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Är Kognitiv Beteendeterapi för Insomni (KBT-I) en effektiv 

behandling för depression – vid samtidig förekomst av insomni?  

 

Gustav Gybrant & Pegita Seyedi 

Örebro Universitet 

 

Sammanfattning 

Depression och insomni är två vanliga former av psykisk ohälsa. I den 

här studien undersöktes om en bevisat effektiv behandling för insomni, 

(KBT-I), påverkade grad av depressiva symtom hos personer med 

konstaterade symtom på såväl depression som insomni. I studien 

kontrollerades för om en minskning av nedstämdhet kunde tillskrivas 

en ökad fysisk aktivitetsnivå. En single case experimental design 

användes för ändamålet, med dagliga skattningar av sömn, 

nedstämdhet och fysisk aktivitetsnivå. Symtom på såväl insomni som 

nedstämdhet minskade signifikant hos tre av sex deltagare. Minskad 

nedstämdhet kunde inte förklaras av ökad fysisk aktivitetsnivå. 

Samvariation observerades mellan depression och insomni. Resultaten 

visar att insomni och depression kan påverkas av samma behandling, 

vilket antyder förekomst av gemensamma vidmakthållande 

mekanismer. 
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Is Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I) an effective 

treatment for depression – when comorbid with insomnia1 

 

Gustav Gybrant & Pegita Seyedi 

Örebro University 

 

Abstract 

Insomnia and depression are two common mental health problems. This 

study investigated whether a proven effective treatment for insomnia 

CBT-I, would change the severity of depressive symptoms, for 

participants with comorbid insomnia and depression. It was controlled 

for, whether a reduction in depressive symptoms could be the result of 

increased physical activity. A single case experimental design, 

including daily measurements of sleep, depression and physical 

activity, was used as a means to answer the research questions. 

Symptoms of both depression and insomnia were significantly reduced 

for three out of six participants. Increased physical activity was not able 

to explain the decrease in depression scores. A correlation was 

observed, between depression and insomnia. The results shows that 

insomnia and depression can be affected by the same treatment, which 

implies existence of common perpetual mechanisms. 

 

Keywords: Insomnia, depressive symptoms, physical activities, CBT-I, 

comorbidity, single case experimental design. 
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Introduktion 

I den här studien kommer vi att undersöka två vanligt förekommande diagnoser, som 

dessutom ofta förekommer samtidigt, nämligen insomni och depression. Vi kommer att 

undersöka effekten av att applicera en standardiserad behandling för insomni på depression, 

hos individer som uppvisar båda tillstånden. Om en effekt kan konstateras, skulle detta kunna 

antyda att tillstånden vidmakthålls av gemensamma mekanismer.  

 Det är ett välkänt faktum att psykiatriska syndrom ofta samvarierar; har man en 

psykiatrisk diagnos ökar sannolikheten att man ska drabbas av en annan (Kessler, Chiu, 

Demler & Walters, 2005; Kessler, McGonagle, Zhao, Nelson, Hughes, Eshleman, Wittchen & 

Kendler, 1994). Detta faktum har föranlett att man har börjat söka förklaringar till varför olika 

tillstånd uppträder samtidigt, eller i nära anslutning till varandra. De senaste åren har 

forskning identifierat underliggande processer, s.k. transdiagnostiska processer, gemensamma 

för olika diagnoser och tillstånd (Harvey, Watkins, Mansell & Shafran, 2004; Fairburn, 

Cooper & Shafran, 2003). Transdiagnostiska processer antas bidra till utveckling och eller 

vidmakthållande av olika psykiatriska diagnoser och tillstånd. En ökad kunskap om vilka 

processerna är och hur de interagerar med varandra, skulle bidra till en ökad förståelse för hur 

psykiatriska syndrom utvecklas och varför de så ofta uppträder tillsammans. 

  Det finns forskning som antyder att sömnbesvär i sig är att betrakta som en 

transdiagnostisk process och bidragande orsak till ett flertal psykiatriska tillstånd, däribland 

depression (Harvey, Murray, Chandler & Soehner, 2011).  Att tillämpa en väletablerad 

behandling såsom Kognitiv Beteende-Terapi för Insomni (KBT-I) vid depression, skulle i så 

fall kunna ha effekter långt utöver en förbättrad sömn, vilket vi avser att undersöka i den här 

studien.                                                   

   Innan vi fördjupar oss i hur de båda tillstånden kan vara sammanlänkade, så låt oss 

beskriva de båda tillstånden var för sig och vilken behandling som idag rekommenderas. 
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Insomni 

Insomni är en mycket vanligt förekommande sömnstörning. En epidemiologisk 

sammanställning visar att ca en tredjedel av den vuxna populationen har symptom på insomni 

och ca 6 % uppfyller kriterierna för diagnosen insomni, när den definieras enligt Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition (DSM-IV) (American Psychiatric 

Association, APA, 2000). I sammanställningen inkluderades studier från olika delar av 

världen, vilket visar att insomni är globalt förekommande. Huvuddelen av studierna kommer 

dock från industrialiserade länder. Översikten visar att symtom på insomni är vanligare hos 

kvinnor och ökar med stigande ålder (Ohayon, 2002). I Sverige visade en sammanställning att 

24 % av befolkningen uppvisar symtom minst tre gånger i veckan och 11 % uppfyller 

kriterierna för diagnosen. Även i Sverige är insomni vanligare hos kvinnor och ökar med 

stigande ålder (SBU, 2010). 

 Sedan lanseringen av det diagnostiska systemet DSM-5 i maj 2013, har tidigare 

undergrupper såsom primär insomni, insomni relaterad till annan psykisk störning och 

insomni relaterad till ett medicinskt tillstånd tagits bort. Nu ges istället den mer enhetliga 

diagnosen insomnia disorder. Man vill genom förändringen understryka att insomni är en 

diagnos som kräver specifik uppmärksamhet och specifika åtgärder, oavsett om den 

förekommer tillsammans med andra tillstånd (APA, 2013).  

Figur 1. Diagnostiskt kriterium, (fritt översatt), för insomnia disorder enligt DSM-5 

(APA, 2013). 

A. En framträdande upplevelse av otillräcklig sömn, avseende kvalitet eller kvantitet 

associerat med minst ett av följande symtom: Svårighet att somna in, frekventa 

uppvaknanden under natten eller uppvaknande under tidig morgon med oförmåga 

att somna om. 

B. Sömnstörningen ska orsaka påtagligt obehag eller nedsättning i social, yrkesmässig, 

akademisk eller beteendemässig funktion, eller inom andra viktiga 

funktionsområden. 

C. Sömnsvårigheterna ska förekomma minst tre nätter per vecka. 

D. Sömnsvårigheterna ska ha varit aktuella i minst tre månaders tid.  

E. Sömnsvårigheterna ska förekomma, trots adekvata möjligheter att sova. 
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F. Insomnin ska inte kunna förklaras bättre av eller förekomma enbart tillsammans 

med en annan sömnstörning. 

G. Insomnin ska inte gå att attribuera som en fysiologisk effekt av en substans, drog 

eller medicin. 

H. Samexisterande psykiska störningar och medicinska tillstånd ska inte på ett adekvat 

sätt förklara de framträdande symtomen på insomni. 

 

 Forskning visar att komorbiditet är mycket vanligt förekommande mellan insomni 

och andra tillstånd och diagnoser, såväl psykiatriska som somatiska. En relativt hög grad av 

komorbiditet har observerats mellan insomni och kardiovaskulära problem, kronisk smärta, 

depression och ångeststörningar (Stewart, Besset, Bebbington, Brugha, Lindesay, Jenkins & 

Meltzer, 2006; Taylor, Mallory, Lichstein, Durrence, Riedel & Bush, 2007). Det finns också 

forskning som tyder på att sannolikheten för komorbida tillstånd ökar, desto allvarligare form 

av insomni man har. I en studie fann man att ju svårare symptom på insomni en individ 

uppvisade, desto större sannolikhet för att det fanns komorbida kroniska medicinska eller 

psykiatriska tillstånd (Sarsour, Morin, Foley, Kalsekar & Walsh, 2010). 

  Insomni är dock inte bara vanligt förekommande tillsammans med medicinska och 

psykiatriska sjukdomar och tillstånd, insomni förefaller också vara en riskfaktor för 

utvecklandet av olika sjukdomar och tillstånd. I en sammanställning av tre översiktsartiklar 

om insomni som riskfaktor för utvecklandet av dålig hälsa, konstateras att insomni är en 

påtaglig riskfaktor för utvecklandet av ett flertal psykologiska problem, såsom depression, 

ångest och beroendeproblematik (Jansson-Fröjmark, 2005).  

 Som nu konstaterats är insomni ett vanligt förekommande symtom vid olika 

medicinska och psykiatriska diagnoser, men också en riskfaktor för att utveckla olika 

sjukdomar. Insomni och andra sömnbesvär är också diagnostiska kriterier enligt DSM-5, vid 

ett flertal olika psykiatriska diagnoser såsom depression, bipolär sjukdom och generaliserat 

ångestsyndrom (APA, 2013).  



KBT-I FÖR DEPRESSION 8 

 

 

 Traditionellt har insomni betraktats som ett symtom på en annan primär störning, 

inte som ett syndrom i sig självt. Aktuell forskning talar dock för att sömnproblem av 

insomnikaraktär sällan ska betraktas som en bieffekt av en annan störning, utan som ett 

problem som kräver egen uppmärksamhet och skräddarsydd behandling (Harvey, 2008). 

Harvey menar att forskning inom fyra olika områden stödjer antagandet att insomni inte bör 

betraktas som symtom på en annan, primär störning: 1. Insomni spelar en central roll i och 

förefaller vara en riskfaktor för utvecklandet av flera psykiatriska tillstånd. 2. Störd sömn 

leder till minskad livskvalitet hos personer utan komorbida tillstånd. 3. Sömnbrist har en 

negativ inverkan på sinnesstämning. 4. Sömnbrist har en negativ inverkan på kognitiv 

funktionsförmåga. Det kan också konstateras att en ond cirkel tenderar att uppstå vid 

sömnproblem. Sömnbrist leder till negativ påverkan på sinnesstämning under dagen, vilket i 

sin tur påverkar nattsömnen på ett negativt sätt (Harvey, 2008).  Förändringarna som gjorts i 

DSM-5, ligger i linje med Harveys argument om att insomni inte är ett sekundärt symtom på 

en primär diagnos. Det kan konstateras att synen på insomni håller på att förändras.   

 Forskning kring sömn och sömnbesvär har bidragit till en ökad kunskap om hur 

insomni uppkommer och vidmakthålls. Följande psykologiska modeller lägger fokus på olika 

aspekter av insomni: 

 The 3 P model of insomnia (Ebben & Spielman, 1987; ref i Morin & Espie, 2012), 

beskriver utvecklingen av insomni. Enligt modellen uppstår insomni genom ett samspel av 

sårbarhetsfaktorer, utlösande faktorer och vidmakthållande faktorer. En genetisk eller 

personlighetsbaserad sårbarhet, såsom fysiologisk hyperarousal eller ångestbenägenhet, gör 

att man reagerar extra kraftigt vid en stressande händelse. För att försöka ta kontroll över 

sömnsvårigheterna, använder man kognitiva och beteendemässiga strategier, vilka ofta bidrar 

till att vidmakthålla sömnproblemen snarare än att lösa dem (Ebben & Spielman, 2009). 
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  A cognitive model of insomnia (Harvey, 2002), är en modell som betonar kognitiva 

processers betydelse för uppkomst och vidmakthållande av insomni. Oro, selektiv 

uppmärksamhet och förändrad perception är exempel på viktiga etiologiska och 

vidmakthållande processer. Det har visat sig att personer med insomni inte sällan överskattar 

sin faktiska sömnbrist och de konsekvenser som den för med sig, vilket resulterar i en högre 

grad av oro och därmed ett fysiologiskt påslag (Harvey, 2002). 

 De flesta av oss upplever symptom på insomni under någon del av livet, men bara 

hos en del utvecklas kronisk eller långvarig insomni. Viktiga psykologiska faktorer som 

bidrar till vidmakthållande, kan beskrivas som Sleep cognition, maladaptive sleep practices 

och emotional arousal (Yang, Spielman, & Glovinsky, 2006).  Sleep cognition är bland annat 

tankar och föreställningar om sömn och sömnproblem. En vanlig föreställning är att alla 

måste sova åtta timmar varje natt för att må bra, vilket är felaktigt då sömnbehov är 

individuellt. En vanligt förekommande tanke är att sömnbrist oundvikligen leder till ödesdigra 

konsekvenser. Denna föreställning eller tanke kan leda till oro och fysiologiskt påslag, vilket 

är oförenligt med sömn. Vi tillämpar också en stor mängd yttre beteenden, behavioral 

practices, för att försöka kompensera sömnbrist och återställa en god sömn. Fysisk aktivitet 

innan sänggående kan försvåra insomning, liksom kognitivt krävande aktiviteter. Ovanstående 

aktiviteter stimulerar kroppens arousal system, med förhöjd puls, högre blodtryck och 

utsöndring av stresshormoner som följd. Även stress och starka emotioner ger ett liknande 

påslag. Andra vanligt förekommande beteendestrategier är att gå och lägga sig extra tidigt, ta 

tupplurar etc., vilket stör en naturlig sömncykel. Följande modell ger en överskådlig bild av 

samverkan mellan psykologiska och fysiologiska faktorer i sömn och uppkomsten av 

sömnproblem (Yang et al., 2006). 
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Figur 2. Samspel mellan psykologiska och neurofysiologiska faktorer i uppkomsten av 

insomni. 

 

Behandling av insomni 

Den vanligaste behandlingsformen för insomni i Sverige är läkemedelsbehandling (SBU, 

2010). Psykologisk behandling för insomni började utvecklas under mitten av 1900-talet. 

Avslappning och biofeedback följdes av kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker såsom 

sömnrestriktion, paradoxal intention, psykoedukation om sömnhygien och 

stimuluskontrollterapi (Morin & Espie, 2012). Idag är det vanligt att kombinera flera 

beteendeterapeutiska och kognitiva komponenter i samma behandling, vilket då betecknas 

som KBT-I. Behandling med KBT-I syftar till att förändra de kognitioner och beteenden som 

vidmakthåller insomni och återställa en normal dygnsrytm (Yang et al., 2006). 

 En översikt över behandlingsstudier mellan 1998 och 2004 antyder att psykologisk 

behandling för insomni är framgångsrik. Den är framgångsrik även om problematiken är 

associerad med andra sjukdomar och besvär såsom cancer, smärta, alkoholmissbruk och vissa 

psykiatriska diagnoser, vilket utmanar den traditionella synen att den primära diagnosen 

måste behandlas först. I översikten kunde också konstateras att de positiva effekterna av 

psykologisk behandling är bestående över tid. Vid en jämförelse mellan psykologiska 
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behandlingar visade sig stimuluskontrollterapi, sömnrestriktion och KBT-I vara de mest 

effektiva (Morin, Bootzin, Buysse, Edinger, Espie & Lichstein, 2006). I en annan översikt 

visade sig KBT-I vara mer effektiv än enskilda komponenter, såsom sömnrestriktion och 

stimuluskontrollterapi, var för sig (Wang, Wang & Tsai, 2005). 

 En aktuell metaanalys över enbart randomiserade och kontrollerade studier från åren 

1990-2009, bekräftar den tidigare bilden att KBT-I är en mycket effektiv behandling vid 

insomni (Okajima, Komada & Inoue, 2011). Effekten varierade från medelstor till stor i de 

olika utvärderingarna. Analysen visade också att behandlingen är effektiv både gällande 

subjektiva och objektiva mått på insomni och att effekten är bestående och tenderar att öka 

över tid. Att den är bestående över tid är en stor fördel jämfört med sömnmediciner (Okajima 

et al., 2011). 

 Något som utmärker behandling med KBT-I är en förhållandevis kort 

behandlingslängd. I en översikt som inkluderade 37 studier, var genomsnittet 5,7 sessioner 

fördelat över i genomsnitt 6,5 veckor (Morin et al., 2006). I en studie, (Edinger, Wohlgemuth, 

Radtke, Coffman & Carney, 2007), visade det sig att en behandlingslängd om fyra sessioner, 

varannan vecka, under åtta veckors tid gav bäst resultat. Fyra sessioner jämfördes med en, två 

och åtta sessioner under samma tidsperiod (Edinger et al., 2007). 

 I en svensk översikt av det vetenskapliga stödet för olika behandlingsformer för 

insomni, konstateras att sömnmediciner är den vanligaste behandlingsformen vid sömnbesvär 

(SBU, 2010). Det finns också ett vetenskapligt stöd för att ett flertal sömnmediciner är 

effektiva i avseende att förkorta insomningstid och förlänga total sovtid, men de har 

biverkningar. Det har bland annat hävdats att användningen av sömnmediciner leder till en 

ökad risk för fallolyckor hos äldre. Sambandet kunde dock inte bekräftas i översikten, 

eftersom det gjorts alltför få undersökningar. Det betyder dock inte att det inte finns ett 

samband och det bedöms vara angeläget att undersöka närmare. En annan nackdel med att 
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ordinera sömnmediciner som behandling vid insomni, är att det föreligger risk för att utveckla 

ett beroende. Med anledning av den risken ska de endast ordineras under en mycket begränsad 

tidsperiod. Översikten (SBU, 2010) visar dock att sömnmediciner i realiteten ofta förskrivs 

under långa tidsperioder.  

 När det gäller psykologisk behandling så konstaterar SBU att det finns vetenskapligt 

stöd för att KBT är en effektiv behandlingsform vid insomni. Den förkortar insomningstid, 

bidrar till färre uppvaknanden under natten och en förbättrad sömnkvalitet. Utifrån befintlig 

forskning framkommer inte att KBT har bieffekter. Översikten visade att trots att 

sömnmediciner är den vanligaste behandlingsformen vid insomni, ansåg en majoritet av de 

tillfrågade allmänläkarna att psykologisk behandling har bättre effekt på lång sikt. Att sådan 

behandling inte erbjuds tolkas som brist på terapeutisk kompetens på vårdcentralerna. En 

praxisförändring som skulle bidra till en mer evidensbaserad behandling av insomni, skulle 

vara att i högre grad erbjuda psykologisk behandling i form av KBT (SBU, 2010). 

   

Depression 

Depression är ett mycket stort folkhälsoproblem. SBU uppskattar att livstidsprevalensen för 

depression i västvärlden är 17-18 procent. Depression är också den fjärde vanligaste orsaken 

till sjukdom ur ett globalt perspektiv (SBU, 2004). Trots detta så finns det data som tyder på 

att depression generellt är ett underdiagnostiserat tillstånd och således inte alltid föremål för 

adekvat behandling (Hirschfeldt, Keller, Panico, Arons, Barlow, Wyatt & Education, 1997).  

 Figur 3. Diagnostiskt kriterium för major depression, (fritt översatt), enligt DSM-5 

(APA, 2013). 

A. För att ställa diagnosen depression ska fem av följande symtom ha funnits under den 

senaste 2-veckors period, vilket också ska representera en förändring jämfört med 

tidigare funktion. Ett av symtomen måste vara (1) eller (2).  

1. Nedstämdhet under större delen av dagen, varje dag.  Bedöms genom 

självskattning eller observation. 
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2. Påtagligt minskat intresse för och minskad tillfredsställelse i utförandet av alla 

eller nästan alla aktiviteter, större delen av dagen, så gott som varje dag. 

3. En påtaglig viktminskning eller ökning utan att följa en diet, eller påtagligt 

minskad eller ökad aptit, så gott som varje dag. 

4. Insomni eller hypersomni nästan varje dag. 

5. Psykomotorisk agitation eller retardation nästan varje dag. 

6. Onormal trötthet eller brist på energi nästan varje dag. 

7. Känslor av värdelöshet eller överdrivna skuldkänslor nästan varje dag. 

8. En minskad förmåga att tänka, koncentrera sig och fatta beslut nästan varje dag. 

9. Återkommande tankar på döden, återkommande tankar eller planer på självmord 

eller självmordsförsök. 

B. Symtomen ska orsaka kliniskt signifikant lidande eller nedsättning i social eller 

yrkesmässig funktion, eller inom andra viktiga funktionsområden. 

C. Symtomen ska inte kunna attribueras som en fysiologisk effekt av en substans, eller 

annat medicinskt tillstånd 

D. Förekomsten av egentlig depression ska inte bättre kunna förklaras av 

schizoaffektiv störning, schizofreni, scihzofreniform störning, 

vanförställningssyndrom eller annan specificerad eller icke-specificerad 

schizofrenispektrumstörning eller annan psykotisk störning. 

E. Manisk eller hypoman episod har aldrig förekommit. 

 

 I Sverige har förskrivningen av antidepressiv medicinering ökat kraftigt sedan början 

av 1990-talet. År 2005 behandlades i genomsnitt 6-7% av den allmänna befolkningen med 

antidepressiva läkemedel (Socialstyrelsen, 2006). Trenden är liknande i andra länder. Att 

förskrivningen ökar behöver dock inte betyda att fler individer använder läkemedlen. I en 

brittisk studie, visade sig den ökade förskrivningen inte vara resultatet av minskad 

underdiagnostisering, utan av att medicinen skrivs ut under längre tidsperioder än tidigare 

(Moore, Yuen, Dunn, Mullee, Muskell & Kendrick, 2009).  

 Insomni och hypersomni är ett av nio möjliga diagnoskriterier vid en 

depressionsdiagnos. Sömnbesvär av insomnikaraktär är mycket vanligt förekommande vid 

depression. I en studie fann man att 65 % av deltagarna, som var diagnostiserade med 

depression, uppvisade allvarliga sömnstörningar av insomnikaraktär enligt Hamilton 

depression rating scale (Perlis, Giles, Buysse, Thase, Tu & Kupfer, 1997).  

  Forskning tyder på att deprimerade individer har ett förändrat sömnmönster vid 

mätning med polysomnograf, jämfört med icke-deprimerade individer. En polysomnograf är 
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en apparat som mäter och grafiskt framställer utfall på flera variabler, såsom ögonrörelser, 

hjärnaktivitet och kroppsrörelser. Med polysomnografiska mätningar av deprimerade 

individer kan man, förutom begränsad kontinuitet i sömnen, konstatera en intensifierad REM-

sömn, kortare latenstid och en förlängd första REM-fas samt begränsningar i slow wave sleep, 

(SWS), (Riemann, Berger & Voderholzer, 2001). 

 Med tanke på hur vanligt förekommande depression är och vilka kostnader tillståndet 

medför, för såväl individen som för samhället, är det angeläget att utveckla effektiva 

behandlingsmetoder som också minimerar risken för återfall. 

 

Behandling av depression 

Vid behandling av lindrig egentlig depression ska sjukvården i Sverige i första hand erbjuda 

psykologisk behandling med internetbaserad KBT. Vid medelsvår egentlig depression ska 

sjukvården erbjuda antingen psykologisk behandling med KBT eller interpersonell terapi eller 

antidepressiv medicinering med SSRI-preparat. Vid svår egentlig depression bör sjukvården 

erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel eller i vissa fall, där snabb effekt 

eftersträvas, (ECT), elektrokonvulsiv behandling (Socialstyrelsen, 2010).  

 I en studie jämfördes utfallet av depressionsbehandling med KBT med EEG-profiler. 

Man fann att 70 % av dem med en normal sömnprofil svarade bra på behandlingen, jämfört 

med endast 30 % av dem som hade en avvikande profil. En djupare grad av depression 

innebar också sämre svar på behandlingen (Thase, Simons & Reynolds, 1996). Studien 

indikerar att det inte bara är så att symtom på insomni ofta förekommer tillsammans med 

depression, utan att sömnbesvär också predicerar utfall på KBT-behandling för depression. 

 Som konstaterats är sömnbesvär av insomnikaraktär mycket vanligt förekommande 

vid depression (Perlis et al., 1997). En viktig fråga är om symtom på insomni minskar vid 

gängse behandling för depression och i så fall i hur hög grad? I en studie jämfördes om 
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symtom på insomni fanns kvar efter en lyckad depressionsbehandling med antingen SSRI-

preparat eller en standardiserad behandling med KBT för depression. 71 % av deltagarna 

uppvisade symtom på insomni före behandling. Efter behandling var siffran mellan 17 och 26 

%, beroende på vilken typ av symtom som avsågs. Endast de fall där behandlingen hade varit 

framgångsrik i att behandla depressionen inkluderades i analysen. Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan gruppen som fick antidepressiv medicinering och gruppen som fick KBT i 

avseende kvarvarande symtom på insomni. Studien indikerar att gängse 

depressionsbehandlingar eliminerar en del av symtomen på insomni, men också att en 

betydande del finns kvar efter slutförd behandling (Carney, Segal, Edinger & Krystal, 2007). 

 Fysisk aktivitet har föreslagits som behandling vid depression. Samband mellan grad 

av fysisk aktivitet och depressiva symtom har under en relativt lång tid indikerats i forskning. 

Många studier har dock varit bristfälliga i sin design och kontroll av variabler och därmed inte 

tillförlitliga. De senaste åren har det dock tillkommit en del väl utförda studier som visar 

lovande resultat. En översikt (Ströhle, 2009), visar att effekten av fysisk aktivitet på 

depressiva symtom är signifikant, även när endast randomiserade kontrollerade studier 

inkluderas. I översikten poängteras att man ännu inte vet så mycket om hur fysisk aktivitet 

påverkar depression, genom vilka mekanismer. Det kan handla om ett komplext samband 

mellan psykologiska och neurobiologiska mekanismer. Psykologiska koncept såsom self-

efficacy och distraktion omnämns som möjliga medierande eller modererande faktorer 

(Ströhle, 2009). 

 Att vid en depression initiera regelbunden fysisk aktivitet har sannolikt en 

beteendeaktiverande effekt.  Beteendeaktivering är en intervention vars syfte är att bryta den 

negativa spiral av passivitet som ofta uppstår vid depression. Genom att aktivera sig och 

engagera sig i olika aktiviteter ökar möjligheterna till positiv förstärkning. Beteendeaktivering 
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är vanligtvis en del av KBT-behandling vid depression och är en bevisat effektiv 

behandlingsform i sig själv (Cuijpers, Van Straten & Warmerdam, 2007). 

 

Insomni och depression 

Att insomni tidigare betraktades som ett symtom på en annan störning, exempelvis 

depression, bidrog till att man ansåg att symtomen skulle försvinna så snart den primära 

störningen botades. Studier på senare tid har dock indikerat att symtom på insomni kan 

förekomma innan depressionen och kvarstå efter en avslutad depressionsbehandling. En 

lyckad depressionsbehandling med beteendeterapi eller antidepressiv medicinering eliminerar 

ofta inte alla symtom på insomni (Staner, 2010; Manber & Chambers, 2009; Carney et al., 

2007). Studier antyder också att det kan vara så att kvarvarande symtom på insomni, efter 

framgångsrik behandling, ökar risken att återinsjukna i depression (Dombrovski, Cyranowski, 

Mulsant, Houck, Buysse, Andreescu & Frank, 2008; Manber & Chambers, 2009).  

 Den första metaanalysen av longitudinella studier som undersöker sambanden mellan 

insomni och depression, visade att personer med insomni löper signifikant högre risk att 

drabbas av depression än personer utan sömnproblem. Odds ratio beräknades till 2.10, vilket 

innebär att risken att drabbas av depression var mer än dubbelt så stor hos individer med 

insomni. 17 studier från åren 1989 till 2010 inkluderades i analysen (Baglioni, Battagliese, 

Feige, Spiegelhalder, Nissen, Voderholzer & Riemann, 2011). 

 Två stora studier som tillkommit därefter, stödjer resultaten från metaanalysen (Salo, 

Sivertsen, Oksanen, Sjösten, Pentti, Virtanen, Kivimäki & Vahtera, 2012; Suh, Kim, Yang, 

Cho, Lee & Shin, 2012). I den första studien, som var mycket stor (n= 40791), kunde man 

konstatera att symptom på insomni predicerar en ökad risk att i framtiden utveckla depression. 

Desto fler symtom man uppvisade vid förmätningen, desto större risk att vid uppföljningen, 

efter drygt tre år, ha utvecklat en depression. Odds ratio varierade mellan 1,46 och 2,09, 
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beroende på hur många symtom som beskrevs och hur ofta de förekom. Med symtom avsågs 

svårigheter att somna, uppvaknanden under natt eller tidig morgon samt upplevelsen av att 

inte bli utvilad av sömnen (Salo et al., 2012). Den andra longitudinella studien, (n=1282), gav 

liknande resultat. I den studien delade man in deltagarna i tre grupper. De som under 

tidsperioden på sex år inte hade uppvisat symtom på insomni, de som haft en enstaka episod 

och de som haft två eller fler. Resultaten visar att gruppen med två eller fler episoder löpte en 

signifikant högre risk att drabbas av såväl depression som självmordstankar och planer (Suh et 

al., 2012).  

 Det finns dock studier som visar på motsägande resultat (Skapinakis, Rai, 

Anagnostopoulos, Harrison, Araya & Lewis 2013).  I studien (n=2406) framkom att det som 

väntat fanns en stark samvariation mellan insomni och depression, men den gav inte vid 

handen att insomni predicerar framtida depression eller vice versa. Slutsatsen dras att man i 

aktuell forskning ofta har överskattat betydelsen av insomni som en oberoende predicerande 

riskfaktor för depression. Man har också blandat ihop korrelation med kausalitet och inte 

beaktat alla alternativa förklaringsmodeller. Samvariationen kan vara ett resultat av en 

underliggande sårbarhet för både depression och insomni. Sömnbesvären kan också tolkas 

som ett tidigt symptom på depression, snarare än som ett separat tillstånd (Skapinakis et al., 

2013). 

 I en retrospektiv studie med 14915 deltagare från den allmänna befolkningen i fyra 

europeiska länder, undersöktes förekomst av diagnoser enligt DSM-IV hos personer med 

sömnbesvär (Ohayon & Roth, 2003). Det kunde konstateras att 6,6 % av urvalet uppfyllde 

kriterierna för en insomnidiagnos. Endast 2,4 % av dessa hade ingen nuvarande eller tidigare 

psykiatrisk problematik. Affektiva- och ångeststörningar visade sig vara den vanligaste 

formen av psykiatrisk problematik tillsammans med insomni och depression var den i särklass 

vanligaste affektiva störningen. I studien undersöktes i vilken tidsmässig ordning som 
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diagnoserna uppstod. Vid nyinsjuknande i en affektiv störning, så kom symtomen på insomni 

först i 41 % av fallen, de kom samtidigt i 29,4 % och efteråt i 28,9 % av fallen. Vid 

återinsjuknande så kom symtomen på insomni först i 56,2 % av fallen, samtidigt i 22,1 % och 

efteråt i 21, 6 % av fallen. Studien antyder att depression och insomni är tätt relaterade till 

varandra och att symtom på insomni mer frekvent uppträder före symtom på depression, än 

vice versa (Ohayon & Roth, 2003).  

 I en forskningsöversikt sammanställdes forskningsläget gällande komorbiditet mellan 

depression och insomni, (Staner, 2010).  Det konstateras att de båda diagnoserna förekommer 

långt mer frekvent i anslutning till varandra, än vad som skulle vara möjligt genom enbart 

påverkan av slumpen. Frågan som då uppkommer, är om man kan uttala sig om depression 

leder till insomni, om insomni leder till depression eller om det finns gemensamma faktorer 

som bidrar till utvecklingen av båda tillstånden? Det finns få studier som undersöker om 

depression leder till insomni. Anledningen kan vara att man historiskt har betraktat insomni 

endast som ett symtom på depression. De studier som finns, antyder dock att det är vanligare 

att depressionen kommer efter symtom på insomni än tvärtom. När man tittar på det motsatta 

förhållandet, om insomni leder till depression, kan man konstatera att det finns starka bevis 

för en tidsmässig association mellan insomni och depression, där insomni kommer först och 

leder till en ökad risk att utveckla depression. Detta faktum bevisar dock inte i sig att insomni 

orsakar depression. Forskning antyder dock att man vid störd sömn tenderar att utveckla 

fysiologiska reaktioner och effekter som ofta observeras av deprimerade individer, vilket 

skulle kunna tala för att insomni faktiskt kan bidra till utvecklingen av depression. Detta 

utesluter dock inte att det är gemensamma riskfaktorer som bidrar till de båda tillstånden, 

varför mer forskning behövs inom området (Staner, 2010). 

 Trots en viss osäkerhet avseende om man vid komorbiditet mellan insomni och 

depression ska betrakta insomni som ett tidigt symtom på depression, ett fristående syndrom, 
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eller ett tillstånd som utvecklas ur gemensamma riskfaktorer, så kan man konstatera att de 

flesta studier och översikter ändå tyder på att symtom på insomni ger en ökad risk att i 

framtiden drabbas av depression. Det förefaller också vara så att insomni gör att en befintlig 

depression upplevs som svårare. Symtom såsom negativ affekt, brist på energi och 

självmordstankar och planer, tenderar att förstärkas (Manber & Chambers, 2009). 

                                                                                                                               

Transdiagnostiskt perspektiv 

Eftersom insomni och depression ofta förekommer samtidigt har man börjat intressera sig för 

att undersöka om det kan finnas gemensamma underliggande psykologiska processer och 

mekanismer för de båda diagnoserna, s.k. transdiagnostiska processer.  Ett flertal 

transdiagnostiska processer, gemensamma för olika psykiatriska tillstånd har identifierats. 

Olika former av tankeprocesser, uppmärksamhet, minnesfunktioner och beteenden har 

beskrivits som transdiagnostiska processer (Harvey et al., 2004).  

 En vanligt förekommande tankeprocess som återfinns vid såväl depression som 

insomni är repetitivt negativt tänkande, i form av oro och ruminering (Ehring & Watkins, 

2008).  Oro beskrivs i regel som framtidsorienterad och ruminering som en process inriktad 

på saker som har hänt (Ehring et al., 2008). Graden av oro och ruminering har vid depression 

och insomni visat sig vara förhöjd i jämförelse med kontrollgrupp (Ehring et al., 2008; 

Mitchell, Mogg & Bradley, 2012). Det måste understrykas att repetitivt tänkande är en 

allmänmänsklig process som kan ha både positiva och negativa följder, beroende på bland 

annat kontext och tankeinnehåll. Ett exempel på en positiv form av repetitivt tänkande är 

konstruktiv problemlösning (Watkins, 2008). En aktuell översikt (Ehring et al., 2008), visar 

att repetitivt negativt tänkande som process inte bara återfinns vid depression och insomni, 

utan kan konstateras vid 13 olika psykiatriska tillstånd i jämförelse med kontrollgrupp.  



KBT-I FÖR DEPRESSION 20 

 

 

 En hypotes som ligger i linje med det transdiagnostiska perspektivet, är att inlärd 

hjälplöshet kan vara en psykologisk process som binder samman insomni med depression. 

Alla misslyckade medvetna försök att somna, leder till erfarenheten att jag inte kan påverka 

mitt liv, jag är hjälplös (Riemann et al., 2001).  Inlärd hjälplöshet antyds vara en viktig faktor 

i utvecklingen av depression (Forgeard, Haigh, Beck, Davidson, Henn, Maier & Seligman, 

2011).  En studie med personer över 65 år undersökte om psykologiska mekanismer i form av 

dysfunktionella föreställningar om sömn, samt hopplöshet, medierade kopplingen mellan 

insomni och depression. Man fann att en hög frekvens av symtom på insomni korrelerade med 

en hög frekvens av maladaptiva tankar och föreställningar om sömn. Detta predicerade i sin 

tur en ökad känsla av hopplöshet, vilket i sin tur var associerat med fler depressiva symtom 

(Sadler, McLaren & Jenkins, 2013). Sambanden mellan ovan beskrivna variabler var 

statistiskt signifikanta på nivån p< 0,001. och kan erbjuda en möjlig förklaring till hur 

insomni påverkar depression. Det är dock en liten studie, 218 deltagare, inom ett relativt 

outforskat område. Fler studier behövs, med deltagare från olika åldersgrupper, innan man 

kan uttala sig om säkerställda samband. 

 Nu beskrivna transdiagnostiska processer, negativt repetitivt tänkande och inlärd 

hjälplöshet, skulle alltså kunna spela en betydelsefull roll vid utveckling och vidmakthållande 

av depression och insomni.   

 Som tidigare nämnts finns det forskning som indikerar att sömnbesvär i sig, i form av 

en störd cirkadisk dygnsrytm, är att betrakta som en transdiagnostisk process. I en artikel om 

sömnstörningar som transdiagnostisk process, konstateras att sömn är en viktig men 

otillräckligt undersökt mekanism i det komplexa samspel som leder fram till olika 

psykiatriska störningar (Harvey, 2011). Det finns en konstaterad stark samvariation mellan 

störd sömn, mätt med objektiva mått, och olika psykiatriska tillstånd. Vidare interagerar vår 
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förmåga att reglera känslor påtagligt med vår förmåga att sova, på ett ömsesidigt sätt. En störd 

sömn påverkar våra känslor negativt, liksom negativ affekt kan påverka vår förmåga att sova.  

 I artikeln (Harvey, 2011) görs en översikt av studier kring neurobiologiska 

mekanismer som är gemensamma för sömnproblem och psykiatriska tillstånd. Det konstateras 

att de gener som är involverade i kroppens reglering av den cirkadiska rytmen också är 

associerade till olika psykiatriska tillstånd, framför allt affektiva störningar. Vidare 

framkommer att det cirkadiska systemet är sammankopplat med processer som styr 

frisättningen av signalsubstanserna serotonin och dopamin, vilka båda spelar en mycket 

central roll vid olika psykiatriska tillstånd. Det finns alltså en neurobiologisk koppling mellan 

de mekanismer och system som styr sömnen och mekanismer som påverkar vår psykiska 

hälsa. Utifrån detta kan konstateras att en störd sömn inte bara samvarierar med olika 

psykiatriska diagnoser. Det är en faktor involverad i det komplexa samspel som leder fram till 

utveckling av olika psykiatriska diagnoser. Att störd sömn och olika former av psykiatrisk 

problematik påverkas av samma neurobiologiska mekanismer medför också att interventioner 

riktade mot att återställa en funktionell cirkadisk rytm, förutom att minska sömnbesvären 

också borde ha en inverkan på den psykiatriska störningen (Harvey, 2011). Flera av de bevisat 

effektiva psykologiska behandlingarna vid insomni, såsom KBT-I, syftar till att återställa en 

regelbunden dygnsrytm där det cirkadiska och homeostatiska sömnsystemen kommer i balans. 

Att psykiatrisk problematik, såsom depression, och insomni ofta samvarierar och att det finns 

en osäkerhet kring om det ena tillståndet leder till det andra eller vice versa, skulle kunna 

förklaras just av att en störd cirkadisk dygnsrytm är en process som bidrar till uppkomsten av 

båda tillstånden. 
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Behandling av samtidigt förekommande insomni och depression 

Forskning där man studerar effekten av behandling vid samtidigt förekommande symtom på 

insomni och nedstämdhet är mycket begränsad, men det finns några relevanta studier. I en 

nyligen publicerad studie, (Lancee, van den Bout, van Straten & Spoormaker, 2013), 

undersöktes om effekten av en manualbaserad självhjälpsbehandling med KBT för insomni 

påverkades av hur nedstämda deltagarna var. Nedstämdhet delades in i låg, mild och hög 

grad. Resultatet visade att symtomen på insomni reducerades i liknande grad i de tre 

grupperna, ingen signifikant skillnad förelåg mellan grupperna. Symtomen på depression och 

ångest minskade dock mest i gruppen hög och mild depression. Något mindre i gruppen låg 

depression, vilket eventuellt kan förklaras som en golveffekt. Studien indikerar att 

effektiviteten av självhjälpsbehandling med KBT för insomni är oförändrad, även om en hög 

grad av nedstämdhet föreligger. Den indikerar också att sådan behandling förutom att minska 

symtom på insomni, kan ha effekt på såväl ångest som depression, åtminstone på kort sikt 

(Lancee et al., 2013). 

 I en randomiserad, kontrollerad pilotstudie undersökte man effekten av att lägga till 

KBT-I till antidepressiv medicinering vid samtidigt förekommande depression och insomni 

(Manber, Edinger, Gress, San Pedro-Salcedo, Kuo & Kalista, 2008).  I gruppen där KBT-I 

lades till så var det 61,5 % som efter behandlingen inte längre uppfyllde kriterierna för 

depression, att jämföra med 33,3 % av dem som fick antidepressiv medicinering och quasi-

desensitizering. 50 % i KBT-I gruppen uppfyllde inte längre kriterierna för insomni att 

jämföra med 7,7 % i kontrollgruppen (Manber et al., 2008). Studien antyder, liksom den 

föregående, att KBT-I inte bara har effekt på insomni utan också påverkar grad av 

nedstämdhet genom att kraftigt förstärka effekten av den antidepressiva medicineringen. 

 Det finns en studie där effekten av KBT-I utvärderades som enskild behandling vid 

komorbid depression och insomni, inte som tillägg till SSRI eller KBT för depression 
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(Manber, Bernert, Suh, Nowakowski, Siebern & Ong, 2011). Studien visade att behandlingen 

var lika effektiv i att minska symtom på insomni i grupperna låg, respektive hög grad av 

depression. Behandlingen resulterade också i en signifikant minskning av depressiva symtom 

i gruppen med hög grad av depressivitet. Av vikt är dock att lyfta fram begränsningarna med 

studien. Den byggde inte på ett randomiserat förfarande, saknade kontrollgrupp och 

exklusionskriterier. Deltagarna bestod av individer som självmant sökte behandling på en 

sömnklinik, vilket gör att resultaten måste tolkas med stor försiktighet. Det var vidare endast 

de deltagare som fullföljde behandlingen som inkluderades i studien (Manber et al., 2011). 

Det finns forskning som antyder att just en hög grad av nedstämdhet predicerar avhopp från 

behandling med KBT-I. I en studie framkom att de individer som rapporterar att de sover 

väldigt få timmar och de som har hög grad av depressivitet vid behandlingens början, hoppar 

av behandlingen i signifikant högre grad än övriga (Ong, Kuo & Manber, 2008).  

 Ytterligare en studie undersöker effekten av att, vid komorbiditet mellan depression 

och insomni, enbart behandla med KBT-I. Studien indikerar liksom den föregående att KBT-I 

är en effektiv behandling i avseende att minska symtom på insomni och depression. Dock är 

det en pilotstudie med 10 deltagare, där kontrollgrupp saknas, varför kausala slutledningar 

inte kan göras (Taylor, Lichstein, Weinstock, Sanford & Temple, 2007).  

 Utifrån ovanstående studier antyds att KBT-I är en effektiv behandling i avseende att 

minska symtom på insomni, även när individer har en hög grad av nedstämdhet. Det skulle 

också kunna vara så att KBT-I är effektiv i avseende att minska symtom på depression. Dock 

behövs mer forskning innan en sådan slutsats kan säkerställas och man kan uttala sig om hur 

effektiv behandlingen är i avseendet. Studier som visar att KBT-I leder till en minskning av 

symtom på nedstämdhet, bör dock tolkas med försiktighet eftersom det i behandlingen ingår 

komponenter som uppmuntrar till en mer aktiv livsstil. Fysisk aktivitet rekommenderas och 

deltagare får ifrågasätta och utmana föreställningar relaterade till fysisk aktivitet, såsom att de 
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bör vila och ta det lugnt under dagen när de sovit dåligt. I behandling med sömnrestriktion 

avråds vidare från att sova under dagen. Sammantaget bör ovanstående förändringar leda till 

en mer eller mindre förhöjd fysisk aktivitetsnivå hos deltagarna. Såväl beteendeaktivering 

som fysisk aktivitet har visat sig bidra till en minskning av symtom på depression (Cuijpers, 

Van Straten & Warmerdam, 2007; Ströhle, 2009). En viktig fråga att ställa är om en 

minskning av symtom på depression vid behandling med KBT-I går att hänföra till en ökning 

av fysisk aktivitetsnivå snarare än till en förbättrad sömn? 

 

Den aktuella studien 

Insomni och depression är var för sig globala folkhälsoproblem, som skapar individuellt 

lidande och kräver ekonomiska resurser. Sömnbesvär av insomnikaraktär är otvivelaktigt en 

central del av symtombilden vid depression. Flera studier antyder att symtom på insomni ökar 

risken för framtida utveckling av depression, ju fler och starkare symtom, desto större risk. 

Forskning som har riktat in sig specifikt på undersöka effekten av en renodlad 

sömnbehandling på nedstämdhet, hos personer som uppvisar båda tillstånden, är dock näst 

intill obefintlig. Det är ett mycket intressant område, inte minst då aktuell forskning antyder 

att sömnbesvär i sig kan vara en transdiagnostisk process och således en mycket viktig 

etiologisk faktor (Harvey, 2011). Vi vill i den här studien undersöka om depressiva symtom 

kan reduceras genom deltagande i en evidensbaserad psykologisk behandling för insomni, 

KBT-I. Vi kommer i studien också att mäta daglig fysisk aktivitetsnivå. Detta då vi vill 

undersöka om en minskad nedstämdhet huvudsakligen kan förklaras som ett resultat av en 

ökad fysisk aktivitetsnivå, snarare än av en förbättrad sömn. Daglig fysisk aktivitet föreskrivs 

som en del i sömnbehandlingen och kan för vissa, tidigare stillasittande individer, innebära en 

avsevärd ökning. Studien är att betrakta som en pilotstudie, vars syfte är att generera 

hypoteser och staka ut områden inför framtida forskning. 
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Studiens syften och hypoteser  

Vi vill undersöka om grad av nedstämdhet påverkas av en evidensbaserad tre sessioner lång 

behandling för insomni, hos personer med symtom på både insomni och nedstämdhet. Om 

nedstämdheten påverkas, vill vi veta i vilken riktning och i hur hög grad samt om 

förändringen kan förklaras av en ökad fysisk aktivitetsnivå. De nyckelvariabler studien avser 

att mäta är sömneffektivitet, grad av nedstämdhet, grad av sömnbesvär och fysisk 

aktivitetsnivå. 

 

Syften 

1. Att undersöka om en tre sessioner lång evidensbaserad behandling för insomni 

påverkar grad av nedstämdhet, sömnbesvär, fysisk aktivitetsnivå och sömneffektivitet 

hos individer med konstaterade sömnbesvär av insomnikaraktär och nedstämdhet. 

2. Att undersöka om förändringarna är kliniskt signifikanta. 

3. Att undersöka om en minskning av symtom på nedstämdhet kan tillskrivas en ökad 

fysisk aktivitetsnivå. 

 

Hypoteser 

1. Att symtom på insomni kommer att minska hos deltagarna.  

2. Att symtom på nedstämdhet kommer att minska hos deltagarna. 
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Metod 

Design 

För att undersöka våra hypoteser har vi använt en single case experimental design, vilket är en 

lämplig design när man vill undersöka effekten av en intervention på en eller ett fåtal 

individer. Det finns många fördelar med att använda en sådan design för att utveckla och 

utvärdera effektiv behandling. Man kan studera relativt ovanliga problem, utvärdera 

behandlingar med olika komponenter, kontrollera för hot mot intern validitet och dra 

slutsatser om kausalitet (Kazdin, 2010). Vid en single case experimental design utgör 

deltagarna sin egen kontroll och jämförelser mellan grupper görs således inte. Metoden 

bygger på upprepade, inte sällan dagliga, mätningar av utfallsvariabler.  

 En s.k. multipel baslinjedesign med flera deltagare har använts i studien, med 

randomisering till två, tre och fyra veckor långa baslinjer, se figur 4. Randomisering av 

baslinjer möjliggör kontroll av hot i form av historik (Barlow, Nock & Hersen, 2009). 

Baslinjen används för att få en bild av den variabel som man tänker sig att interventionen 

kommer att påverka. En stabil baslinje utan stor variation, ökar möjligheterna att dra slutsatser 

om interventionens påverkan på variabeln. Baslinjen ger möjlighet att predicera en framtida 

utveckling (Barlow, Nock & Hersen, 2009).  

 Efter baslinjemätningen påbörjades en två veckor lång interventionsfas med Kognitiv 

Beteende- Terapi för Insomni (KBT-I). Interventionen bestod av tre sessioner, med en veckas 

mellanrum. Efter avslutad intervention följde en fyra veckor lång eftermätning som avslutades 

med ett uppföljande samtal. Den totala längden på studien varierade således mellan 8-10 

veckor. 
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Figur 4. Översikt av studiens upplägg 

 

 

 

 

Deltagare 

Rekrytering av deltagare påbörjades under våren 2013, genom kontakt med kurator vid 

Adolfsbergs vårdcentral och chef vid Haga vårdcentral i Örebro län. Kontaktpersonerna hade 

fått information om att vi sökte personer med komorbida symtom på insomni och 

nedstämdhet. Kontaktuppgifter till några potentiella deltagare erhölls också från Annika 

Norell-Clarke, doktorand på institution för juridik, psykologi och socialt arbete på Örebro 

Universitet. Deltagarna som vi fick kontakt med genom Annika, hade tidigare visat intresse 

för att delta i en studie kring insomni och nedstämdhet, men då av olika anledningar inte 

kunnat delta. Inför urvalet hade totalt 15 deltagare visat intresse för deltagande i studien. 

Urval av deltagare ägde rum genom en telefonintervju, som genomfördes med hjälp av ett 

strukturerat intervjuformulär. Vid intervjun användes också självskattningsformulären 

Insomnia Severity Index (ISI) och Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S) 

Självskattningskompendium 

(fylls i dagligen) 

Baslinje  

2 veckor 

Baslinje  

3 veckor 
Baslinje  

4 veckor 

KBT-I behandling 

2 veckor 

Uppföljning  

4 veckor 
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(Bastien, Vallières & Morin, 2001; Svanborg & Åsberg, 1994). ISI mäter grad av 

sömnproblem medan MADRS-S mäter grad av depressiva symptom. Se mer om dessa 

instrument på sidan 31. För att kunna delta i studien skulle deltagarna skatta inom spannet 15-

28 på ISI, vilket innebär medelsvår till svår sömnstörning (Morin & Espie, 2012). De skulle 

skatta inom spannet 13-34 på MADRS-S, vilket kan betecknas som mild till måttlig 

depression (Svanborg & Ekselius, 2003), samt vara 18 år eller äldre. Deltagarna behövde inte 

uppfylla diagnoskriterierna för insomni eller depression. Alla deltagare hade fått information 

om att det var en studie om sömnbesvär och nedstämdhet. De behövde dock inte uppleva sig 

nedstämda eller deprimerade, det var skattningen på MADRS-S som var avgörande. Det fanns 

dock flera exklusionskriterier. Man fick inte delta om man hade en pågående psykologisk 

behandling riktad mot insomni och/eller nedstämdhet, inte heller om det bedömdes finnas en 

risk för självmord. Om man hade en fysisk sjukdom eller tillstånd som i hög grad antogs 

påverka sömn eller stämningsläge, fick man inte heller delta i studien. Farmakologisk 

behandling mot nedstämdhet eller insomni var inte ett exklusionskriterium, men ett viktigt 

observandum. Under intervjun screenades också för tillstånd såsom sömnapné och restless 

legs, vilket inte heller var ett exklusionskriterium, men en viktig variabel att ta med i analysen 

av resultatet. Deltagarna erhöll ingen ersättning för att vara med i studien, behandlingen var 

dock gratis.  

 Under intervjuerna var det sju personer som inte uppfyllde kriterierna för deltagande 

eller inte önskade delta. Två personer var djupt deprimerade enligt MADRS-S, en hade planer 

på suicid, en hade fått hjälp på annat håll, en skulle precis påbörja behandling mot konstaterad 

sömnapné och två tyckte inte längre att de hade några problem med sömn och nedstämdhet. 

Åtta personer påbörjade baslinjemätningen, sex kvinnor och två män. Dock avbröt en av 

deltagarna sin medverkan i studien innan sömnbehandlingen startade och ytterligare en efter 

påbörjad behandling.  
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     Sammanlagt fullföljde sex personer studien, fem stycken kvinnor (83 procent) och en man 

(17 procent). Åldersspannet var 26 till 70 år med en medelålder på 48 år.  

I genomsnitt hade deltagarna haft problem med sömnen i 14 år och problem med nedstämdhet 

i 3 år.  

Tabell 1. Anamnestisk information om varje deltagare utifrån sömnbesvär och nedstämdhet. 

Deltagare Anamnes 

1 Kvinna, 45 år. Har haft sömnsvårigheter av 

insomnikaraktär och i perioder känt sig nedstämd i 12 år. 

Vid rekrytering ISI 17 och MADRS-S 28. Medicinerar 

med antidepressiva läkemedel. 

2 Kvinna, 26 år. Har haft såväl svårigheter att somna som 

ofrivilliga uppvaknanden under natten, sedan ca 10 år 

tillbaka. Hon upplever sig inte vara eller ha varit nedstämd. 

Vid rekrytering ISI 17 och MADRS-S 14. 

3 Man, 41 år. Har haft sömnbesvär i form av svårigheter att 

somna in på kvällarna sedan ca två år tillbaka. Han har 

känt sig nedstämd under samma period. Vid rekrytering 

ISI 15 och MADRS-S 30. 

4 Kvinna, 70 år. Har haft sömnproblem i 30 år och upplever 

sig inte vara eller ha varit nedstämd. Vid rekrytering ISI 16 

och MADRS-S 14.  

5 Kvinna, 40 år. Har haft sömnbesvär sedan småbarnsålder. 

Har känt sig nedstämd sedan nio månader tillbaka. 

Medicinerar med antidepressiva läkemedel. Vid 

rekrytering ISI 22 och MADRS-S 24.  

6 Kvinna 46 år. Har haft sömnproblem i tre år i form av 

ofrivilliga uppvaknanden och svårigheter att somna. Har 

haft depressiva besvär sedan 2,5 år tillbaka. Lider även av 

restless legs. Vid rekrytering ISI 20 och MADRS-S 23.  

 

 

Etik 

Samtyckes- och informationskravet innebär att deltagande ska ske frivilligt och ska kunna 

avbrytas närsomhelst under studiens gång. Det innebär också att information ska ges till 

deltagare om studiens syfte, vilka metoder som kommer att användas och hur resultatet 

kommer att behandlas (16 § och 17 § SFS, 2003:460). Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet innebär att allt insamlat material behandlas konfidentiellt och endast används 
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för forskningsändamålet (Langemar, 2008). I studien togs hänsyn till ovan nämnda krav och 

alla deltagare informerades, såväl muntligt som skriftligt. De fick också skriva under ett 

skriftligt samtycke till deltagande i studien.  Efter varje session gjordes en 

suicidriskbedömning av respektive behandlare, med utgångspunkt i senaste svaret på sista 

frågan på MADRS-S, som berör just livsleda samt tankar och planer på självmord. Forskning 

visar att individer med samtidigt förekommande insomni och nedstämdhet har en ökad 

frekvens av självmordstankar och planer (Suh el al., 2012; Manber & Chambers, 2009), varför 

vi ansåg det extra viktigt att göra en bedömning vid varje tillfälle. Deltagarna hade under hela 

studien möjlighet att kontakta ansvariga behandlare via e-post eller telefon. 

 

Procedur 

Deltagarna fick ett sammanhäftat kompendium med självskattningsformulär, ISI, MADRS-S, 

skattning av känsloläge, sömndagbok samt en stegräknare hemskickat, tillsammans med ett 

informationsblad om studien. För att försäkra sig om att materialet kommit fram och för att 

kunna svara på eventuella frågor och funderingar kontaktades deltagarna efter två dagar, av 

respektive behandlare. Tid och datum för behandlingsstart bokades in. Deltagarna började 

fylla i självskattningsformulären vid samma datum, men hade olika långa baslinjer, som 

sträckte sig från två till fyra veckor. Under första mötet togs en anamnes för att få en 

fördjupad bild av deltagarnas sömnproblematik och nedstämdhet. Behandlarna hade fyra 

respektive tre deltagare var.  

 

Mätinstrument 

 De variabler som vi avsåg att mäta i studien var sömneffektivitet, grad av 

nedstämdhet, grad av sömnbesvär och fysisk aktivitetsnivå. Sömneffektivitet mättes genom 

daglig registrering i sömndagbok. Utifrån sömndagböckerna kan man räkna ut en veckovis 
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uppskattning av sömneffektivitet. Grad av nedstämdhet mättes genom att dagligen fylla i 

formuläret självskattningsformulär-känsloläge och genom att en gång per vecka fylla i 

MADRS-S. Grad av sömnbesvär mättes genom att en gång per vecka fylla i formuläret 

Insomnia Severity Index, (ISI). För att mäta fysisk aktivitetsnivå fick deltagarna bära och 

dagligen läsa av stegräknare. 

 Insomnia Severity Index (ISI) består av sju påståenden som mäter symtom på 

insomni. Svaren skattas mellan 0-4 och där 0 motsvarar ”inga problem” och 4 motsvarar 

”mycket stora problem”. Man ska vid varje fråga ta ställning till hur man upplevt sina 

sömnvanor de senaste två veckorna. I studien reviderades formuläret såtillvida att deltagarna 

skulle ta ställning till hur de upplevt sina sömnvanor den senaste veckan, istället för de två 

senaste veckorna. Exempel på påståenden är ”Hur pass missnöjd är du med ditt nuvarande 

sömnmönster” och ”Hur oroad är du över dina nuvarande sömnmönster?”. En poäng mellan 

8-14 anses indikera subklinisk nivå av insomni, 15-21 måttlig svårighetsgrad och 22 eller mer 

indikerar svår insomni (Morin & Espie, 2012). Det har konstaterats att ISI har god reliabilitet, 

samstämmig (concurrent) validitet i jämförelser med andra mått på sömnstörningar, och även en 

hög intern konsistens analyserad i en klinisk population (α = 0.74) (Bastien, Vallières & 

Morin, 2001; Morin & Espie, 2003). 

 Montgomery Åsberg Depression Rating Scale, (MADRS-S) är ett 

självskattningsformulär med nio påståenden som mäter sinnesstämning samt grad av 

nedstämdhet under de senaste tre dygnen. Den innehåller bland annat påstående kring 

initiativförmåga, pessimism, koncentrationsförmåga och livslust. Varje påstående skattas 

enligt en sjugradig skala mellan 0-6 där 0 innebär total frånvaro av obehag och 6 maximalt 

uttalat obehag. Ju högre poäng desto större risk för depression. Exempel på påstående från 

MADRS-S är ”När jag ska ta itu med något, tar det emot på ett sätt som inte är normalt för 

mig”, ”Jag grubblar ofta över mina misslyckanden och känner mig mindervärdig eller dålig, 
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även om andra tycker annorlunda” och ”Jag har påtagligt svårt att koncentrera mig på sådant 

som normalt inte kräver någon ansträngning från min sida”. MADRS-S har en maxpoäng om 

54 poäng. Upp till 12 poäng indikerar att depression sannolikt inte föreligger. Mellan 13-19 

poäng betecknas som mild depression och över 20 poäng måttlig till svår depression. Över 34 

poäng betecknas ibland som skiljelinjen mellan måttlig och svår depression (Svanborg & 

Ekselius, 2003). MADRS-S har visat sig ha god reliabilitet. Även den interna konsistensen är 

hög (α = varierar mellan 0.82 till 0.90). MADRS-S har i en studie visat sig vara likvärdig 

Beck Depression Index (BDI) i avseende att skilja ut axel-I diagnoser och i fråga om 

känslighet för förändring. De båda skalorna visade sig dessutom i hög grad,(r = 0,87), 

korrelera med varandra (Svanborg & Åsberg, 1994; Svanborg & Åsberg 2001; Fantino& 

Moore, 2009). 

 Självskattningsformulär-känsloläge ger ett dagligt mått på grad av nedstämdhet och 

består av sju påståenden med fyra svarsalternativ vardera. Formuläret är en av oss reviderad 

form av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), där de frågor som berörde ångest 

exkluderades, då de inte var relevanta för studiens syfte. Det använda formuläret är således en 

kopia av underskalan HADS-D, med skillnaden att deltagarna skulle skatta dagligen, istället 

för en gång i veckan. Deltagarna skulle exempelvis ta ställning till påståenden som ”Jag har 

tappat intresse för hur jag ser ut” och ”Allting känns trögt. Svaren på respektive fråga kan ge 

0-3 poäng. En sammanlagd poäng mellan 8-10 indikerar mild depression, mellan 11-15 

måttlig depression och över 16 indikerar svår depression (Crawford, Henry, Crombie & 

Taylor, 2001). Instrumentet har i en stor metaanalys visat sig ha god reliabilitet och hög intern 

konsistens (α = 0.67-0.90). Slutsatsen dras att HADS är ett effektivt instrument för att bedöma 

grad av symtom vid depression och ångest (Bjelland, Dahl, Haug & Neckelmann, 2002). I 

studien är Självskattningsformulär-känsloläge ett kompletterande mått till MADRS-S, som på 
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ett tydligare sätt förväntades fånga upp grad av variabilitet och kortsiktiga förändringar hos 

deltagarna i och med daglig registrering. 

 Sömndagböcker användes för att identifiera symptom på insomni och för att beräkna 

sömneffektivitet. Sömndagbok är ett ofta använt instrument för att bedöma och behandla 

insomni (Morin & Espie, 2012). Med en sömndagbok får man vanligtvis information om hur 

lång tid det tog att somna, hur många gånger man har vaknat under natten, hur länge man var 

vaken, om man har sovit på dagen, hur man upplever kvalitén på sin sömn samt hur stor 

procentandel av den tid man ligger i sängen som man faktiskt sover – sömneffektivitet. En 

sömneffektivitet mellan 85-90% är vanligt hos individer utan sömnproblem (Spielman, Saskin 

& Thorpy, 1987). 

 Stegräknare användes för att mäta aktivitetsnivå i form av daglig motion. Deltagarna 

fick instruktioner om att använda stegräknaren dagligen, ha den på sig varje dag, från morgon 

till kväll. Precis innan sänggående skulle deltagarna anteckna antalet steg i sömndagboken. 

Stegräknaren nollställdes per automatik varje natt.  

 

Intervention 

Behandlingsmanualen Overcoming Insomnia användes. Den har utvecklats av Edinger & 

Carney (2008) och är en KBT-I behandling, sammansatt av flera bevisat effektiva 

komponenter såsom sömnrestriktion, stimuluskontroll och kognitiva tekniker. Behandlingen 

består av två sessioner där beteendeterapeutiska och kognitiva komponenter introduceras, 

varefter en eller flera uppföljningssessioner genomförs. De flesta individer svarar på en 

behandlingslängd om tre till fyra sessioner totalt (Edinger & Carney, 2008). I studien gavs tre 

sammanhängande sessioner med en veckas mellanrum, samt en uppföljningssession fyra 

veckor efter avslutad behandling, se figur 4. Varje tillfälle varade mellan 45 och 90 minuter.  
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Första sessionen bestod av introduktion till behandlingen och dess upplägg. Även 

psykoedukation om sömn, introduktion av sömnregler, stimuluskontroll, riktlinjer för god 

sömnhygien, sömnrestriktion och uträkning av rekommenderad Tid I Sängen (TIS) ingick i 

första behandlingssessionen. Deltagarna fick i uppgift att tillämpa sömnreglerna och 

rekommendationerna under den kommande veckan.  

 Med stimuluskontroll vill man framkalla en miljö i sovrummet som gynnar sömnen, 

vilket sker genom att bryta kopplingen mellan sömnstörande aktiviteter och sovrummet. Detta 

uppnås genom att gå och lägga sig först när man känner sig trött, kliva upp om man inte 

somnat på 20 minuter och endast använda sängen för sex och sömn. Sömnrestriktion innebär 

att man begränsar tiden i sängen med syfte att öka den homeostatiska drivkraften att sova och 

återställa en regelbunden dygnsrytm. Deltagarna blev instruerade att stiga upp varje dag i 

enlighet med den uträkning som gjorts, baserad på sömndagböckerna. De fick vänta med att 

gå och lägga sig tills de kände sig trötta, men inte före den rekommenderade tiden. Deltagarna 

ombads undvika tupplurar. Behandlingen innehåller också råd kring sömnhygien. Med 

sömnhygien avses konkreta rekommendationer kring livsstil, vilka har visat sig befrämja en 

god sömn. Vilken mat, dryck och aktiviteter som individen engagerar sig i under dagen kan 

påverka hur väl man sover, likaså miljön i sovrummet.  

 Under den andra sessionen gjordes en återkoppling samt uppföljning från den gångna 

veckan och rekommenderad TIS justerades. Härefter följde en genomgång om kognitionens 

betydelse för vidmakthållande av insomni, varefter övningarna konstruktiv oro och tanke- 

registrering implementerades. Syftet med övningen konstruktiv oro är att specifikt avsätta tid 

varje dag för konstruktiv problemlösning. En tidpunkt väljs som infaller innan sänggående, 

för att på så sätt undvika att oron kopplas till sängen, vilket annars ofta är fallet. Många 

individer med sömnproblem lider av ohjälpsamma tankar och felaktiga övertygelser om sömn 

och sömnlöshet. För att dessa tankar inte ska förbli obeprövade får deltagarna, i övningen 
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tankeregistrering, skriva ner sina tankar och sedan analysera om de verkligen stämmer. 

Hemuppgiften som gavs innebar att patienterna skulle fortsätta följa de rekommenderade 

riktlinjerna, sömnreglerna, samt dagligen genomföra övningarna konstruktiv oro och 

tankeregistrering. 

 I den tredje sessionen följdes det som gjorts veckan innan upp, rekommendation 

kring TIS justerades och framgångsrika delar i behandlingen identifierades och ett 

vidmakthållandeprogram konstruerades. Det första kompendiet med självskattningsformulär 

återlämnades vid denna session. 

 I slutet av varje session har vi gjort en suicidriskbedömning, frågat om tankar och 

planer, om det inte har varit alldeles uppenbart, utifrån en klinisk bedömning och svaret på 

sista frågan i MADRS-S, att frågan är överflödig. 

 Efter interventionsfasen följde eftermätning i fyra veckor varefter ett 

uppföljningssamtal ägde rum. På uppföljningssamtalet gick vi igenom deltagarnas följsamhet 

och eventuella förändringar under de fyra veckorna. Justering av rekommendation kring TIS 

gjordes om nödvändigt. En muntlig utvärdering av behandlingen genomfördes. Journal har 

förts efter varje session, som lagras i fem år på Örebro Universitet, varefter den förstörs.  

 

Tabell 2. Behandlingsupplägg: KBT för insomni (KBT-I) 

Session Huvudsakligt innehåll 

1 Introduktion till behandlingen 

Inhämtande av anamnes med fokus på sömnbesvär och nedstämdhet 
Sömnutbildning 

Sömnregler introduceras 
Genomgång av stimuluskontroll, sömnrestriktion och sömnhygien 
Rekommendation delges kring Tid I Sängen (TIS) 

2 Uppföljning från föregående session 
Psykoedukation om kognitioners betydelse vid sömnbesvär 
Introduktion till övningarna konstruktiv oro och tankeregistrering  

3 Uppföljning av alla tidigare moment i behandlingen 

Vidmakthållandeprogram konstrueras 
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Bortfall   

Initialt skulle åtta personer medverka i studien. Dock avbröt en av deltagarna sin medverkan 

innan sömnbehandlingen hade startat. Han upplevde sig inte länge ha några problem med sin 

sömn. Det visade sig också att han inte heller hade fyllt i frågeformulären under baslinjen. 

Ytterligare en deltagare valde att avbryta sin medverkan efter två behandlingssessioner, då 

hon med anledning av sin arbetssituation inte ansåg sig ha möjlighet att följa 

behandlingsprogrammet. Eftersom hon inte genomfört hemuppgifter såsom sömnrestriktion 

och avbröt behandlingen, gjordes bedömningen att hennes resultat inte går att utvärdera i 

avseende vilken effekt interventionen har haft. Resultaten kommer därför inte att presenteras i 

resultatdelen. 

 

Material 

Ett blad med information om studien, den behandling som skulle erbjudas och en presentation 

av oss själva skickades ut till vårdcentralerna i juni 2013, se bilaga 1. Tanken var att bladet 

skulle delas ut till potentiella deltagare och sättas upp på anslagstavlor. Brevet bifogades 

också till det material som skickades ut till deltagarna i augusti 2013. En strukturerad 

intervjuvägledning till telefonscreeningen konstruerades, se bilaga 2. Ett formulär skapades 

också att använda vid samtycke till deltagande i studien, se bilaga 3. Under den första 

telefonintervjun användes frågeformulären ISI och MADRS-S för att undersöka individernas 

sömnbesvär och grad av nedstämdhet. Se ovan för mer information om instrumenten. 

Stegräknare av märket Omron Walking style III användes för att mäta fysisk aktivitetsnivå. 

En deltagare valde att använda en egen stegräknare av annat fabrikat. Samtliga instrument 

användes såväl under baslinjemätning, interventionsfas och uppföljningsmätning. 
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Kliniskt signifikant förändring 

Ett syfte med studien är att ta reda på om förändringar är kliniskt signifikanta. En kliniskt 

signifikant förändring har i forskning definierats som en förändring som innebär en, för 

individen eller omgivningen, märkbar skillnad i vardagslivet (Kazdin, 2010). En förändring i 

en variabel kan vara statistiskt signifikant, utan att vara av praktisk betydelse för en enskild 

individ. För att avgöra klinisk signifikans så finns det olika tillvägagångssätt. Man kan 

jämföra förändringar i en variabel med ett normativt urval eller ett avvikande urval. Man kan 

också undersöka om en individ efter en intervention fortfarande uppfyller kriterier för den 

diagnos som konstaterats före interventionen. Ett avvikande urval är ett urval som på en 

variabel skiljer sig från ett slumpmässigt urval ur hela befolkningen, exempel i avseende grad 

av depression. När man jämför den aktuella deltagarens eller gruppens skattning med ett 

avvikande urval, så finns det ingen logisk regel för hur stor symtomreduktion som ska krävas 

för att förändringen ska vara kliniskt signifikant, olika kriterier används i olika studier. Det 

ska dock ha ägt rum en tydlig minskning i jämförelse med den ursprungliga skattningen 

(Kazdin, 2010).  

 I den här studien använder vi en kombination av jämförelser mellan normativt och 

avvikande urval. Genom att använda de normerade skalorna ISI och MADRS-S, kan vi se hur 

deltagaren skattar i jämförelse med ett avvikande urval. Tack vare normeringen och 

utarbetade gränsvärden kan det också avgöras när skattningen av variabeln faller inom det 

som betecknas som normativt. Utgångspunkten för beräkning av klinisk signifikans har varit 

medelvärden för de olika faserna - förmätning, intervention och eftermätning. Om det har 

skett en medelvärdesförändring som innebär en förändring från en nivå till en annan, 

exempelvis från måttlig till mild depression, och minskningen omfattar minst sex poäng på 

MADRS-S eller ISI, så har vi betecknat det som en kliniskt signifikant förändring. Att enbart 

gå från en nivå till en annan, exempelvis måttlig till mild, skulle kunna innebära en förändring 
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på endast en poäng. Med anledning av det gjordes tillägget om att en förändring om sex poäng 

också måste äga rum, vilket motsvarar en förändring om minst 10 procent. Om skattningarna 

redan från början befinner sig i den lägsta kategorin, exempelvis ingen depression enligt 

MADRS-S, räcker det med en minskning om sex poäng. En kliniskt signifikant förändring 

avseende sömneffektivitet operationaliseras som en ökning med minst 10 procentenheter. 

Förändringar av ovanstående storleksordning bedöms vara tillräckligt stora för att ha en reell 

betydelse för deltagaren, men samtidigt möjliga att uppnå.  

 Studien syftar till att se om interventionen bidrar till förändringar både i avseende 

nedstämdhet och sömnstörningar. Kriterierna för att en deltagare ska anses ha uppnått en 

kliniskt signifikant förändring, skiljer sig från en kliniskt signifikant förändring i en variabel. 

En kliniskt signifikant förändring hos en deltagare operationaliseras som en kliniskt 

signifikant förändring på både MADRS-S och minst ett av måtten som mäter sömn, ISI eller 

sömneffektivitet. Sömn är ett sammansatt fenomenen som omfattar såväl en objektivt störd 

sömn som en upplevelse att inte sova bra. ISI mäter upplevelsen av sömnbesvär, medan 

sömneffektivitet är ett något mer objektivt mått, som mäter hur stor del av den tid som man 

ligger i sängen som man sover. Båda måtten är viktiga och mäter olika aspekter av 

sömnkvalitet. Då båda måtten är relevanta, har vi operationaliserat en kliniskt signifikant 

förändring som en förändring på en av variablerna. Att kräva en kliniskt signifikant 

förändring på båda variablerna bedöms vara ett alltför stort krav, inte minst då deltagare redan 

från börja kan ligga nära det som betecknas som normalt på det ena eller andra måttet, vilket 

kan göra det svårt eller omöjligt att uppnå kriterierna. 

 

Resultat 

I en single case experimental design genereras en stor mängd data för varje individ, vilken 

traditionellt redovisas i grafer, med möjlighet till visuell analys (Kazdin, 2010). Om en studie 
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med single case experimental design inkluderar fler än en deltagare, är varje deltagare sin 

egen kontroll. Om flera deltagare uppvisar liknande förändringar, ökar sannolikheten för att 

det är interventionen som har genererat förändringen (Kazdin, 2010).  

 I den följande presentationen av studiens resultat används grafer och visuell analys. 

För att förtydliga resultatet har mätpunkterna delats in i tidsserier, med trendlinjer (linjär 

regression) i flertalet grafer. Trendlinjerna är separata för respektive fas, med syfte att 

tydliggöra förändringar i nivå och riktning. Analys av tidsserier avseende förändring i nivå 

och riktning mellan olika faser ger viktig och djupgående information om förändringens 

karaktär, vilken man inte får genom att endast jämföra fasernas medelvärden (Barlow & 

Hersen, 1984). I graferna kan man tydligt utläsa längden på deltagarnas baslinjer, två, tre 

respektive fyra veckor. 

  Presentationen i grafer ger läsaren själv möjlighet att tolka förändringarna under de 

olika faserna. I anslutning till graferna beskrivs synbara förändringar i ord. Som komplement 

till grafer, kommer förändringar i medelvärde mellan baslinje, intervention och uppföljning att 

presenteras i siffror, se tabell 3. I tabellen anges om de registrerade förändringarna är kliniskt 

signifikanta. Resultaten redovisas med utgångspunkt i studiens hypoteser. Då studien syftar 

till att undersöka om en standardiserad behandling för insomni, (KBT-I), leder till en minskad 

nedstämdhet, presenteras först förändringar avseende sömneffektivitet. 

 

Förändringar i sömneffektivitet 

Figur 5. Veckovis förändringar av sömneffektivitet. 
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Graferna visar att sömneffektiviteten ökar under interventionsfasen i jämförelse med baslinjen 

hos tre deltagare, (2, 3 och 6).  En stor ökning kan observeras hos två deltagare (2 och 3). 

Sömneffektiviteten är väsentligen oförändrad hos tre deltagare (1, 4 och 5).  

 Under uppföljningsfasen kan en fortsatt uppgång observeras hos en deltagare (2). 

Hos övriga fem deltagare följer en något nedåtgående trend. Hos två av dessa deltagare (6 och 

3) ligger nivåerna, trots den nedåtgående trenden, kvar på en nivå över den nivå som uppmätts 

under baslinjemätningen. Hos tre deltagare (1, 4 och 5) har sömneffektiviteten under 

uppföljningsfasen återgått till liknande nivåer som under baslinjemätningen. Förutom de två 

deltagare som uppvisar en avsevärt ökad sömneffektivitet, (2 och 3), är variationen i 

skattningarna relativt begränsad. 

 

Veckovis förändringar i grad av nedstämdhet och sömnbesvär enligt MADRS-S och ISI 

 Följande grafer visar veckovis förändring på MADRS-S och ISI under baslinje, 

interventionsfas och uppföljningsfas. De lodräta strecken visar var interventions- respektive 

uppföljningsfasen påbörjas för respektive deltagare. Frågeformulärens poängskalor har 

konverterats till en skala 0-100, för att på ett rättvisande sätt kunna presenteras på samma 

graf. Resultaten presenteras på samma graf för att möjliggöra en visuell analys av eventuella 

samtidiga förändringar mellan de båda måtten. Konverteringen innebär att en poäng på ISI 

mellan 29-50 indikerar en subklinisk nivå av insomni, 54-75 måttlig till svår insomni och 79 

och uppåt indikerar svår insomni. För MADRS-S innebär konverteringen att poäng 0-22 

betecknas som ingen depression, 24-35 som mild depression, 37-63 som måttlig och över 63 

betecknas som svår depression. 

Figur 6. Veckovis mätningar med ISI och MADRS-S 
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Hos samtliga deltagare kan en minskning av poängen på ISI observeras, vid en jämförelse 

mellan baslinje och interventionsfas. Hos en deltagare (1) kan en initial uppgång observeras, 

vilken sedan förbyts i en kraftig minskning. Hos tre deltagare (3, 4 och 6) kan en påtaglig 

minskning observeras. Minskningen hos en deltagare (6) måste dock ses i ljuset av en stor 

variabilitet i baslinjen, där en minskning kan observeras redan efter två veckor. Att deltagare 

(3) och (4) har olika långa baslinjer, tre respektive två veckor, ökar sannolikheten att 

förändringen går att härleda till interventionen. Hos en deltagare (3) förbyts en uppåtgående 

trend i en kraftigt nedåtgående.  

 Under uppföljningsfasen ligger skattningarna kvar på nivåer under den nivå som 

förelåg vid baslinjen hos fem av sex deltagare. Hos en deltagare (2) når de upp till lika hög 

nivå, i slutet av uppföljningsfasen. 

 När skattningarna på MADRS-S analyseras kan en minskning konstateras mellan 

baslinje och interventionsfas hos fem av sex deltagare (1, 3, 4, 5 och 6). Hos tre deltagare (3, 

5 och 6) syns att en uppåtgående trend förbyts mot en nedåtgående trend i samband med 

inträde i interventionsfasen. Tre deltagare med två respektive tre veckor långa baslinjer (3, 4 

och 5) uppvisar en minskning tidigt i interventionsfasen, vilket inte förekommit under 

baslinjen. Baslinjernas olika längd ökar sannolikheten att det är interventionen som bidrar till 

minskningen. 

 Under uppföljningsfasen är skattningarna kvar på en nivå klart under baslinjen för tre 

deltagare (3, 4 och 6). För övriga tre deltagare ligger skattningarna i närheten av skattningarna 

under baslinjemätningen. Variabiliteten i skattningarna är ganska stor under baslinjen hos 

flera deltagare, (3, 5 och 6). 

 Det kan noteras att förändringarna i skattningar mellan de båda måtten följs åt 

regelbundet. Ibland föregår en förändring av ISI av en förändring i MADRS-S och vice versa, 

vilket tyder på att det finns en påtaglig samvariation mellan de båda variablerna. 
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Medelvärdesförändringar och klinisk signifikans 

 Tabell 3. Förändringar i medelvärden för ISI, MADRS-S och sömneffektivitet 

mellan baslinje, intervention och uppföljning, för respektive deltagare. Tabellen har delats 

upp, med syfte att skapa en bättre överskådlighet. 

Deltagare 1 Baslinje Intervention Uppföljning Klinisk 

signifikans 

ISI  10 8 6 Nej 

MADRS-S 16 6,5 15 Nej 

SÖMNEFFEKTIVITET  89 91 90 Nej 

Ingen kliniskt signifikant förändring kan observeras hos deltagare 1. Skattningen på ISI 

motsvarar vid baslinjen subklinisk nivå av insomni, vid uppföljning ligger poängen under den 

subkliniska nivån. Det är en förändring från en högre till en lägre nivå, men förändringen 

omfattar mindre än sex poäng. Värt att notera är att deltagaren skattade 17 poäng på ISI vid 

intervjutillfället. Sömneffektiviteten ligger under baslinjen på en redan hög nivå och förändras 

inte nämnvärt. Poängen på MADRS-S sjunker från nivån mild depression till ingen 

depression under interventionsfasen, för att under uppföljning återigen klassificeras som mild 

depression. Sömneffektiviteten ligger under hela studien på en normalhög nivå. 

Deltagare 2 Baslinje Intervention Uppföljning Klinisk 

signifikans 

ISI 19 15 16,5 Nej 

MADRS-S 17 14,5 15 Nej 

SÖMNEFFEKTIVITET  60 69,5 81 Ja 

Hos deltagare två sker en liten minskning både i avseende skattning på ISI och MADRS-S, 

men den är inte stor nog att betecknas som kliniskt signifikant. Däremot är ökningen av 

sömneffektivitet kliniskt signifikant, då den ökar med 21 % mellan förmätning och 

uppföljning. 

Deltagare 3 Baslinje Intervention Uppföljning Klinisk 

signifikans 
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ISI 24 7 7,5 Ja 

MADRS-S 34 16,5 10 Ja 

SÖMNEFFEKTIVITET  73 94 96 Ja 

Hos deltagare tre sker kliniskt signifikanta förändringar inom alla tre mätområden. 

Sömnbesvären klassificeras under baslinje som svår insomni, under uppföljningen som under 

subklinisk nivå. Sömneffektiviteten ökar med 23 % till en hög nivå. Grad av nedstämdhet 

förändras från att vid baslinje ligga på gränsen mellan måttlig och svår depression till ingen 

depression vid uppföljning. 

Deltagare 4 Baslinje Intervention Uppföljning Klinisk 

signifikans 

ISI 18,5 9,5 10 Ja 

MADRS-S 12 6,5 4 Ja 

SÖMNEFFEKTIVITET  72,5 72,5 74 Nej 

Hos deltagare fyra betecknas sömnbesvären vid baslinje som insomni av måttlig grad, vid 

uppföljning som subklinisk nivå av insomni. Förändringen är kliniskt signifikant. Grad av 

nedstämdhet minskar med åtta poäng mellan baslinje och uppföljning, vilket betecknas som 

en kliniskt signifikant förändring, trots att det inte innebär en förändrad nivå. Gränsen mellan 

mild depression och ingen depression går vid 13 poäng. Sömneffektiviteten ökar marginellt 

hos deltagare fyra. 

Deltagare 5 Baslinje Intervention Uppföljning Klinisk  

signifikans 

ISI 20,5 17,5 16 Nej 

MADRS-S 24 21 21,5 Nej 

SÖMNEFFEKTIVITET  74 78,5 75,5 Nej 

Hos deltagare fem sker ingen kliniskt signifikant förbättring. Poäng på ISI ligger kvar på en 

nivå som betecknas som måttlig svårighetsgrad. Grad av nedstämdhet ligger kvar på nivån 

måttlig till svår depression och sömneffektiviteten är väsentligen oförändrad. 
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Deltagare 6 Baslinje Intervention Uppföljning Klinisk  

signifikans 

ISI 21 13 8 Ja 

MADRS-S 25,5 9 9 Ja 

SÖMNEFFEKTIVITET  67,5 79 72 Nej 

Deltagare sex ligger under baslinjen på gränsen mellan måttlig och svår insomni, under 

uppföljningen på en nivå som betecknas som subklinisk nivå av insomni. En kliniskt 

signifikant förbättring har således ägt rum. Sömneffektiviteten ökar med fem procent, vilket 

inte är att betrakta som en kliniskt signifikant förändring. Vid baslinjen skattar deltagare sex 

på en nivå som betecknas som måttlig till svår depression, vid uppföljningen på en nivå som 

betecknas som ingen depression, vilket också är en kliniskt signifikant förbättring. 

 Det kan konstateras att tre av sex deltagare uppfyller kriterierna för en kliniskt 

signifikant förändring, med såväl markant förbättrad sömn som minskad nedstämdhet. Hos 

övriga deltagare har skattningarna på ovanstående variabler minskat i genomsnitt, dock utan 

att en kliniskt signifikant förändring uppnås. 

 

Förändringar i känsloläge 

 För att mäta förändring i variabeln nedstämdhet, genomförde deltagarna, förutom 

veckovis skattningar med MADRS-S, också dagliga skattningar med 

självskattningsformuläret ”känsloläge”, vilket är en reviderad form av HADS-D. 
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Figur 7. Dagliga skattningar av känsloläge 
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Hos fyra deltagare (1, 2, 3 och 6) kan observeras en minskning av nedstämdhet i samband 

med att interventionsfasen börjar. Hos deltagare 1 och 2 kan man se att en trend av ökande 

nedstämdhet under baslinjen övergår i en trend av minskande nedstämdhet. Hos en deltagare 

(1) kan en stor minskning observeras. Hos en deltagare (4) är trenden väsentligen oförändrad 

och hos en deltagare (5) ses en ökning av nedstämdhet i samband med interventionens början. 

 Under uppföljningsfasen ses en fortsatt minskning hos två deltagare, (3 och 6). Hos 

övriga fyra deltagare observeras nivåer som med mindre avvikelser ligger nära nivåerna under 

baslinjen. Ökningen under interventionsfasen hos deltagare fem, har nu minskat och återgått 

till nivån under baslinjen. 

 

Förändringar i fysisk aktivitetsnivå 

 Deltagarnas aktivitetsnivå har registrerats genom att de fått bära och dagligen läsa av 

stegräknare.  

Figur 8. Antal steg per dag. 
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Hos tre deltagare (2, 4, och 6) kan observeras en minskning av aktivitetsnivå under 

interventionsfasen i jämförelse med baslinjen. Hos en deltagare (1) sker en liten ökning som 

dock snabbt följs av en minskning och nedåtgående trend. Hos en deltagare (5) bryts en 

nedåtgående trend och övergår i en uppåtgående trend. En deltagare (3) valde att inte använda 

stegräknaren.  

 Under uppföljningsfasen observeras en nedåtgående trend hos tre deltagare (1, 4 och 

5). Hos en deltagare (2) observeras en ökning och hos en deltagare (6) en utplanande trend. 
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Diskussion 

I den här studien har effekten av KBT-I undersökts som behandling för komorbid depression 

och insomni. Ett syfte med studien var att undersöka om den bästa tillgängliga psykologiska 

behandlingen för insomni (KBT-I), också har effekt på nedstämdhet. Studiens design 

möjliggör slutsatser om kausalitet, där en standardiserad KBT-I i individuellt format 

utvärderas som behandling för komorbid depression och insomni. Tidigare studier har 

antingen haft fokus på andra former av KBT-I såsom självhjälpsbehandling (Lancee et al., 

2013) eller haft vissa metodologiska brister (Manber et al., 2011). Den här studien 

kontrollerar också för fysisk aktivitetsnivå, vilket inte gjorts tidigare.  

 

Förklaring och slutsatser av resultaten 

 Det kan konstateras att en tre sessioners individuell manualbaserad behandling med 

KBT-I, vid samtidigt förekommande symtom på insomni och depression, med relativt stor 

sannolikhet bidrar till en minskning av symtom på såväl insomni som depression. En kliniskt 

signifikant förbättring kan konstateras hos tre av sex deltagare, (3, 4 och 6) under 

uppföljningsfasen och hos de övriga tre sker en förändring i riktning mot minskad 

nedstämdhet och minskade sömnbesvär, dock inte kliniskt signifikant. Ett viktigt 

observandum är att symtomen inte har ökat hos någon deltagare, vid en jämförelse mellan 

medelvärden under uppföljning och baslinje. Behandling med KBT-I har således inte gett 

upphov till en ökning av depressiva symtom. Det bedöms inte vara sannolikt att de 

sammantagna förändringarna kan förklaras som ett resultat av yttre omständigheter, utanför 

studiens kontroll. Stabiliteten i baslinjemätningarna är dock varierande, vilket gör att 

resultaten måste tolkas med försiktighet. Hos en deltagare (3), se figur 3, är dock minskningen 

så markant och börjar i nära anslutning till interventionens början, att det bedöms vara 

osannolikt att det rör sig om slumpmässiga fluktuationer.  
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 Att symtom på insomni skulle minska som ett resultat av KBT-I, var väntat och i 

enlighet med tidigare forskning (Morin et al., 2006; SBU, 2010; Okajima et al., 2011; Morin, 

Hauri, Espie, Spielman, Buysse & Bootzin, 1999). I den senaste metaanalysen (Okajima et al., 

2011) resulterade behandling med KBT-I i en effektstorlek som varierade mellan medelstor 

till stor. I en annan översikt, baserad på 48 studier, konstaterades att 70-80% av deltagarna 

hade nytta av behandlingen, 50 % uppnådde kliniskt signifikanta förändringar och en tredjedel 

sov bra efter studien (Morin et al., 1999). Den här studiens resultat ligger i linje med 

översikten, avseende andel av deltagarna som uppnått en kliniskt signifikant förändring. En 

viktig observation är dock att sömneffektiviteten endast ökade till en kliniskt signifikant nivå 

hos två deltagare, (2 och 3). Hos övriga deltagare ökade den endast i liten omfattning. Varför 

inte fler fick en kliniskt signifikant förändring avseende sömneffektivitet är svårt att veta. Det 

kan röra sig om en redan från början hög sömneffektivitet, som hos deltagare (1) eller 

personliga händelser under studiens gång som påverkat följsamhet, deltagare (5). Då 

sessionerna inte spelats in på video och granskats, kan brister i behandlarnas genomförande 

inte uteslutas som möjlig förklaring. En annan förklaring är att interventionsfasen var alltför 

kort, tre sessioner i jämförelse med det genomsnittliga 5,7 sessioner (Morin et al., 2006). Det 

kan också vara så att den dagliga bokföringen av sömn hos deltagarna varit föremål för en 

systematisk underskattning av faktisk sömn, som konstaterats förekomma hos många personer 

med insomni (Harvey (2012).  

 En uppenbar och mycket intressant observation är att skattningarna på variablerna 

ISI och MADRS-S systematiskt följs åt. Där en tydlig förändring i skattningarna på en av 

variablerna ISI eller MADRS-S kan observeras, följer en förändring i den andra variabeln. 

Det förekommer inte att grad av nedstämdhet eller insomni minskar eller ökar avsevärt, utan 

att det också skattningarna på det andra måttet följer i tidsmässig närhet, vilket antyder de 

båda variablerna samvarierar i studien. 
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  Samstämmigheten i resultatet mellan de båda måtten som mäter grad av 

nedstämdhet, MADRS-S och skattning av känsloläge, bedöms utifrån en visuell analys vara 

måttligt god i studien.  

 Studiens första och andra hypotes, att symtom på insomni respektive nedstämdhet 

kommer att minska hos deltagarna, konstateras stämma väl överens med resultatet. En 

minskning i medelvärde mellan baslinje och uppföljning kan konstateras hos samtliga 

deltagare och en kliniskt signifikant förändring konstateras hos tre av sex deltagare, (3, 4 och 

6). 

 Ett syfte med studien var att undersöka om en minskad nedstämdhet, kunde förklaras 

av en ökad fysisk aktivitetsnivå. Den slutsats som kan dras är att en ökad fysisk aktivitetsnivå 

inte kan förklara den minskade nedstämdheten, då ingen av deltagarna har ökat sin 

aktivitetsnivå påtagligt under studiens genomförande. Trenden är istället en minskning eller 

en väsentligen oförändrad aktivitetsnivå hos deltagarna. Detta faktum ökar sannolikheten 

något att det faktiskt är den förbättrade sömnen som bidrar till minskningen av symtom och 

inte andra faktorer och mekanismer i behandlingspaketet, såsom en ökad nivå av fysisk 

aktivitet. 

 

Förklaring av variationer i resultaten 

 Vid en analys av resultatet visar det sig att hög sömneffektivitet inte alltid korrelerar 

med en låg poäng på ISI och vice versa. Hos en deltagare (1) visar det sig att 

sömneffektiviteten redan vid förmätningens början var hög, på en nivå som anses normal. Den 

genomsnittliga poängen på ISI under baslinjen var på en subklinisk nivå, 10 poäng, och sjönk 

sedan till en nivå under den subkliniska vid uppföljningsfasen. Om deltagaren vid den initiala 

intervjun hade haft samma poäng på ISI som vid baslinjens början, hade sömnsvårigheterna 

bedömts vara alltför begränsade för deltagande i studien. Resultatet för deltagaren visar att de 
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sammantagna förändringarna, när man tittar på symtom på insomni och depression, är ganska 

små. Vi avsåg i studien att undersöka om en förbättrad sömn, genom KBT-I, leder till en 

minskad nedstämdhet. Med den utgångspunkten är det tveksamt om det är rimligt att förvänta 

sig en bestående förbättring i upplevd nedstämdhet hos en individ, om sömneffektiviteten 

redan från början är bra och han/hon endast upplever begränsade sömnbesvär. Den undre 

gränsen för deltagande sattes till 15 poäng på ISI, vilket innebär att sömnsvårigheterna skulle 

motsvara minst måttlig grad av insomni. Den påtagliga förbättringen under interventionsfasen 

hos deltagaren kan eventuellt tillskrivas förväntanseffekter. 

 En annan deltagare (2) uppvisar markanta förbättringar i sömneffektivitet, från 

interventionens början med fortsättning under eftermätningsfasen. Trots detta upplever 

deltagaren att trötthet och oro kring sömnen ökar under eftermätningsfasen, efter en initial 

nedgång under interventionsfasen. På slutet skattar deltagaren nästan lika högt som under 

förmätningsfasen. Vår hypotes kring utvecklingen är att sömnrestriktionen var alltför 

omfattande för deltagarens egentliga sömnbehov, vilket gav upphov till en ökande trötthet, 

trots en i flera avseenden förbättrad sömn. En justering av föreskriven tid i sängen skulle 

sannolikt ha behövt göras någon vecka efter inträde i uppföljningsfasen för att uppnå ett bättre 

resultat. 

 Hos en deltagare (5) ses en ökning av symtom på nedstämdhet några dagar efter 

interventionens början. Vid uppföljningssamtalet framkommer dock att det har hänt saker i 

personens liv som sannolikt har en stor inverkan på stämningsläge, allmänt välbefinnande och 

följsamhet till behandlingen. 

 

Implikationer för forskning och behandling 

Att behandling med KBT-I, tre sessioner över två veckors tid, sannolikt har bidragit till 

påtagligt minskade symtom på nedstämdhet och insomni, hos tre av sex deltagare är ett 
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lovande resultat. Att effekten dessutom kvarstår vid eftermätning efter fyra veckor gör 

resultaten än mer intressanta. Resultaten ligger i linje med tidigare studier (Lancee et al., 

2013; Manber et al., 2011), som har indikerat att KBT-I kan vara en effektiv 

behandlingsform, inte bara för insomni, utan också för depression. Fler studier i större skala, 

med uppföljning efter längre tidsperiod än fyra veckor, bedöms dock nödvändiga för att 

kunna bekräfta kopplingen och utvärdera behandlingseffekt. 

 Om det är så att KBT-I är en effektiv behandlingsform vid depression, när det också 

föreligger sömnproblematik, så uppkommer naturligt frågan vad är det då som gör att 

behandlingen är effektiv i avseende att minska symtom på depression? Det finns flera 

tänkbara hypoteser. En möjlighet är att störd sömn, i enlighet med Harvey (2011), är en 

transdiagnostisk process som genom olika mekanismer, psykologiska och neurobiologiska, 

bidrar till uppkomst av olika psykiatriska tillstånd såsom depression. När dygnsrytmen 

stabiliseras och sömnen blir sammanhängande, så minskar också symtom på depression och 

andra tillstånd.  

 En annan möjlighet är att det är terapispecifika komponenter i KBT-I som genererar 

förändring i faktorer som är gemensamma för sömnbesvär och depression, exempelvis 

frekvensen av negativt repetitivt tänkande (Ehring & Watkins, 2008). Eftersom det är vanligt 

att använda sängen som en plats för oro och grubblerier (Harvey, 2002), är det tänkbart att 

interventionerna sömnrestriktion och stimuluskontroll fyller funktion av responsprevention. 

Den inlärda responsen att ligga och oroa sig och ruminera förebyggs och förhindras, då man 

inte tillåts ligga vaken i sängen. En annan terapispecifik komponent, som vi kontrollerade för, 

är att det skulle kunna vara en ökad fysisk aktivitetsnivå som bidrar till en minskning av 

symtom på depression, vilket är ett samband som har bekräftats i forskning (Ströhle, 2009). 

Studien visade dock ett motsatt förhållande mellan de båda variablerna hos deltagarna. Fysisk 

aktivitetsnivå tenderade att minska eller förbli oförändrad när grad av nedstämdhet minskade, 
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vilket tyder på att den huvudsakliga behandlingseffekten i avseende att minska symtom på 

nedstämdhet inte är en ökad fysisk aktivitetsnivå. 

 En tredje möjlig förklaring är att erfarenheten av att på kort tid, ha bemästrat stora 

och ofta långvariga sömnsvårigheter, leder till en påtaglig upplevelse av inte vara hjälplös. En 

nyinlärning har ägt rum som bryter en etablerad inlärd hjälplöshet. Inlärd hjälplöshet har 

antytts vara en koppling mellan insomni och depression (Riemann et al., 2001). 

 Ytterligare en möjlighet är att det är common factors eller icke-specifika faktorer 

såsom förväntanseffekter, bemötande och förmåga att skapa allians, som har bidragit till 

minskningen av symtom på depression. Att enbart hänvisa till icke-specifika faktorer som 

förklaring till förändring anses dock inte vara en fruktbar väg för att öka förståelsen för hur 

interventioner fungerar. Psykologisk behandling handlar alltid om ett komplext samspel 

mellan specifika och icke specifika faktorer (Kazdin, 2005). 

 Resultatet av studien svarar inte på frågan vad det är i interventionen som bidrar till 

en minskning av nedstämdhet, men antyder att KBT-I sannolikt har en avsevärd effekt som 

behandling vid depression och att det sannolikt inte är en ökad fysisk aktivitetsnivå som 

genererar förändringen.  

 Det är ett intressant och något oväntat observandum att fysisk aktivitetsnivå minskar 

eller är oförändrad hos deltagarna. I behandlingen avråds från att sova under dagtid och fysisk 

aktivitet uppmuntras, vilket borde generera ökning i fysisk aktivitetsnivå, åtminstone om man 

inte är fysiskt aktiv sedan tidigare. Att en minskning kan konstateras är ett resultat som bör 

undersökas närmare i kommande studier. Finns det en korrelation mellan deltagande i KBT-I 

och minskad fysisk aktivitetsnivå, eller handlar det om ett slumpmässigt samband? Om en 

korrelation kan bekräftas, är det då något i behandlingen som genererar minskningen i 

aktivitetsnivå, exempelvis ansträngningen det medför att genomgå sömnrestriktion? Då skulle 

en initial nedgång sannolikt följas av en uppgång, efter att de första mest ansträngande 
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veckorna var avklarade och sömnen stabiliserad och förbättrad. Så indikeras dock inte i den 

här studien. Det är också intressant att symtom på nedstämdhet minskar hos deltagarna, trots 

att grad av fysisk aktivitet också minskar eller är oförändrad. Tidigare översikter (Ströhle, 

2009) visar att en ökning av fysisk aktivitetsnivå tenderar att generera en minskning av 

nedstämdhet. En fråga som då uppkommer är om det motsatta förhållandet gäller, att en 

minskning av fysisk aktivitetsnivå genererar en ökning av nedstämdhet? I den här studien 

minskar grad av nedstämdhet, trots att den fysiska aktivitetsnivån minskar eller är oförändrad 

hos deltagarna. Kan det vara så att resultatet hade blivit ännu bättre om en ökning av 

aktivitetsnivå hade kommit till stånd under behandlingstiden? Om KBT-I, som nu indikerats, 

är effektiv som behandling vid kombinationen depression och insomni, och fysisk aktivitet är 

effektivt vid depression (Ströhle, 2009), så kanske en kombination av de båda skulle bli en 

ännu mer effektiv behandling? En viktig aspekt att beakta är dock individens aktivitetsnivå 

innan interventionen påbörjas. Aktiva individer som har en redan från början hög 

aktivitetsnivå kan inte förväntas uppnå samma minskning av nedstämdhet som inaktiva 

individer. I den här studien togs dock inte hänsyn till ursprunglig aktivitetsnivå. 

 De två deltagare som inte uppnår kliniskt signifikanta förändringar på någon variabel 

(1 och 5), är de enda deltagare som medicinerar med antidepressiva läkemedel. En fråga som 

uppkommer är om den antidepressiva medicineringen påverkar effekten av KBT-I eller om 

det rör sig om ett slumpmässigt samband? I Harveys översikt (2011) av neurobiologiska 

mekanismer kopplade till sömnstörningar framkommer att det finns en samverkan mellan 

processer som reglerar den cirkadiska rytmen och frisättning av serotonin och dopamin, vilket 

gör att ett samband mellan behandlingseffekt och medicinering med antidepressiva läkemedel 

inte är otänkbar. 
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 En förhoppning är att framtida studier utvärderar KBT-I som behandling vid 

depression i större skala och söker vidare svar på frågan vilka komponenter i behandlingen 

som gör den effektiv och hur den kan optimeras. 

 De presenterade resultaten har implikationer för klinisk verksamhet. KBT-I har inte 

några kända biverkningar och effekt uppnås vanligtvis på 3-4 sessioner (Edinger & Carney, 

2008). Utifrån resultatet av studien förefaller effekten på nedstämdhet vara nästan lika stor 

som effekten på insomni och den kommer lika snabbt. Den traditionella synen på insomni, 

som ett symtom på depression eller annan primär störning håller på att revideras, vilket blir 

tydligt i den senaste versionen av Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, 

fifth edition (APA, 2013), där det betonas att insomni ska ses som en separat störning, även 

om den förekommer tillsammans med andra diagnoser. Resultaten av den här studien ligger i 

linje med den förändrade synen på insomni, då den visar att KBT-I är en effektiv behandling 

för insomni även om den förekommer tillsammans med depression. Den visar också att 

behandlingen inte bara har effekt på sömnbesvär, utan också på nedstämdhet. Historiskt har 

man enbart behandlat depressionen, vilket bara till viss del har reducerat symtom på insomni. 

Nu har man kommit fram till att insomni ska behandlas separat, även om den förekommer 

tillsammans med depression. En fråga som dock uppkommer är vilken behandling man ska 

börja med? Hur ska behandlingspaketet sys ihop? Som man kan se i resultatet av den här 

studien, minskade grad av nedstämdhet hos samtliga deltagare och en kliniskt signifikant 

minskning förekom hos tre deltagare. För två deltagare innebar förändringen att det som vid 

baslinjen klassificerades som måttlig/svår depression, vid uppföljningen klassificerades som 

avsaknad av depression. Med tanke på att KBT-I inte har kunnat konstateras ha några kända 

biverkningar och att de flesta uppnår en förbättring på 3-4 sessioner, kan det förmodas att 

KBT-I är en bra startpunkt för behandling av komorbid insomni och depression. Ett 

hypotetiskt utfall i linje med den här studien skulle då kunna bli att majoriteten får en 
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minskning av symtom på insomni och depression. Några får en sådan kraftig reduktion av 

symtom att vidare behandling inte är nödvändig, några behöver en fortsatt kompletterande 

depressionsbehandling. KBT-I är självfallet inte den enda nödvändiga behandlingen vid all 

form av nedstämdhetsproblematik, men ett alternativ väl värt att beakta där det förekommer 

komorbid insomni. 

 En mycket viktig aspekt att bära med sig vid behandling av målgruppen är att risken 

för suicid är något förhöjd vid komorbid insomni och depression (Suh el al., 2013; Manber & 

Chambers, 2009). Oavsett vilken behandling som ges till målgruppen, är det av stor vikt att 

utföra upprepade, noggranna suicidriskbedömningar, vilket gjordes i den här studien. Inför 

studien beaktades viktiga etiska aspekter, såsom huruvida det kan anses korrekt och riskfritt 

att vid komorbiditet mellan insomni och depression enbart ge en intervention utvecklad för 

insomni. Beslutet att genomföra studien var baserat på tidigare forskning som dels visar att 

KBT-I inte har konstaterats ha några bieffekter (SBU, 2010), dels indikerar att KBT-I bidrar 

till en minskad nedstämdhet (Ong et al., 2008; Taylor et al., 2007). Vidare exkluderades 

individer som enligt MADRS-S klassificerades som djupt deprimerade, med syfte att 

minimera risken för suicid. Det är inte otänkbart att framtida forskning kommer att visa att det 

är förenat med risker att enbart ge en behandling utvecklad för insomni, men i den här studien 

framkom inte några sådana indikationer. 

 

Begränsningar med studien 

En möjlig begränsning med studien är behandlingens längd. I manualen framkommer att de 

flesta uppnår effekt på tre till fyra sessioner, men att det kan ta längre tid för vissa (Edinger & 

Carney, 2008). I studien gavs tre sessioner med en veckas mellanrum, vilket blir en total 

behandlingslängd på två veckor. I den fjärde sessionen, fyra veckor efter interventionsfasen, 

fanns också terapeutiska inslag, såsom justering av föreskriven tid i sängen. Eventuella 
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effekter av den sessionen framkommer dock inte i resultatet, då ingen vidare mätning gjordes. 

KBT-I är en på många sätt krävande behandling, förenad med ansträngande 

beteendeförändringar. Ansträngningen är som mest påtagligt under de första veckorna och det 

krävs stor motivation för att den ska kunna genomföras. Under den första tiden är det 

sannolikt extra viktigt att ha möjlighet till stöd och vägledning, för att nya beteendena ska 

kunna befästas. En hypotes är att utfallet hade blivit bättre om behandlingen hade utökats med 

en session, alternativt att den tredje sessionen hade flyttats fram en vecka, så 

interventionsfasen hade omfattat minst tre veckor. I en studie visade det sig att fyra sessioner 

under åtta veckors tid gav bäst resultat, vid en jämförelse med en, två och åtta sessioner under 

samma tidsperiod (Edinger et al., 2007). Även om en åtta veckor lång interventionsfas inte 

hade varit möjligt inom tidsramarna för studien, hade en viss utökning möjligtvis bidragit till 

ett mer bestående resultat. 

 Baslinjemätningarna uppvisade en relativt stor grad av variabilitet, vilket leder till en 

minskad säkerhet i slutsatser om interventionens effekt. Det kan vara så att en del av den 

rapporterade minskningen i symtom på insomni eller nedstämdhet är en del av en naturlig 

variabilitet. För att bättre lyckas fånga den naturliga variabiliteten skulle baslinjerna ha behövt 

vara längre, men det ansågs inte möjligt ur praktisk eller etisk synvinkel. Ur praktisk 

synvinkel var det inte möjligt eftersom tiden för studiens genomförande var begränsad. Ur 

etisk synvinkel ansågs det tveksamt, eftersom deltagarna då skulle ha behövt vänta på 

behandling längre än vad som kan anses försvarbart. Det innebar också ganska mycket arbete 

från deltagarnas att dagligen fylla i skattningsskalor, aktivitetsnivå och registrera sömn. 

 Möjligheten att generalisera ett resultat från en single case experimental design är en 

omstridd fråga (Barlow, Nock & Hersen, 2009). Det finns uppenbara hinder till långtgående 

slutsatser, då det rör sig om resultat från endast en eller ett fåtal individer. En fördel med 

single case experimental design är dock att det går att noggrant studera en behandlings effekt 
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på flera olika individer, vilket kan leda till en viss generaliserbarhet (Barlow, Nock & Hersen, 

2009). Att studien enbart analyserar resultat från sex individer, bedöms dock begränsa 

resultatets generaliserbarhet. Det rådde homogenitet avseende kön bland deltagarna, då de till 

största del bestod av kvinnor. Dock fanns det en stor heterogenitet avseende åldersskillnad, 

vilket ökar generaliserbarheten till kvinnor i olika åldrar.  

 Ytterligare en svaghet med studien är att den saknar långtidsuppföljning, vilket inte 

rymdes inom tidsramen. Dock hade detta varit önskvärt då det är av vikt att undersöka 

effekten av en behandling på både kort och lång sikt.  

 Det förekom att flera deltagare under någon tidsperiod eller enstaka tillfälle missade 

eller avstod från att fylla i självskattningsformulären eller använda stegräknaren, vilket gör att 

en del mätpunkter saknas. Komplett ifyllda formulär hos alla deltagare hade varit önskvärt, 

men de saknade mätpunkterna bedöms inte i någon större grad påverka resultatet. 

 Studiens resultat bygger huvudsakligen på självskattningsformulär och subjektiv 

bedömning av sömn. Detta ökar risken för att resultaten har färgats av demand 

characteristics, vilket är ett fenomen som innebär att deltagare skattar i enlighet med vilket 

resultat de tror är önskvärt, utifrån antydningar eller signaler som tolkas i kontexten (Kazdin, 

2010). Ett sätt att minska effekten av demand characteristics är att det är olika personer som är 

ansvariga för studien, respektive interventionen. De som ger interventionen ska då inte ha 

kännedom om vad studien avser att undersöka. Ytterligare ett sätt att minska påverkan, är att 

om möjligt mäta med objektiva instrument, såsom stegräknare eller polysomnograf. Att i 

högre grad använda objektiva mätinstrument och anlita utomstående personer med ansvar för 

att ge interventionen, hade varit önskvärt men var inte genomförbart utifrån studiens 

förutsättningar. I studien lämnade deltagarna in svarshäftena till sina respektive behandlare. 

Ett bättre alternativ hade dock varit att låta deltagarna lämna in formulären till den person som 

inte var ansvarig behandlare, då det hade minskat risken för demand characteristics.  
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Styrkor med studien 

Studien hade en single case experimental design, vilken tack vare de upprepade mätningarna 

ger en nyanserad och informativ bild av deltagarnas besvär med sömn och nedstämdhet 

(Kazdin, 2010).  

 Trots den knappa tidsramen kunde tillräckligt många deltagare rekryteras samtidigt, 

för att kunna tillämpa en concurrent multiple baseline design, vilket ger ökade möjligheter att 

kontrollera för historik i jämförelse med non-concurrent multiple baseline design (Barlow, 

Knock & Hersen, 2009). Vid en concurrent multiple baseline design påbörjar alla deltagare 

baslinjemätningen samtidigt, men interventionen påbörjas vid olika tillfällen. Detta medför att 

förändringar i nära anslutning till interventionens början, med större sannolikhet går att 

hänföra till interventionen, än om alla börjat interventionen vid samma tidpunkt. 

 En annan styrka med studien är den noggranna screeningprocessen med 

telefonintervjuer, där beprövade instrument som ISI och MADRS administrerades för att 

konstatera nedstämdhet och insomni. Samma formulär användes under screening, förmätning, 

intervention och eftermätning.  

 Behandlarna har tidigare erfarenhet av att genomföra KBT-I i gruppformat och fick 

under hela studiens genomförande klinisk handledning. Detta ökar sannolikheten att 

behandlingen genomfördes korrekt i enlighet med manualen. En styrka är också att det var två 

behandlare, vilket minskar risken för att en förändring går att hänföra till en terapeuts 

egenskaper, snarare än till den faktiska interventionen. 

 

Sammanfattande kommentar 

Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka om KBT-I är en effektiv behandling 

för depression, vid samtidig förekomst av insomni. Som pilotstudie var syftet primärt inte är 

att utvärdera och uttala sig om hur effektiv som behandling KBT-I är för målgruppen, utan 
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undersöka om en effekt kan tillskrivas interventionen. Enligt vår kännedom är det här den 

första studie vars design möjliggör slutsatser om kausalitet. Med utgångspunkt i resultatet kan 

det konstateras att tre av sex deltagare uppnår kliniskt signifikanta förändringar. Utifrån en 

analys av baslinjens stabilitet, tidpunkt för och grad av förändring samt riktning, kan 

förändringarna sammantaget, med relativt stor sannolikhet tillskrivas interventionen. 

Slumpmässiga fluktuationer kan inte avfärdas, men bedömningen görs att resultaten är 

tillräckligt tydliga för att ha implikation för framtida forskning inom området. Hos övriga 

deltagare ses en begränsad effekt som inte är kliniskt signifikant och inte lika tydligt går att 

hänföra till interventionen. Ingen försämring eller potentiellt skadliga effekter av 

interventionen observeras dock. Studien har också implikationer för klinisk verksamhet 

eftersom den antyder att KBT-I för en del individer kan vara en effektiv behandling för att 

minska symtom på nedstämdhet, utan kända biverkningar. En fördel med behandlingen är att 

den finns i en konkret manualbaserad form och att man ofta uppnår effekt på en 

behandlingslängd om tre till fyra sessioner.(Edinger & Carney, 2008). 

 Förutom att indikera att KBT-I sannolikt har effekt som behandling vid komorbid 

depression och insomni, framkommer andra intressanta resultat. Fysisk aktivitet minskar eller 

är oförändrad hos deltagarna. Trots det minskar symtom på depression, vilket indikerar att det 

är andra mekanismer än fysisk aktivitet som bidrar till minskningen. Det skulle vara intressant 

att i framtiden studera effekten av att kombinera KBT-I med andra interventioner, som ett sätt 

att optimera behandlingen. Utifrån den här studiens resultat skulle det vara intressant att 

kombinera med interventioner som bidrar till en ökning av fysisk aktivitetsnivå, exempelvis 

beteendeaktivering med tydliga inslag av fysisk aktivitet.  

 En mycket intressant observation är samvariationen mellan skattningarna på ISI och 

MADRS-S, som kan konstateras vid en visuell inspektion. Symtom på depression och 

insomni samvarierar tydligt, vilket går att följa i graferna. I ett flertal tidigare studier har 
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samvariation och tidsmässig ordningsföljd mellan insomni och depression studerats (Baglioni 

et al., 2011; Salo et al., 2011; Skapinakis et al., 2013). En styrka med den här studien är 

designen, en single case experimental design, där det genomförts upprepade mätningar med 

kort tidsintervall. De upprepade mätningarna gör att man kan följa förändring i variabler från 

vecka till vecka, små skiftningar kan observeras och en korrelation framträder tydligt över tid. 

En tydlig minskning eller ökning av symtom enligt antingen ISI eller MADRS-S, föranleder i 

de allra flesta fall en liknande förändring också på den andra variabeln. Att närmare studera 

korrelationens art och styrka bedöms vara en angelägen framtida forskningsuppgift.   
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Bilaga 1: Information om studien 

 

Har du sömnbesvär och känner dig nedstämd? 
 
Vi ska under hösten 2013 genomföra en studie där vi undersöker sambandet mellan 

sömnbesvär och nedstämdhet. Vi kan erbjuda behandling för dig som har problem med 

insomning, ofrivilliga uppvaknanden och en dålig sömnkvalitet. Behandlingen bygger på 

KBT, kognitiv beteendeterapi, vilket i studier har visat sig vara en effektiv behandling vid den 

här typen av sömnbesvär 

 

Behandlingen kommer att pågå under tre veckor, en session per vecka, med en 

uppföljningssession fyra veckor efter avslutad behandling. Behandlingen sker individuellt och 

varje session beräknas ta ca 90 minuter. Då behandlingen är en del av en forskningsstudie 

kommer du dagligen att få registrera bland annat din sömn och din sinnesstämning. 

 

Behandlingen kommer att bedrivas på Örebro universitets psykologmottagning, som ligger 

centralt på Drottninggatan 38 i Örebro. Behandlingen är kostnadsfri och du kan när som helst 

välja att avsluta din medverkan. Din medverkan omfattas av sekretess. Vi kommer att föra 

forskningsjournaler, som lagras i fem år, varefter de förstörs. 

 

Vi som behandlar och genomför studien heter Gustav Gybrant och Pegita Seyedi. Vi går sista 

terminen på psykologprogrammet vid Örebro universitet. Vi handleds av Steven Linton, 

legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och professor i psykologi. 

 

Om du vill delta, så anmäl ditt intresse till din kontaktperson på vårdcentralen. Du kommer 

därefter att bli uppringd av oss för en intervju om din sömn och ditt känslotillstånd. Om du 

uppfyller kriterierna för deltagande så erbjuds du plats i studien. Vi kommer då att komma 

överens om en första tid och skickar hem formulär som du ska fylla i. Om du har frågor kring 

forskningsprojektet och behandlingen kontakta oss gärna via telefon eller e-post: 076-

7993547 alternativt studie.somn@gmail.com. Om vi inte kan svara när du ringer, så ringer vi 

tillbaka så snart vi har möjlighet. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Namn och 

personnummer 

 

Adress  

Telefonnummer  

MADRS-S resultat: 

ISI resultat: 

Snarkar du regelbundet?         Ja           Nej 

Har du någon gång blivit uppmärksammad på att du skulle ha andningsuppehåll när du sover?                 

Ja               Nej 

Om ja, hur ofta bedömer du att det sker? 

 

Förekommer det att det att du upplever, eller att någon har uppmärksammat dig på, att du har 

ryckningar, domningar eller kramper i benen vid vila och när du sover?                                  

Ja               Nej 

Om ja, hur ofta bedömer du att det sker? 

 

Går du för närvarande i psykologisk behandling inriktad mot sömnbesvär eller nedstämdhet? 

Ja                Nej 

Om ja, vilken typ av behandling? 

Har du tidigare deltagit i en sådan behandling? När? 

Har du haft tankar eller planer på självmord under det senaste året?           Ja         Nej 

 

Har du någon fysisk sjukdom som påverkar din sömnkvalitet eller bidrar till nedstämdhet? 

Vilken? 

 

Tar du sömnmediciner eller antidepressiva mediciner?  

Ja   Nej                 Om ja, vilken/vilka sorter? 

Om ja, hur ofta? Sedan hur länge? 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Som deltagare i studien godkänner jag att uppgifter som jag lämnar in används i 

forskningssyfte. Följande uppgifter kommer att samlas in: Namn, ålder, adress och svar på 

frågeformulär om sömn och nedstämdhet. Uppgifterna lagras i fem år, varefter de makuleras. 

När forskningsdata redovisas, görs det anonymt. Syftet med forskningen är att förbättra 

befintliga behandlingsmetoder. 

Jag är införstådd med att behandling utöver de fyra sessioner som ingår i studien, inte 

kommer att kunna erbjudas. Jag har möjlighet att när som helst avbryta mitt deltagande i 

studien. Behandlingen är kostnadsfri. 

Jag har rätt, i enlighet med 26 § personuppgiftslagen (1998:204), att få ta del av vilka 

personuppgifter som finns lagrade och hur de används. För att erhålla uppgifterna ska jag 

skicka in en skriftlig undertecknad ansökan ställd till institutionen för socialt arbete, psykologi 

och juridik, Örebro universitet. Informationen ska lämnas ut, utan kostnad, en gång per år. Jag 

har också rätt, i enlighet med § 28 personuppgiftslagen (1998:204), att begära rättelse i fråga 

om mina personuppgifter. Under studiens genomförande, hösten 2013, har jag möjlighet att 

kontakta ansvariga behandlare Gustav Gybrant och Pegita Seyedi vid frågor. De har 

telefonnummer: 076-7993547. 

Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till deltagande i studien. 

 

Namn: 

_________________________________________________ 

Personnummer: 

__________________________________________________ 

Ort: 

___________________________________________________ 

Datum: 

___________________________________________________ 

 

Egenhändig underskrift: 

 

____________________________________________________ 


