undersökas, speciellt med tanke på den höga samsjukligheten mellan insomni och olika 

ångeststillstånd (Ohayon & Roth, 2003). 

Resultatet visar också på att TA har en god behandlingseffekt för sömnproblem och en 

medelgod effekt i att behandla depressionsproblematik. En slutsats att dra av detta är att personer 

som av olika skäl inte kan genomföra en KBT-I behandling kan dra nytta av tillämpad 

avslappning. 

Teoretiska implikationer 

Enligt Harvey, Watkins, Mansell, och Shafran (2004) delar olika psykologiska diagnoser 

liknande vidmakthållande processer och KBT-I behandlingen kan tänkas påverka både beteenden 

och kognitiva vidmakthållande processer. Sömnrestriktionen under behandlingen föreslås leda till 

minskad vila eller tupplurar under dag- och kvällstid vilket öppnar upp för andra mer belönade 

aktiviteter, något som i sig har kopplats till minskningar i depressionssymptom (Hopko, Lejuez 

& Hopko, 2004). För att komma åt kognitivt vidmakthållande processer, som RNT, används 

bland annat övningen konstruktiv oro för att identifiera och utmana ruminering och oro. 

Taylor et al. (2007) föreslår att skälet till att KBT-I behandlingen även påverkar 

depressionssymptom är att när vaken tid i säng minskar för personen minskar också tiden då 

personen vanligtvis ruminerar, vilket tros ligga till grunden för det depressiva tillståndet. Om en 

tidpunkt och plats som kopplas till ruminering och oro byts ut mot ökad sömn och andra 

aktiviteter som inte bidrar till negativt mående får personen ökade möjligheter till 

problemlösning, inte minst för att tröttheten minskar. Resultatet att sömnrelaterad oro inte 

medierar depressionsproblemen och att negativa automatiska tankar inte medierar 

sömnproblemen talar emot denna förklaring. 
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Skälen till att TA har så pass god effekt på sömnproblemen, förstått utifrån den modell 

Harvey presenterar (2002), kan vara att avslappningen minskar den fysiologiska uppvarvningen 

som följer av en persons överdrivna kognitiva aktivitet inför sömnen. Därmed kan TA, förutom 

psykoedukation kring sömn, också erbjuda en metod för att handskas med kroppsliga 

uppvarvningen. Däremot erbjuder inte TA samma verktyg som KBT-I gruppen får, vilka 

uppmanas att faktiskt handskas med oron genom antingen lämna miljön där de brukar oroa eller 

ruminera eller använda övningarna konstruktiv oro eller tankeregistrering som lärts in. Men om 

Harveys modell förstås som att de olika processerna förstärker varandra kan en intervention mot 

den kroppsliga uppvarvningen leda till minskad överdriven kognitiv aktivitet inför sömnen.  

Men trots att TA behandlingen hade en effekt på depressionproblemen så uppfyllde 

fortfarande tio deltagare kriterierna för allvarlig depression på BDI-II efter behandling. Detta är 

lika många som innan behandling. Även om det är för få personer för att dra några slutgiltiga 

slutsatser så är resultatet en indikation på att avslappningsträningen inte har en effekt vid en 

svårare depressionsproblematik till skillnad från KBT-I behandlingen.  

Begränsningar 

Denna uppsats baserades på en befintlig studie vilket har påverkat de mått som finns tillgängliga 

att analysera och vilka analyser som har kunnat utföras. Exempelvis hade andra mått för RNT 

kunnat användas. En utvärdering av behandlingsintegritet kommer att utföras men kunde inte 

inkluderas i uppsatsen av tidsmässiga skäl. I studien ingår också ytterligare en eftermätning vid 

sex månader, vars resultat av tidsmässiga skäl inte kan inkluderas i denna uppsats. Uppföljning 

som inkluderats i uppsatsen är åtta veckor efter påbörjad behandling och för att säkerhetsställa att 

behandlingsresultaten står sig över tid krävs en längre uppföljning. 
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En annan begränsning är att inte samtliga deltagare var deprimerade vid studiens början. 

Enligt skattningen på DSISD uppfyllde 64 procent av deltagarna kriterierna för egentlig 

depression, 16 procent kriterierna för “minor” depression och 20 procenten kriterierna för 

depressiva symptom vid studiens början. På BDI-II uppfyllde tio deltagare (16 procent) 

kriterierna för “minimal” depression, vilket indikerar att de ligger under en klinisk nivå. Att cirka 

en femtedel av deltagarna inte klassats som deprimerade minskar den påverkan som 

sömnbehandlingarna kan ha haft på depressionssymptomen. Alla deltagare har inte lika stor 

möjlighet till förbättring. Resultaten av behandlingarna på depressionssymptomen bör därför 

tolkas som konservativa och att behandlingen kunde haft en större effekt om samtliga deltagare 

varit deprimerade vid behandlingens början. 

Ytterligare en begränsning är bortfall under studien. En skillnad mellan grupperna finns då 

TA behandlingen vid eftermätningen har ett bortfall på nio deltagare jämfört med KBT-I 

behandlingens två. Detta påverkar resultatet i och med att värden från för- och mellanmätning 

förts över till eftermätningen i enlighet med en “intention to treat” analys. Bortfallet kan bero på 

slump men den stora skillnaden mellan grupperna kan också bero på att deltagarna avslutande 

behandlingen i förtid fann för att de exempelvis fann TA behandlingen mindre trovärdig eller 

hade svårare att ta till sig den.  

De två deltagare som hoppade av i förtid i KBT-I gruppen gjorde det båda på grund av 

svårigheter med att genomföra sömnrestriktionen. Ytterligare forskning behöver undersöka om 

detta är en vanlig orsak till avhopp vid KBT-I behandling, i och med att sömnrestriktion som 

enskild komponent har bra evidens. Om så är fallet bör deltagare som får förhinder att följa 

sömnrestriktionen erbjudas ett anpassat program. En annan form av sömnrestriktion har tidigare 

använts vid behandling av sömnproblem hos barn och benämns som bedtime fading (Taylor & 
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Roane, 2010). Den innebär att tiden för sänggående gradvis justeras upp mot tiden då personen 

brukar somna, istället för att som sömnrestriktionen i KBT-I behandlingen initialt helt begränsa 

tid i sängen så att den motsvarar den ungefärliga sömntiden per natt.  

Styrkor 

Denna studie har en experimentell design med randomisering och en aktiv kontrollgrupp vilket 

stärker den interna validiteten. Detta är också den första större studien på behandling av 

samsjuklig insomni och depression. Tidigare mindre studier har endast inkluderat personer med 

milda eller måttliga depressionssymptom, medan denna studie även inkluderar personer med 

allvarliga depressionssymptom. Detta innebär en effektivare behandling av samsjuklig depression 

och insomni, om man kan erbjuda hjälp med sömnproblem i en depressionsbehandling. 

Samsjukliga tillstånd är mycket vanligt förekommande kliniskt men mer sällan ett fokus inom 

forskningen, som istället ofta prioriterar en hög intern validitet. 

En annan styrka med studien är den noggranna screeningprocess med telefonintervjuer 

där både DSISD och SCID administrerades för att säkerhetsställa både insomni och depression. 

Samma diagnostiska verktyg har också använts vid uppföljning. Behandlarna var tre psykologer 

varav en gått ut psykologutbildningen och två var legitimerade psykologer, vilka var förtrogna 

med att utföra insomnibehandling i grupp. Behandlingens gruppformat garanterar också att 

deltagarna fått likartad behandling. Även att behandlingsarbetet varit manualbaserat och att 

behandlarna fått handledning bidrar till detta.  

Ytterligare en styrka är de generösa inklusionkriterierna, vilket också återspeglar sig i att 

det finns heterogenitet bland deltagarna gällde ålder, kön och utbildningsgrad. Åldern på 

deltagarna och fördelningen mellan kvinnor och män är representativt för populationen vilket 

förbättrar generaliserbarheten.  
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Sammanfattande kommentar 

Resultatet av denna studie är att en fyra sessioners KBT-I behandling i grupp effektivt kan 

påverka både sömn- och depressionssymptom. Studien ger stöd åt teorierna att samsjuklig 

insomni och depression är sammanhängande tillstånd, vilka kan behandlas med en KBT baserad 

sömnbehandling. Genom att behandla det ena tillståndet får man resultat i det andra och detta har 

stor betydelse vid framtida behandling av tillstånden. En spridning av insomnibehandling i 

gruppformat kan effektivisera nuvarande behandlingar av samsjuklig insomni och depression och 

leda till snabbare hjälp och minska lidandet för denna patientgrupp.  

Vidare studier skulle kunna undersöka hur tillägg av komponenter från 

depressionbehandling till KBT-I påverkar personer med samsjuklig insomni och depression. Men 

med tanke på hur vanligt förekommande sömnproblem är för deprimerade är en vidare 

undersökning av hur tillägg till depressionsbehandling av komponenter som möter 

sömnproblemen intressant. Slutligen pekar denna studie på det komplexa i att behandla tillstånd 

som insomni och depression. Att en multikomponents behandling får bättre resultat gör det 

intressant att studera vilka andra komponenter som kan vara hjälpsamma samt vilka som drar 

nytta av vad i behandlingsprogrammen. 
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