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Sammanfattning 

Insomni och depression är två av de vanligast 
förekommande folkhälsoproblemen där samsjukligheten är 
stor. Denna uppsats är en del av en större 
behandlingsstudie där effekt på insomni symtom samt 
effekt på depressiva symtom jämförts mellan, KBT för 
insomni (KBT-I) i grupp samt en aktiv kontroll grupp med 
tillämpad avslappning (TA) i grupp. Jämförelserna är 
gjorda på en grupp individer med samsjuklig insomni och 
förhöjda depressionssymtom. Denna uppsats undersöker 
om insomni-symtom medierar  sambandet  mellan typ av 
behandling och depressiva-symtom samt om depressiva-
symtom medierar sambandet mellan behandling och 
insomni-symtom. Resultaten visade att grad av insomni 
symtom fungerade som mediator men inte grad av 
depressiva symtom. Detta påvisar att sömn skulle kunna 
vara en transdiagnostisk process. 
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Abstract 

Insomnia and depression are two of the most prevalent 
health issues in which the co-morbidity is high. This paper 
is part of a larger treatment study there the effects on 
insomnia symptoms and on depressive symptoms were 
compared between-, CBT for insomnia in group (CBT-I) 
and an active control group with applied relaxation in 
group (TA). The comparisons were made on a sample of 
individuals with comorbid insomnia and depressive 
symptomology. This paper examines whether insomnia 
symptoms mediates the relationship between type of 
treatment and depressive symptomology, and if depression 
mediate the relationship between treatment and insomni 
symptoms. The results showed that the degree of insomnia 
symptoms acted as mediator but that the degree of 
depressive symptoms did not. This indicates that sleep 
could be a trans-diagnostic process. 
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God sömn är grundläggande för att vi människor ska må bra och är en förutsättning för att vi 

ska klara av att utföra dagliga uppgifter och hantera olika livssituationer. Sömnen är viktig för 

att både kroppen och hjärnan ska kunna återhämta sig. De flesta av oss kommer någon gång 

att uppleva sömnbesvär under stressiga perioder i livet men för flertalet av oss återgår sömnen 

så småningom till det normala. Om sömnen störs under en längre tid kommer de flesta av oss 

att uppleva en försämrad funktionsförmåga och att hälsa påverkas negativ. Av de som drabbas 

av långvariga sömnstörningar kommer risken för att utveckla andra psykologiska sjukdomar 

att öka. Det är därför viktigt att kunna upprätthålla en god sömn och för att kunna göra det är 

det betydelsefullt hur vi sover och hur länge vi sover. De individer som upplever sig ha 

sömnstörningar tycker ofta att de får för lite sömn eller att deras sömnkvalitet är låg. 

Otillräcklig sömn och störd sömn under en längre tid kan komma att påverkar individens 

förutsättningar för att ingå och bibehålla sociala relationer och påverka individens 

arbetsförmåga. Vad är då sömnstörningar? 

 Sömnstörningar är ett paraplybegrepp som omfattar ett flertal sömnstörningstillstånd. I 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed [DSM-V](American Psychiatric 

Association [APA], 2013) beskrivs tio olika tillstånd, diagnoser, av störd sömn och 

uppvaknande. En av dessa diagnoser är insomni som också är den vanligast förekommande 

typen av sömnstörning (Breslau et al., 1996). Störd sömn kan beskrivas som separata 

sömnstörningsdiagnoser och/eller som symtom på och/eller vara ett diagnoskriterium för 

andra psykiska sjukdomar Varje enskild diagnos har alltså sin specifika samansättning av 

symtom, diagnoskriterier, och krav på uppfyllande av dessa. Då en individ uppfyller 

diagnoskriterierna för mer än en diagnos vid samma tidpunkt benämns detta som 

samsjuklighet, till exempel har forskning visat på att insomni ofta är samsjuklig med 

depression och ångest (Baglioni et al., 2011; Breslau, Roth, Rosenthal & Andreski, 1996). En  

hög grad av samsjuklighet indikerar att det kan finnas ett samband mellan de samsjukliga 
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tillstånden. Vilka dessa samband olika samband är och hur dessa samband ser ut är inte 

klarlagt. 

 Sammanfattningsvis är sömnstörningar vanligt och de samexisterar i stor utsträckning 

med andra psykiska sjukdomar.  

Insomni 

Insomni är en sömnstörning som utöver otillräcklig och otillfredsställande sömn orsakar 

dagtidsbesvär som trötthet, försämrad kognitiv förmåga och emotionella störningar. 

 Insomni definieras i DSM-V (APA, 2013) som otillfredsställande sömnkvalitet eller för 

låg sömnkvantitet. Denna otillfredsställelse är kopplad till svårigheter att somna in, bibehålla 

sömnen eller att vakna upp för tidigt på morgonen. Sömnstörningarna ska också ge betydande 

problem för individen och innebära ett funktionshinder för socialsamvaro, arbetsförmåga eller 

annat viktigt livsområde. Sömnstörningarna ska uppstå minst tre gånger per vecka under tre 

månaders tid. Insomnin ska inte bättre kunna förklaras av någon annan samsjuklig 

psykiskstörning eller vara direkta fysiologiska effekter av någon substans eller av somatisk 

sjukdom eller skada. Tillståndet bedöms vara kroniskt då det varat i minst tre månader och det 

bedöms som återkommande om individen drabbas två gånger eller mera inom loppet av ett år. 

Cirka en tredjedel av den vuxna befolkningen i västvärlden beräknas uppleva störd 

sömn, 10-15% av dessa upplever dagtidsbesvär och 6-10% uppfyller diagnoskriterierna för 

insomni. Förekomsten av insomni i den vuxna populationen i Sverige skiljer sig inte från 

övriga västvärlden. (Morin, LeBlanc, Daley,Gregoire & Mérette, 2006; Statens Beredning för 

Medicinsk och Social Utvärdering [SBU], 2008; Staner, 2010). En svensk prevalensstudie 

gjord på uppdrag av SBU (2008) visar på att ca: 24 % av den vuxna befolkningen i Sverige, 

19 % av männen och 29 % av kvinnorna uppger sig lida av störd sömn. Andelen av den vuxna 

befolkningen i Sverige, vid tiden för studien, som uppfyllde diagnoskriterierna för insomni 
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med dagtidsbesvär i DSM-IV(APA, 2000) var totalt 11%, könsfördelningen motsvarade7% av 

männen och 14% av kvinnorna (SBU, 2010). Detta vill säga att störd sömn är vanligt 

förekommande men sömnstörningar som uppfyller diagnoskriterierna för insomni är mindre 

vanliga. Dock är insomni vanligare bland kvinnor än bland män och det finns en tendens till 

att insomni är vanligare bland äldre personer och bland personer som på något sätt förlorat sin 

partner (Ohayon, 2002). Dessa demografiska faktorer som utgör riskfaktorer för utvecklandet 

av insomni är i stort inte förändringsbara och de ger inte heller någon direkt förklaring till 

varför vissa individer får mera kvarstående problem med sömnen än andra. 

 Risken för att någon gång drabbas av insomni är relativt stor och för de som drabbas 

finns även en risk att insomni symptomen kvarstår över tid. En epidemiologisk studie gjord i 

Sverige, 1983-1995 vilken omfattande personer i åldern 45-65 år visar på att 75% av de som 

rapporterade symtom på insomni vid studiens början även gjorde detta vid studiens slut,12 år 

senare ( Mallon, Broman & Hetta, 2000). Förutom att risken är hög för att insomni ska 

kvarstår över tid, vilket i sig utgör ett lidande för individen under lång tid, utgör också en 

långvarig kronisk insomni en stor risk för att utveckla depression och ångeststörningar 

(Baglioni et al., 2011, Jansson & Linton., 2005; Jansson-Fröjmark & Lindholm, 2008). Likaså 

kan långvariga sömnstörningar sammankopplas med ett försämrat immunförsvar (Taylor, 

Lichstein & Durrence, 2003) vilket bland annat kan leda till en ökad infektionskänslighet hos 

individen. Sammantaget visar detta på att en långvarig insomni är starkt kopplat till en 

upplevd sämre fysisk och psykisk hälsa hos individen (Roth et al., 2011) vilket kan tänkas 

påverkar individens dagliga livsföring och funktionsförmåga negativt. 

 Vanliga kognitiva problem som insomni ger upphov till och som påverkar individens 

funktionsnivå är: koncentrations svårigheter, minnes problem och försämrad arbetsförmåga. 

Insomni symtom som trötthet och orkeslöshet tillsammans med en sämre funktionsförmåga 

har visat sig leda till ett ökat behov av sjukskrivningar och sjukvårdsinsatser ( Roth & Ancoli 
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– Israel, 1999). Detta gör att insomni inte bara utgör ett problem på individnivå utan 

sömnstörningen inverkar även stort på samhällsekonomisk nivå (Jansson & Linton, 2005; 

SBU, 2010; Ohayon & Roth, 2002). I Sverige 2008 beräknades den totala 

samhällsekonomiska kostnaden av indirekta och direkta kostnader, relaterade till 

sömnstörningar, uppgå till ca: 3 miljarder kronor/år (SBU, 2010).  

 Sammanfattningsvis så är insomni vanligt förekommande och orsakar lidande och 

påverkar funktionsförmågan hos individen. Insomni samexisterar ofta med andra psykiska 

sjukdomar och depression är det vanligast förekommande samsjukliga tillståndet. Den 

inverkan som insomni har på individens hälsa och funktionsförmåga har i förlängningen visat 

sig leda till stora samhällsekonomiska kostnader. 

Samsjuklig insomni 

Samsjukligheten mellan insomni och andra psykiska sjukdomar och alkohol-/ drogmissbruk 

uppgår till 41 – 54 % denna siffra stiger ytterligare vid användandet av en vidare definition 

för sömnstörning där några men inte alla kriterierna för diagnosen insomni är uppfyllda 

(Harvey, 2001). En stor europeisk studie, med 14915 deltagare har visat på samma mönster, 

1/3 av deltagarna i studien som uppfyllde kriterierna för insomni visade sig även uppfylla 

diagnoskriterierna för andra psykiska sjukdomar (Ohayon & Roth, 2003). De diagnoser som 

oftast samexisterar med insomni är: depression, paniksyndrom, socialt ångest syndrom och 

PTSD (Dolsen, Asarnow & Harvey, 2014). Förutom den höga graden av samsjuklighet med 

andra psykiska sjukdomar har insomni visat sig vara förknippat med inledandet och 

vidmakthållandet av annan psykisk sjukdom (Baglioni et al.,1996; Ohayon & Roth, 2002; 

Taylor et al., 2005) och dessa samband har visat sig vara starka mellan insomni och 

depression. Insomni och depression finns definierade som två skilda diagnoser, dock är störd 

sömn också ett symtom på och ett diagnoskriterium för depression. Störd sömn är också det 

symtom som de flesta personer med diagnosen depression söker vård för och vill komma 
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tillrätta med. Det är cirka 41% av de personer som fått diagnosen depression som också har 

sömnstörningar som uppfyller diagnoskriterierna för insomni (Staner, 2010). 

 Vid depression anses insomni kunna vara ett tidigt tecken på uppkomsten av en 

depressionsepisod och studier visar på att insomni förgår depression i 40% av fallen (Baglioni 

et al., 2011; Taylor et al., 2005). I vilken utsträckning insomni är en riskfaktor eller prediktor 

för framtida depression visar studier att personer med insomni löper dubbelt så stor risk att 

utveckla depression jämfört med personer utan sömnstörningar (Baglioni et al., 2011). 

Antagandet om att det finns ett starkt samband mellan insomni och depression kan också ses i 

att förekomsten av depression visat sig vara vanligare i en grupp individer med insomni 

jämfört med personer i den generella populationen och att förekomsten av depression visat sig 

vara lägre i en grupp individer utan insomni än i den generella populationen (Baglioni et al., 

2011; Jansson-Fröjmark, & Lindblom, 2008). Insomni utgör en ökad risk för att drabbas av 

depression men insomni har även visat sig kunna leda till en ökad depressionsgrad över tid. 

Studier med syftet att undersökta det eventuella dubbelriktade sambandet mellan insomni och 

depression visar på att individer med insomni har signifikant svårare grad av depression än 

individer utan insomni och att en ökad frekvens av insomni är förknippat med en ökad grad av 

depressiva symtom (Jansson-Fröjmark, 2008; Taylor et. al 2005).  

 Förutom att insomni utgör en risk för att utveckla depression och att insomni kan tänkas 

leda till en svårare grad av depression över tid kvarstår ofta insomni som ett residualsymtom 

efter en lyckad depressionsbehandling (Carney, Harris, Friedman & Zindel, 2011; Iovieno, 

van Nieuwenhuizen, Clain, Baer & Nierenberg, 2011; Nierenberg et al., 2010; Romera et al., 

2013). Det finns studier som visar på att det finns en ökad risk för individen att drabbas av 

nya depressionsepisoder när insomni kvarstår som recidualsymtom (Jansson-Fröjmark & 

Lindblom, 2007; Ohayon, 2002), utöver tidigare nämnda risker har långvarig insomni också 

visat sig vara en tänkbar vidmakthållande faktor av depressiva symtom (Jansson-Fröjmark & 
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Lindblom, 2008). Genom att vara uppmärksam på insomni symtom vid depression och genom 

att behandla insomni på ett tidigt stadium kan det tänkas att risken för att utveckla nya 

depressionsepisoder reduceras markant (Baglioni et al., 2011; Ohayon, 2002; Reimann & 

Voderholzer, 2003) Ytterligare positiva effekter av tidiga behandlingsinsatser med 

psykologisk behandling för insomni vid samsjuklig insomni och depression är att KBT-I även 

visat sig kunna bidra till att minska de depressiva symtomen (Blom et al., 2015; Norell-

Clarke, Jansson-Fröjmark, Tillfors, Holländare & Engstöm, 2015; Taylor, Lichstein, 

Weinstock, Stanford & Temple, 2007).  

Behandling vid insomni 

Läkemedelsverkets riktlinjer säger att sömnstörningar ska i första hand behandlas med andra 

metoder än läkemedel. Dock kan kortvariga sömnstörningar behandlas med läkemedel men 

däremot bör långvarigt läkemedelsbruk undvikas (Läkemedelsverket). Trots dessa 

rekommendationer är läkemedelsbehandling med sömntabletter den vanligast förekommande 

behandlingsmetoden för sömnstörningar inom primärvården och trots att denna typ av 

behandling medför en risk för biverkningar och otillräckliga behandlings effekter. Dåsighet 

och trötthet dagtid är vanliga biverkningar och vid denna typ av behandling finns också en 

risk för att utveckla ett beroende av sömnmedel samt att en tillvänjning av läkemedlet sker 

vilket resulterar i att högre doser krävs för att uppnå önskad effekt (SBU, 2010) Vilka 

alternativa behandlingsmetoder har då visat sig vara verksamma? 

 Psykologiskbehandling av sömnstörningar är inte så vanliga inom primärvården trots att 

denna typ av behandling visat sig kunna ge goda resultat. KBT-I är en behandlingsform som i 

behandlingsstudier har visat på goda effekter på insomni och på goda långtidseffekter jämfört 

med sömnmedel (Morin, 1999; Sivertsen, et al., 2006). De kan antas att de goda 

långtidseffekterna kopplade till KBT-I kan bero på att individer efter denna typ av behandling 

själva har den kunskap som krävs för att vidta åtgärder i ett tidigt skede om sömnstörningarna 
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återkommer. En tänkbar anledning till att KBT-I, trots uppvisade goda resultat, mera sällan 

används som behandlingsmetod skulle kunna vara att det råder en begränsad tillgång på KBT-

terapeuter i primärvården (SBU, 2010). Andra alternativa behandlingar som också visat sig ha 

en viss positiv effekt på sömnstörningar är avslappningstekniker (Means et. al., 1999; SBU, 

2010) men inte heller dessa metoder är särskilt vanligt förekommande inom primärvården.  

Depression 

Egentlig depression utgör en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och rankas av 

World Health Organization (WHO) som en av de främsta orsakerna till ohälsa i världen 

(Murry & Lopez, 1996). Egentlig depression kännetecknas av symtom som nedstämdhet, 

minskat intresse för eller minskad glädje av ett flertal av de aktiviteter som tidigare engagerat 

och glatt individen. Förutom nedstämdheten förekommer ofta även störd sömn där individen 

antingen sover för mycket eller för lite. Ibland påverkas också aptiten vilket kan leda till 

ofrivilliga viktförändringar. Det är inte heller ovanligt att den som drabbas känner sig 

utmattad, tömd på energi, är psykomotoriskt orolig eller apatisk. Svårigheter med att tänka, 

koncentrera sig och fatta beslut är andra symtom som ofta förekommer. Det är vanligt att de 

som drabbas av egentlig depression har en känsla av att vara värdelös, upplever orimliga 

skuldkänslor samt att den drabbade individen kan känna dödslängtan, har tankar, har planer på 

eller genomför självmordsförsök. För att diagnosen egentlig depression ska kunna ställas 

krävs det att ett flertal av symtomen upplevs dagligen under mins två veckors tid och att de 

orsakar lidande för individen eller att individen har en betydande funktionsnedsättning. För 

självmordstankar, självmordsförsök och viktförändringar gäller inte kravet på dagliga symtom 

för att ställa diagnosen egentlig depression. De symtom som individen upplever ska inte heller 

kunna förklaras av annan psykiskstörning eller somatisk sjukdom och inte heller bero på 

direkta fysiologiska effekter av någon substans (APA, 2013 ). 
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 Depression är vanligt förekommande och prevalensen för depression i Sverige beräknas 

att vara mellan 4-10 % i den vuxna befolkningen (SBU, 2004).Resultat från en svensk 

kohortstudie, Lundbystudien, visar på att risken att drabbas av en depression är som störst, 

både för kvinnor och för män i åldern 40-69 år. Dock är risken för att drabbas av depression 

högre för kvinnor än för män, livstidsincidensen för kvinnor beräknas vara 30% och för män 

är densamma 22% (Mattisson et al., 2005). För personer som drabbas av depression är 

återfallsfrekvensen hög och för varje ny depressionsepisod ökar risken ytterligare för att nya 

sjukdomsepisoder ska uppstå (Spijker et al., 2002) och för varje nytt återfall tenderar de friska 

intervallerna mellan depressionsepisoderna att bli kortare för varje ny sjukdomsepisod (SBU, 

2004; Wang et al., 2010). Depression utgör ett stort lidande för individen som ofta upplever 

nedstämdhet, utmattning och livsleda. Detta inverkar negativt på individens funktionsförmåga 

och utgör ofta ett hinder för att individen ska kunna vara aktiv och delta i så väl sociala som 

arbetsrelaterade sammanhang. Depressionssymtom är något som ofta försämrar individens 

arbetsförmåga, höjer individens sjukfrånvaro och ökar individens vårdkonsumtion. Detta 

sammantaget är något som har stor inverkan på samhällsekonomisk nivå (Sobocki, Lekander, 

Borgstöm, Ström & Runesson, 2007). Kostnaderna för depressionssjukdomar, i Sverige 1997, 

uppskattades till 12 miljarder kronor på ett år (SBU, 2004) kostnaderna har sedan dess ökat på 

grund av tidigare nämnda orsaker (Sobocki et al., 2007). 

 Sammanfattningsvis så är depression vanligt förekommande med en hög 

återfallsfrekvens. Vid depression påverkas individens funktionsförmåga vilket kan påverka 

individens deltagande i sociala och arbetsrelaterade sammanhang. Den minskade 

funktionsförmågan bidrar till en mera passiv och ohälsosam livsstil vilket bidrar till en ökad 

vårdkonsumtion och sjukskrivningar. Detta sammantaget får svåra samhällsekonomiska 

följder. 
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Samsjuklig depression 

Egentlig depression samexisterar ofta med både psykiska och fysiska sjukdomar. 

Samsjuklighet med diabetes, hjärt- och kärl sjukdomar och neurologiska sjukdomar är vanligt 

(Wiltink et al., 2011) och vid närvaro av en kronisk somatisk sjukdom är risken att drabbas av 

depression signifikant högre än vid frånvaro av kronisk sjukdom. Individer med en eller flera 

kroniska somatiska sjukdomar och depression har generellt en betydligt sämre hälsostatus än 

individer med enbart somatisk sjukdom eller depression (Moussavi et al., 2007) Det är inte 

ovanligt att depression bidrar till ett mera komplicerat förlopp av den samexisterande 

somatiska sjukdomen då depressionssymtom ofta leder till en sämre följsamhet vid 

behandlingar samt att depression ofta föranleder en ohälsosammare livsstil. Detta 

sammantaget leder till stora vårdkostnader som inte bara utgörs utav de direkta kostnaderna 

för behandling av depression utan även innebär ökade kostnader för behandling av 

samexisterande sjukdomar. 

 Det är också vanligt att depression är samsjuklig med andra psykiska sjukdomar som 

socialt ångestsyndrom, generaliserat ångestsyndrom (GAD) posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD) och alkohol- och drog beroende/missbruk. Cirka 60% av de med diagnosen egentlig 

depression har också en eller flera diagnoser på annan psykisk sjukdom.(Rush et al., 2005). 

De samsjukliga tillstånden är förknippade med en svårare grad av depression med längre 

depressions faser och en påtagligt lägre upplev livskvalitet jämfört med individer med enbart 

depression (Rush et al., 2005). Detta påverkar behandlingsbarheten hos individen då en 

svårare grad av depression innebär en högre grad av känsla av hopplöshet och meningslöshet 

vilket kan gör det svårt att motivera individen till att påbörja och fullfölja behandling. 

Behandling vid depression 

Rekommendationerna för behandling av depression är beroende av depressionsgrad. För 

lindrig egentlig depression rekommenderas psykologisk behandling med KBT, interpersonell 
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psykoterapi eller psykodynamisk korttidsterapi och behandlingarna ska prioriteras i nämnd 

ordning. I undantagsfall kan behandling med antidepressiva läkemedel bli aktuell vid lindrig 

depression. Vid medelsvår egentlig depression rekommenderas psykologisk behandling med 

KBT, psykodynamisk korttidsterapi eller behandling med antidepressiva läkemedel samt i 

vissa fall en kombination av KBT och läkemedelsbehandling. Psykodynamisk korttidsterapi 

har trots uppvisade goda effekter en lägre prioriteringsnivå än KBT som har ett starkare 

forskningsstöd. Vid svår egentlig depression rekommenderas läkemedelsbehandling eller 

elektrokonvulsiv behandling (ECT) (SBU, 2010).  

Sammanfattning 

Insomni och depression är vanligt förekommande psykisk ohälsa som drabbar de flesta någon 

gång i livet. Insomni uppträder ofta samtidigt med andra psykiska sjukdomar och det är 

vanligt att insomni och depression samexisterar. Den höga graden av samsjuklighet, indikerar 

att det kan finnas ett samband mellan tillstånden och att detta samband kan vara dubbelriktat. 

Förutom den höga samsjukligheten har insomni och depression överlappande symtom som låg 

energinivå, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och ökad självmordsrisk detta indikerar 

att det kan finnas gemensamma underliggande processer för de båda tillstånden. Vidare har 

KBT-I behandling vid samsjuklig insomni och depression visat sig ha god effekt på insomni 

symtom och behandlingen utöver detta visat sig ha effekt även på depressiva symtom. Den 

höga graden av samsjuklighet och att KBT-I har visat sig ha effekt på både insomni symtom 

och depressiva symtom tyder på att insomni kan vara en transdiagnostisk process.  

Transdiagnostiskt perspektiv 

Traditionellt har sömnstörningar setts som ett symtom på olika psykiska sjukdomar där ibland 

depression. Det transdiagnostiska perspektivet utgår ifrån att olika psykiska sjukdomar delar 

samma underliggande och vidmakthållande processer och genom forskningsöversikter har 

transdiagnostiska processer kunnat identifieras och det har argumenterats för att insomni 
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skulle kunna vara en sådan process (Dolsen et al., 2014; Harvey, Murray, Chandler & 

Soehener, 2011). Dock finns det än så läng få studier som direkt undersökt insomni som en 

möjlig transdiagnostisk process till depression. Vad som kan tänkas tyda på att sömn är en 

sådan process är att kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-I) har visat sig ha effekt på 

både insomni och depression. Dessa effekter har påvisats i behandlingsstudier där KBT-I 

behandling vid samsjuklig insomni och depression inte bara haft god effekt på insomni 

symtom utan behandlingen har även haft effekt på de depressiva symtomen (Blom et al., 

2015; Lancee, Maarten, Eisma, van Straten & Kamphius, 2015). Vilka de transdiagnostiska 

processer är och hur de samverkar är inte klarlagt och därför finns det ett intresse av att 

undersöka hur dessa processer verkar över diagnosgränserna (Fairhome et al., 2013). 

 Till att börja med definieras transdiagnostiska processer som maladaptiva 

beteendeprocesser som undvikande och säkerhetsbeteende samt maladaptiva kognitiva 

processer som berör minne, uppmärksamhet, resonerande och tankar (Harvey et al., 2004). 

Dessa processer har visat sig vara gemensamma för emotionella störningar som depression 

och ångest (Mansell & Harvey, 2009). Senare har även insomni identifierats som en tänkbar 

transdiagnostisk process. Dessa processer kan antingen vara deskriptiva och/eller drivande. 

En deskriptiv process samexisterar med en annan diagnos medan en drivande process har ett 

orsakssamband eller ett dubbelriktat samband med en annan diagnos ( Harvey et al., 2004). 

 Det som talar för att insomni är en transdiagnostisk process är, enligt Harvey: följande: 

a) Den höga graden av samsjuklighet mellan insomni och andra psykiska sjukdomar, b) 

Evidens för att insomni inte bara är ett symtom utan snarare bidrar till att inleda, öka risken 

för återfall och vidmakthålla psykiska sjukdomar samt c) Att det transdiagnostiska 

perspektivet är applicerbart i en dubbelriktad sömn-emotionsmodell (Harvey, 2008). 

Modellen innebär att ett dubbelriktat samband mellan sömn och emotionsreglering existerar 

och där störd sömn och för lite sömn ger upphov till dagtidssymtom som trötthet och 
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orkeslöshet och där dessa dagtidssymtom bidrar till att det blir svårare att reglera sina 

emotioner. Svårigheterna med att reglera emotioner leder till ytterligare störd sömn och för 

lite sömn genom att individen i ett mera upp varvat emotionellt tillstånd får svårare att somna 

in och får svårare att känna tillfredställelse med sömnen. 

 Förutom det dubbelriktade sambandet mellan insomni och emotionsreglering menar 

Harvey att det finns ett neurobiologiskt samband mellan insomni och psykisk ohälsa detta 

utifrån att det finns ett samspel mellan genetiska, neurobiologiska och fenomenologiska 

faktorer som är gemensamma för insomni och emotionsreglering vilka kan ge upphov till 

psykisk ohälsa. Harvey visar på en modell där genetiska anlag påverkar den neurobiologiska 

grunden för sömn, dygnsrytm samt funktionen hos hormonerna serotonin och dopamin. 

Samspelet mellan de neurobiologiska faktorerna påverkar individens femenologi vilket i detta 

sammanhang betyder individens upplevelse av förmåga till sömn och emotionsreglering vilka 

samspelar och påverkar varandra. Fenomenologin utgör sedan grunden för ställd psykisk 

diagnos (Harvey, Murray, Chandler & Soehner, 2011). 

 

                                        Neurobiologi                                            Fenomenologi                      Diagnos         

                                                                                                        

 

 

Förklaringsmodell av sömnstörning som transdiagnostisk process vid psykisk ohälsa(Harvey et al. 2011). 

 Den flerfaktoriella förklaringsmodellen utgår ifrån att insomni i sig skulle kunna vara en 

transdiagnostisk process i vidmakthållandet och orsakandet av psykiska sjukdomar.  
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Sömn följer ett visst mönster som regleras av två processer, den ena är den biologiska 

dygnsrytmen även kallad den cirkadiska rytmen och den andra är den homeostatiska, stabila 

processen. Dessa två processer samverkar för att vidmakthålla vakenhet under dagen och 

verka för en förstärkt sömnperiod under natten (Harvey et al., 2011). Den biologiska 

dygnsrytmen påverkas av yttre faktorer som dagsljus, regelbundenheten i sociala interaktioner 

och födointag samt av hormoner som reglerar sömnen. Om regelbundenheten i livsföringen 

förändras kommer detta att påverkar sömnen, ett exempel på detta är när personer vid längre 

resor byter tidszon och drabbas utav jetlag. Hur sömnstrukturen ser ut för en individ styrs av 

den homeostatiska processen., vilken reglerar varaktigheten och strukturen på sömnen utifrån 

hur sömnen sett ut över tid. Detta innebär att om sömnen, under en längre tid, exempelvis 

störs av ett flertal uppvaknanden under natten så kommer detta att utgöra grunden för den 

homeostatiska processen, det vill säga att ett flertal uppvaknanden under natten blir det 

typiska sömnmönstret för individen. För att kunna somna och bibehålla sömnen krävs det att 

ett visst sömntryck, sömnbehov, byggts upp. Individens sömntryck varierar över dygnet, 

sömntrycket ökar under den tid som individen är vaken under dagen och sömntrycket blir 

lägre och försvinner under nattsömnen. Sömntrycket påverkas negativt av vila och tupplurar 

dagtid vilket ger ett minskat sömntryck som i sin tur kan leda till svårigheter med att somna 

och att bibehålla sömnen.  

 De som lider av sömnsvårigheter övertolkar ofta svårighetsgraden, dels av 

sömnsvårigheterna men också svårighetsgraden av den försämrade dagtidsfunktionen. Dessa 

övertolkningar av individens problem skapar oro och ångest. På sikt kan detta sammantaget 

ge en reell sömnstörning samt en reellt försämrad dagtidsfunktion och hälsa (Harvey, 2002). 

En otillräcklig eller otillfredsställande sömn ger upphov till att öka individens upplevelse av 

negativa emotioner och att minska individens upplevelse av positiva emotioner (Franzen, 

Siegle & Buysse, 2008; Hamilton, Catley & Karlson, 2007). Förutom detta leder minskad 
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sömn även till att individens negativa tolkningar av negativa händelser ökar och individens 

positiva tolkningar av positiva händelser minskar (Zohar, Tzischinsky, Epstein & Lavie, 

2005). Individens mestadels negativa tolkningar av sin tillvaro bidrar till övertolkningen av 

sömnsvårigheterna och dagtidsbesvären. Det kan tänkas att detta kan leda till en ökad 

emotionell arousal, oro och ångest som försämrar och vidmakthåller sömnstörningarna 

(Harvey, 2011). När individen befinner sig i ett upp varvat kognitivt-, känslomässigt- och 

kroppsligt tillstånd kan individen börja söka efter upplevda yttre och inre hot mot sömnen, det 

vill säga individen har selektiv uppmärksamhet vilket i sin tur skapar negativa förväntningar. 

Detta kan ta sig uttryck som ett upprepat kontrollerande av klockan med förväntningen om att 

inte kunna somna och att inte få tillräckligt med sömn samt förväntningar på att vara trött 

dagen där på. Både den oroliga sinnesstämning och den selektiva uppmärksamheten bidrar till 

att individen överskattar sömnsvårigheterna och dagtidsbesvären. De negativa tankarna kan i 

sin tur också ge upphov till en rad säkerhetsbeteenden, som att ta tupplurar eller ta det lugnt, 

detta för att ta igen förlorad sömn och vila. Säkerhetsbeteendena utvecklas i ett försök att 

undvika det oönskade, som att vara onormalt trött. Dessa beteenden bidrar dock inte till en 

förbättrad sömn och därmed inte heller till en minskad trötthet. Istället blir dessa beteenden 

kontraproduktiva och leder till att det blir svårare att somna och bibehålla sömnen under 

natten, sömntrycket blir för lågt på grund av oregelbundenheten i vaken och sömn perioder. 

Säkerhetsbeteendena hindrar också individen från att uppleva att felaktiga föreställningarna 

om sömnen inte är sanna samt att de förstärker de felaktiga föreställningarna om sömnen 

vilket ökar på de negativa tankarna och på så sätt vidmakthåller sömnsvårigheterna (Harvey, 

2002).   

 Samsjukliga tillstånd kan vara svårbehandlade och därför syftar transdiagnostiska 

behandlingsmetoder till att utveckla behandlingsmetoder och behandlingsmanualer som 

inriktar sig på transdiagnostiska processerna istället för specifika psykiska sjukdomar. 
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Behandlingsmanualer baserade på ett transdiagnostiskt perspektiv skulle med hjälp av små 

förändringar kunna användas för att behandla ett flertal olika psykiska sjukdomar (Taylor & 

Clark, 2009).Genom att implementera transdiagnostiska behandlingsmetoder skulle tids- och 

kostnadsbesparingar kunna göras vid behandling av samsjukliga tillstånd (Mansell & Harvey, 

2009).  

Behandling vid samtida insomni och depression 

Idag finns inga rekommendationer av behandling för samtida insomni och depression. Bristen 

på relevanta behandlingsstudier, undersökande samsjukliga tillstånd, försvårar möjligheten till 

att utarbeta kunskapsbaserade rekommendationer (Socialstyrelsen, 2013).  

 KBT-I som behandlingsmetod har visat sig vara förknippat med både förbättrad sömn 

och förbättring gällande depression hos personer med samtida insomni och depression dock 

varierar resultaten gällande depression över olika studier (Blom et al., 2015; Norell-Clarke, 

Jansson-Fröjmark, Tillfors, Holländare & Engström, 2015; Taylor, Lichstein, Weinstock, 

Stanford, &Temple, 2007) Två meta-analytiska studier som undersökt effekten av KBT-I vid 

samsjuklig insomni med både psykiska och fysiska sjukdomstillstånd, har visat på att 

behandling med KBT-I vid samsjuklig insomni visar en minskning av insomni symtomen 

(Geiger-Brown et al., 2015; Wu, Appleman, Salazar & Ong, 2015) men också minskade 

symtom för det samsjukliga tillståndet. (Wu et al., 2015). Vidare har det i studier med 

personer med samsjuklig insomni och depression visats att KBT-I tillsammans med treatment 

as usual (TAU) har haft en signifikant bättre effekt på både insomni och depressions grad 

jämfört med enbart TAU (Manber, 2008; Wantanabe et al., 2011; Wagley et al., 2013). 

Depression är en känd faktor som kan tänkas påverka följsamheten till alla typer av 

behandling. Studier som gjorts på personer med samtida insomni och depression har visat att 

grad av depressionssymtom, som kan tänkas påverka följsamheten till behandlingen negativt, 

inte har inverkat på resultaten för minskade insomni symtom vid KBT-I (Geiger-Brown et al., 
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2015; Lancee, van den Bout, van Straten & Spoormaker, 2013). Dock verkar det som att 

någon form av stöd och allians med terapeut är nödvändig för att uppnå optimala 

behandlingsresultat med internetbaserad KBT-I, då särskilt för personer med samsjuklig 

insomni och depression (Ashworth et al., 2015; Lancee, van den Bout, Sorbi & van Straten, 

2013). En positiv terapeutisk allians kan tänkas öka engagemanget till interventionerna vid 

KBT-I (Trockel et. al., 2014).) och motivationen till att fullfölja behandlingen. 

 Bland de studier som visat på att KBT-I behandling även har effekt på ett samsjukligt 

tillstånd har medierande effekter sällan undersökts ett undantag är (Ashworth et al., 2015) I 

Ashworth et al. (2015) studie undersöktes skillnaden i behandlings effekt mellan individuell 

KBT-I administrerad av en terapeut och KBT-I skrivet självhjälps material i pappersformat 

vidare har det gjorts liknande medierings analyser i denna studie som i föreliggande studie. 

Ashworth et al. (2015) studie gjordes på en grupp personer med samsjuklig insomni och 

egentlig depression där de depressiva symtomen inte minskat efter att personerna behandlats 

med antidepressiva mediciner under minst sex veckor. Deltagarna randomiserades till de två 

behandlingarna KBT-I skrivet självhjälps material i pappers format och individuell KBT-I 

med terapeut, bestående av fyra sessioner under åtta veckor. Utfallsmåtten BDI-II och ISI 

mättes vid fyra tillfällen, före- under- och efter behandlingen samt tre månader efter avslutad 

behandling. Resultatet visade på att behandlingseffekten av KBT-I administrerad av en 

terapeut var signifikant större än för KBT-I självhjälps material på utfallsmåtten ISI och BDI-

II och att effekten kvarstod tre månader efter avslutad behandling (Ashworth et al., 2015). 

Medieringsanalyserna undersökte om ISI och BDI-II medierade mellan typ av behandling och 

behandlingsutfall på ISI och BDI-II. Resultaten från denna studie visade på att både insomni 

symtom och depressiva symtom medierade behandlingsutfallet(Ashworth et al, 2015).  

  Medierings analyser kan ge utökad kunskap om vad det är i en behandling som är 

effektivt. Genom att undersöka vad det är i behandlingsmetoder som har effekt vid 
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samsjukliga tillstånd ökar kunskapen om de gemensamma och drivande underliggande, 

transdiagnostiska processerna. Detta skulle vidare kunna bidra till ett utvecklande av 

behandlingsmetoder som inriktar sig på dessa processer. Detta skulle kunna innebära att 

individer med samsjukliga tillstånd skulle kunna få en effektivare behandling som har effekt 

på de aktuella samsjukliga tillstånden samtidigt. Dessa typer av behandlingar skulle också 

underlätta för behandlare att välja effektiva behandlingar vid samsjuklighet, då det annars kan 

vara svårt att avgöra vilket tillstånd som skall behandlas först. Effektivare behandlingar skulle 

även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vara mera ekonomiska då de skulle innebära en 

högre behandlingseffektivitet och där med också en kortare behandlingstid.  

 Detta är ett relativt outforskat område fram till idag vad det gäller KBT-I vid samsjuklig 

insomni och depression. Genom att undersöka medierande samband kan resultaten leda vidare 

till utökad kunskap om vidmakthållande och drivande processer samt bidra till utvecklandet 

av effektivare behandlingsmetoder. 

Syfte 

Uppsatsens huvudsyfte är att i första hand undersöka om grad av insomni medierar sambandet 

mellan typ av behandling och grad av depression. Samt att i andra hand att undersöka om 

riktningen i så fall även går åt andra hållet, dvs om grad av depression medierar sambandet 

mellan typ av behandling och grad av insomni. 

Metod 
 

Design 

Experimentell gruppdesign med för-, mellan- och eftermätningar användes i studien. 

Deltagarna randomiserades till två grupper, KBT-behandling för insomni i grupp (KBT-I) och 

avslappningsträning i grupp, tillämpad avslappning (TA). Antalet deltagare i vardera gruppen 
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beräknades utifrån tidigare forskning (Kazdin & Bass, 1987) och 27 deltagare i varje grupp 

beräknades vara ett minimum av deltagare för att kunna säkerställa att en skillnad förelåg 

mellan grupperna om en sådan fanns. Totalt randomiserades 31 deltagare till varje grupp, där 

anledningen till att de extra 4 deltagarna per grupp inkluderades var för att korrigera för 

eventuella bortfall. 

Deltagare och procedur 

Forskare från Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) vid Örebro universitet 

samt forskare från Psykiatriskt Forskningscentrum (PFC) vid Örebro läns landsting 

genomförde studien. Under sensommaren 2012 påbörjades rekryteringen av deltagare via 

annonser i lokalpress ( Nerikes Allehanda, Örebroar’n och Lösnummer) samt via affischering 

på Örebro universitet. Totalt anmälde 179 personer sitt intresse via telefon eller mail.  

Urvalet av deltagare gjordes i tre steg: 

1. Kortare telefonintervju bestående av tio frågor rörande personens sömnproblem och 

depressionssymtom. 

2. Frågeformulären Insomnia Severity Index (ISI) och Beck Depression Inventory II 

(BDI-II), skriftlig information om studien, rekryteringsförfarandet och ett 

samtyckesdokument för underskrift skickades hem till de kvarvarande 113 personerna. 

ISI mätte grad av insomni symtom och BDI-II mätte grad av depression. 

Frågeformulären och samtyckesdokumentet skickades sedan tillbaka till Örebro 

universitet. För att deltagarna skulle komma vidare i urvalsprocessen krävdes det att 

personerna som svarat skattade minst 10 poäng på ISI samt 14 poäng på BDI-II. De 

som inte uppfyllde dessa krav hänvisades till andra vårdinstanser eller tipsades om 

självhjälpslitteratur avsedd för den typ av svårigheter som de uppvisade. Med övriga 
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deltagare som uppfyllde kriterierna bokades en tid för en semistrukturerad 

telefonintervju.  

3. Vid telefonintervjun användes Duke Structured  Interview for Sleep Disorders och 

DSM IV- TR (APA, 2000) för att bedöma att insomni förelåg och delen för affektiva 

syndrom av Structured Clinical Interview for DSM IV -Axis I Disorder (SCID_I; First 

et al., 1997, svensk översättning Pilgrim Press, 1998) för att bedöma om egentlig 

depression förelåg. Intervjuerna utfördes av två legitimerade psykologer, två PTP 

psykologer samt tre psykologstudenter på de sista terminerna på psykologprogrammet  

vid Örebro universitet, vilka alla handleddes av en legitimerad psykolog från CHAMP. 

De personer som efter intervjun exkluderades från studien fick via telefonsamtal tips 

om självhjälpslitteratur eller hänvisades till annan vårdinstans. 

Resterande deltagare, 64 stycken, som uppfyllde inklusionskriterierna erbjöds att delta i 

studien. De deltagare som återstod randomiserades till två grupper. Grupperna bestod av 

en behandlingsgrupp, KBT-I, samt en aktiv kontrollgrupp med avslappningsträning. 

Randomiseringen till de två grupperna genomfördes av en för projektet utomstående 

forskare. Före behandlingsstarten fick deltagarna fylla i sömndagböcker, svara på frågor 

kring arbetsförmåga, sjukskrivning och vårdkonsumtion samt fylla i formulären 

tillhörande för-mätningen. 

Exlutions- och inklusionskriterier 

De personer som antogs till studien:  

• Uppfyllde kriterierna för insomni enligt DSISD.  

• Hade en ålder mellan18 och 67 år.  

• Uppmätte minst tio poäng på ISI vid första screeningtillfället.  

De personer som inte antogs till studien:  

• Uppfyllde kriterierna för en annan obehandlad primär sömnstörning än insomni.  
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• Hade tidigare gjort suicidförsök och/eller hade suicidplaner, vilket framkommit enligt 

SCID-I.  

• Hade en pågående manisk episod eller tidigare maniska episoder som framkommit 

enligt SCID-I. 

• Uppfyllde kriterierna för dystymi, vilket framkommit enligt SCID-I. 

• Uppvisade psykotiska eller andra associerade symptom enligt SCID-I.  

• Led av sömnstörande medicinsk problematik, såsom kronisk smärta. 

• Använde läkemedel som vara sömnstörande, som tillexempel urindrivande medicin 

eller astmamedicin.  

•  Genomgick annan KBT behandling för insomni eller depression. 

• Hade farmakologisk behandling för insomni eller depression där läkemedelsdosen 

ändrats under de senaste tre månaderna. 

Bortfall 

Av 64 antagna deltagare var det tre som hoppade av TA-gruppen före start. Två av dessa 

avbröt på grund av hälsoskäl och en på grund av svårigheter att delta beroende på arbetstider. 

Under behandlingen hoppade två deltagare av KBT-I gruppen på grund av svårigheter med att 

implementera sömnrestriktion. Likaså hoppade sex deltagare i TA-gruppen av under 

behandlingen tre deltagare på grund av hälsoskäl, två på grund av bristande tilltro till 

behandlingen och en av okänd anledning. 

 Totalt fullföljde 53 antagna personer behandlingen varav 30 deltagare i KBT-I gruppen 

och 23 deltagare i TA-gruppen(se fig. 1). 
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Figur 1.                                                                                                                            
Flödesschema över studiens rekryteringsprocess.  
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Formulär 

 

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

ISI är ett självskattnings formulär som består av 7 items vilka mäter graden av upplevda 

sömnstörningar och dagtidsbesvär de senaste två veckorna. Varje item graderas på en fem 

gradig skala från 0-4 där en högre siffra motsvarar en högre grad av besvär, missnöje eller oro 

över sömnen. Totalt 28 poängen kan erhållas på ISI vilka delas in i fyra kategorier där 0-7 

motsvarar ingen insomni, 8-14 subklinisk insomni, 15-21 medelsvår insomni och 22-28 svår 

insomni. ISI anses ha god validitet som screening instrument samt som utfalls mått vid 

behandlingsstudier ( Bastien, Vallie & Morin, 2000; Morin, Belleville, Bélanger & Ivers, 

2011) 

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

BDI-II är ett självskattningsformulär bestående av 21 items som mäter graden av 

depressionssymtom de två senaste veckorna. Varje item graderas på en fyrgradig skala från 0-

3 där en högre siffra motsvarar en högre depressionsgrad. Totalt kan 63 poäng erhållas vilka 

delas in i fyra kategorier 0-13 minimal depression, 14-19 lindrig depression, 20-28 måttlig 

depression samt 29-63 svår depression. BDI-II har visat på god intern överenstämmelse, test 

retest reliabilitet och god validitet (Beck, Steer & Brown, 1996).  

Mätpunkter 

Mätpunkterna omfattade inledningsvis en för-mätning en mellan-mätning, en efter-mätning 

och en uppföljnings mätning. För-mätningen gjordes innan behandlingsstarten, mellan-

mätningen under pågående behandling mellan andra och tredje sessionen samt efter-mätning 

vilken lämnades ut vid sista sessionen och uppföljnings mätning sex månader efter avslutad 

behandling.  
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 Skattningar av depressionsgrad och sömnsvårigheter utgjorde primära mått i studien: 

Beck Depression Inventory (Beck & Steer, 1993), Insomnia Severity Index (Bastien, 

Vallieres, & Morin, 2001) samt utfall på sömndagböcker Sleep Onset Latency (SOL), Wake 

After Sleep Onset (WASO) och Total Sleep Time (TST). De primära utfallsmåtten 

administrerades vid de fyra mättillfällena samt genom att deltagarna dagligen fyllde i 

sömndagböckerna under den åtta veckor långa behandlingstiden.  

 Deltagarna fick även svara på frågor om: kön, ålder, civilstånd, sysselsättning, 

utbildning, etnicitet och socioekonomisk status, sjukskrivning, vårdkonsumtion samt 

arbetsförmåga.  

Bakgrundsvariabler 

Tabell 1 

 

Demografiska data för deltagarna 

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

  Kön   

Kvinnor 22 (68.7%) 27 (84.4%) 

Män 10 (31.3%) 5 (15.6%) 

  Ålder (år)   

M (SD) 51.0 (11.8) 53.8 (12.7) 

Åldersspann 25 -76 29 -76 

  Högsta utbildning   
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Grundskola 2 (6.3%) 2 (6.3%) 

Gymnasium 9 (28.1%) 9 (28.1%) 

Universitet/högskola 16 (50.0%) 12 (37.5%) 

Information saknas 5 (19.6%) 9 (28.1%) 

  Sömnproblem (år)   

M (SD) 11.8 (2.5) 11.7 (3.3) 

Information saknas 8 (25.0%) 10 (31.2%) 

  Depressionsproblem (år)   

M (SD) 7.1 (1.9) 10.8 (3.2) 

Information saknas 8 (25.0%) 10 (31.2%) 

KBT-I, KBT behandling för insomni i grupp; TA, Tillämpad avslappning i grupp; n = antal personer, M = 
medelvärde; SD = standardavvikelse. 

Behandlingarna 

Behandlingsgrupperna träffades vid fyra tillfällen med två veckors mellanrum. Varje 

grupptillfälle bestod av två timmars sessioner, totalt åtta timmar under en åttaveckorsperiod. 

För säkerställande av följsamhet från deltagarna till behandlingarna gavs tydliga instruktioner 

om hur hemuppgifterna skulle utföras både muntligt och skriftligt. 

KBT-I 

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

för individuell behandling av primär insomni. Manualen med tillhörande arbetsbok har 

anpassats till gruppformat och översatts till svenska (anpassning och översättning Norell-
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Clarke, A, opublicerad). KBT-I behandlingen innehöll följande komponenter, psykoedukation 

om sömn, sömnhygien, stimuluskontroll och de kognitiva teknikerna; konstruktiv oro, 

tankeregistrering, och kognitiv omstrukturering och till sist också återfallsprevention. Under 

första sessionen fick deltagarna a) en introduktion till behandlingen och behandlingsupplägget 

b) en grundläggande utbildning om sömn och sömnbehov c) en genomgång av god 

sömnhygien, stimuluskontroll och sömnrestriktion. För att bryta kopplingen mellan 

sömnproblemen och sängläget infördes kortare sovtid det vill säga sömnrestriktion samt 

undvikande av vakentid i sängen, stimuluskontroll. För att på ett konkret sätt uppnå denna 

beteendeförändring upprättades ett så kallat tid-i-sängen recept (TIS). Detta recept innebar en 

uträkning av den genomsnittliga sömnen per natt + 30 minuter. Session två inleds med en 

uppföljning av första sessionen samt korrigering av TIS. Den tredje sessionen inleds som 

tidigare sessioner med uppföljningar och korrigering av TIS och kognitiva tekniker 

introducerades i behandlingen. Session fyra inleds på samma sätt som tidigare sessioner och 

med en uppföljning av kognitiva tekniker. Vid detta tillfälle diskuterades också 

problemlösning kring eventuella framtida svårigheter och återfall. 

Tabell 2 

KBT-I behandlingens huvudsakliga innehåll 

Session Innehåll 

1 
Behandlingsintroduktion 

Grundläggande sömnutbildning 

Genomgång av sömnrestriktion samt sömnhygien 

Introducera tid-i sängen recept (TIS) 

2 Uppföljning av session ett 
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3 Introduktion av kognitiva tekniker 

4 Uppföljning av session tre 

Återfallsprevention 

 

Avslappningsträning 

Behandlingen utgjordes av övningar i progressiv avslappning. Manualen samt 

arbetsboken(Jansson-Fröjmark, M, opublicerad) för avslappningsträningen liknade de som 

använts i KBT-I behandlingen. Behandlingen bestod av fyra sessioner innehållande utbildning 

om sömn, avslappningsövningar, skattning av nivån på upplevd kroppsspänning och 

identifiering av kroppssignaler. Från och med session två inleds alla sessioner med att göra 

avslappningsövningen som lärdes ut föregående session. Vid första sessionen presenterades 

behandlingens rational, deltagarna fick en grundläggande utbildning om sömn samt att de fick 

prova på att göra en tio minuter lång avslappningsövning. Före och efter övningen fick 

deltagarna skatta sin upplevda nivå av kroppsspänning. Till nästa session fick deltagarna i 

hemuppgift att genomföra avslappningsövningen samt skattningarna två gånger dagligen. 

Andra sessionen inleddes med att genomföra avslappningsövningen från första sessionen samt 

att en ny avslappningsövning presenterades. Den nya övningen var fem minuter lång och 

deltagarna skulle utföra denna samt skattningarna minst två gånger om dagen fram till nästa 

session. Tredje sessionen inleddes som föregående varefter en ny avslappningsövning på tre 

minuter presenterades. Den nya övningen samt skattningarna skulle deltagarna genomföra 

minst fem gånger om dagen fram till nästa session. Deltagarna fick vid detta tillfälle också en 

genom gång i hur de kunde identifiera tidiga signaler på stress, oro eller kroppslig-

uppvarvning. Fjärde och avslutande session bestod av uppföljning av senaste 

avslappningsövningen och återfallsprevention. 
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Tabell 3 

TA-behandlingens innehåll 

Session Innehåll 

1 

Behandlingsintroduktion 

Grundläggande sömnutbildning 

Introduktion av tio minuter lång avslappningsövning 

 

2 
Uppföljning av avslappningsövning från session 1 

Introduktion av fem minuter lång avslappningsövning 

 

3 
Uppföljning av avslappningsövningen från session 2 

Introduktion av tre minuter lång avslappningsövning 

Identifiering av tidiga stressignaler 

 

4 
Uppföljning av avslappningsövningen från session 3 

Återfallsprevention 

 

Etiska hänsynstaganden 

Studien godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (diarienummer 

2011/129). Deltagarna informerades om studiens syfte och upplägg. Likaså följdes sedvanliga 

etiska principer i projektet, såsom informerat samtycke, frivilligt deltagande vilket kunde 

avbrytas när som helst, sekretess, att allt deltagarrelaterat material och data enbart hanteras av 

projektgruppen, samt att data från frågeformulären kodades och alla resultat presenterades på 

grupp nivå. Randomisering till behandlingsgrupp KBT-I samt aktiv kontrollgrupp TA ansågs 
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etiskt försvarbart då KBT-I är en behandlingsmetod som har visat sig ha god effekt på 

insomni symtom utan kända bieffekter (SBU, 2004) liksom TA som i studier har visat sig ha 

god effekt på insomni symtom utan bieffekter (Means, Lichstein, Epperson & Johnson, 2000). 

Därför ansågs det inte olämpligt att erbjuda deltagarna i den aktiva kontrollgruppen TA samt 

att denna behandling är effektivare än en passiv kontrollgrupp. Behandlingarna utfördes i 

enlighet med de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden (Sveriges Psykologförbund, 

1998). 

Statistiska analyser  

Alla svar bearbetades i Statistical Package for Social Sciences, SPSS, 24.0 for Windows. 

Programmet, PROCESS utvecklat av Andrew Hayes (Field, 2013), installerades i SPSS.  

För medieringsanalyserna användes PROCESS. Totalt genomfördes fyra medieringsanalyser. 

Två analyser där prediktorn utgjordes av typ av behandling, utfallsvariabeln utgjordes av 

BDI-II värden vid respektive efter- och uppföljnings mätningar samt ISI som mediator, med 

värden från mellanmätningen. Analyserna gjordes i två steg, inledningsvis utan att kontrollera 

för uppmätta värden vid förmätningarna för BDI-II och ISI. För att i nästa steg lägga in dessa 

värden som kovariat i modellen. Likaså kontrollerades det för frågor om sömn i BDI-II vid 

samtliga mätpunkter genom att värdet för fråga 16, förändringar i sömnmönster, inte 

inkluderades. Sedan gjordes två medierings analyser med typ av behandling som prediktor, 

ISI som utfalls variabel och BDI-II som mediator. Detta för att undersöka om ömsesidig 

påverkan fanns mellan ISI och BDI-II. Analyserna gjordes både med och utan framflyttade 

värden från för-mätningen för att ersätta missing values. Värden från förmätningarna av ISI 

och BDI-II flyttades fram för totalt 19 individer. Syftet med att flytta fram förmätningsvärden 

var att kvarhålla den initiala randomiseringen (Kazdin, 2003).  

 Medieringsanalyser visar på om en variabel, mediatorn, påverkar relationen mellan 

prediktor och utfallsvariabeln. Vid medieringsanalys talar man om indirekt effekt och direkt 
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effekt. Med direkteffekt avses den effekt som prediktorn utgör på utfallsvariabeln och den 

indirekta effekten är den effekt som går via mediatorn och påverkar utfallsvariabeln. Vid en 

perfekt mediering tänker man sig att den direkta effekten är lika med noll.(se. fig.2) 

Fig.2 Modell över medieringsanalys (Field, 2013) 

     Indirekteffekt 

 

         a  b 

 

   c' 

             Total direkt effekt 

 

   c 

               Direkt effekt 

 

Resultat 

Medierar grad av insomni vid mellanmätning sambandet mellan typ av behandling och grad 

av depression efter behandling? 

 Medieringsanalysen visade att grad av insomni, mätt som ISI, vid mellanmätningen 

medierade sambandet mellan typ av behandling och grad av depression, mätt som BDI, vid 

eftermätningen. Den indirekta effekten förklarade 18.9% av variansen i grad av depression 
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vid eftermätningen b= -4.169, BCa CI [-7.9427, - 1.5419] vilket representerar en medelstor 

effekt (k² = .1886, 95%  BCa CI = [.0731, .3417] (se fig.3). Medieringseffekten kvarstod när 

värden för ISI och BDI förmätningar kontrollerades för i modellen b = -3.1432, BCa CI [-

7.4583, - .8593].  

 

Fig. 3 Modell med behandlinstyp som prediktor för BDI vid eftermätning medierat av ISI vid 
mellanmätning. 
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Indirekt effekt, b = - 4.1692, 95% CI [ -7.9427, -1.5419] 

 

Medierar grad av sömnbesvär vid mellanmätningen sambandet mellan typ av behandling och 
grad av depression vid uppföljningen? 

 

Medieringsanalysen visade att grad av sömnbesvär, mätt som ISI, mellanmätningen 

medierade sambandet mellan typ av behandling och grad av depression, mätt som BDI, vid 

uppföljningen. Den indirekta effekten förklarade 22.5 % av variansen i grad av depression vid 

uppföljningsmätningen b = -5.466, BCa CI [-9.6774, - 2.4369] vilket representerar en 

medelstor effekt (k² = .2246, 95%  BCa CI = [.0945, .3837] (se fig.4). Medieringseffekten 

kvarstod när värden för ISI och BDI förmätningar kontrollerades för i modellen b= -4.2005,  

BCa CI [-8.8357, - 1.1381]. 
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Fig. 4 Modell med behandlingstyp som prediktor för BDI vid uppföljning medierat av ISI vid    
mellanmätning. 
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medierade sambandet mellan typ av behandling och grad av insomni, mätt som ISI vid 

uppföljning b = - .4408 BCa CI [-2.4174,  .9315].  
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Diskussion 

Insomni och depression är vanligt förekommande och tillstånden är ofta samsjukliga. Den 

höga graden av samsjuklighet tyder på att det kan finnas gemensamma bakomliggande 

faktorer. Dock är det inte helt klarlagt vilka dessa faktorer är. Ett steg i utforskandet av 

bakomliggande faktorer är att genomföra behandlingsstudier med personer med samsjuklig 

insomni och depression. Genom att göra medieringsanalyser kan kunskap nås om varför 

KBT-I har effekt (Kramer et al., 2002). Undersökandet av vilka mekanismer som verkar som 

mediatorer i en behandling kan ge ny kunskap om vilka underliggande transdiagnostiska 

processer som är verksamma. Utforskandet av dessa processer kan i förlängningen bidra till 

en generell förståelse för bakomliggande faktorer till olika störningar, men också bidra till en 

bättre grund för hur olika behandlingar kan kombineras och individ anpassas. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om grad av insomni medierar mellan 

typ av behandling och grad av depression samt om grad av depression medierar mellan typ av 

behandling och grad av insomni. Resultaten visar att grad av insomni medierar sambandet 

mellan KBT-I och grad av depression vid efter mätning och uppföljning, men resultaten visar 

också att grad av depression inte medierar sambandet mellan KBT-I och grad av insomni vid 

eftermätning och uppföljning. 

Teoretiska implikationer  

Resultaten för analyserna visar på att insomni mätt som ISI vid mellan mätningen har minskat 

sedan för-mätningen och att dessa resultat för insomni medierar sambandet mellan KBT-I och 

grad av depression vid eftermätning och uppföljning. 

Tidigare forskning har indikerat att insomni kan vara en vidmakthållande faktor för 

depression eftersom, en ökad grad av insomni är förknippat med en ökad grad av depression 

och att insomni ofta föregår depression. Detta tillsammans med föreliggande studiens resultat 
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om att effekten av KBT-I på depression hos personer med samsjuklig insomni och depression 

verkar gå via förbättrad sömn indikerar att insomni är en drivande transidagnostisk mekanism.  

Detta kan förklaras utifrån Harveys teoretiska transdiagnostiska modell där insomni beskrivs 

som en transdiagnostisk process som i interaktion med bristande emotionsreglering ger 

upphov till psykisk sjukdom (Harvey et al., 2011). Med en mera tillfredställande nattsömn 

ökar de positiva emotionerna och de negativa emotionerna minskar samt att intensiteten 

minskar i upplevda emotioner. Minskad emotionellintensitet kan tänkas minska behovet av att 

undvika situationer som kan tänkas kvarhålla negativa emotioner. God sömn och god förmåga 

till emotionsreglering kan ge en förändrad symtombild hos personer som har problem på en 

klinisk nivå som gör att personen inte uppfyller kriterierna för psykisk sjukdom längre.  

En mediator kan förklarar hur yttre förändringar tar sig uttryck i inre psykologiska 

förändringar (Baron & Kenny, 1986). I KBT-I behandlingen i föreliggande studie har 

sömnrestriktion, stimuluskontroll, psykoedukation om sömn och sömnhygien presenterats 

mellan för- och mellanmätningen i studien. Dessa behandlingskomponenter förväntas leda till 

beteendeförändringar och förändringar i de processer som styr sömnen det vill säga den 

homeostatiska processen och den cirkadiska rytmen. Sömnrestriktionen har som syfte att öka 

sömntrycket, minska insomningstiden och ge en bättre bibehållen sömn. Minskat antal 

nattliga uppvaknanden ger minskat utrymme för orostankar nattetid vilket kan antas ligga till 

grund för depression (Taylor, Lichstein, Weinstock, Stanford, & Temple, 2007). Ett minskat 

utrymme för tupplurar dagtid ger utrymme för annan mera belönande aktivitet vilket visat sig 

vara kopplat till en lägre depressionsgrad (Taylor et al., 2007). Minskat säkerhetsbeteende, i 

detta fall tupplurar, möjliggör för individen att skapa nya mera adaptiva föreställningar om 

hur nattsömnen egentligen fungerar.  
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Resultaten för BDI-II som mediator mellan typ av behandling och grad av insomni mätt 

som ISI visade sig inte vara signifikanta detta resultat är evidens för att depression inte 

vidmakthåller insomni. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara urvalsgruppens stora 

spridning vad gäller depressionsgrad vid för-mätningen. Resultaten för BDI-II var inte exakt 

de samma som vid screening tillfället då samtliga deltagare hade en BDI-II poäng 

motsvarande ≥14 . Av hela urvalsgruppen var det 10 individer motsvarande 16%, som 

uppmätte ≤ 13 poäng på BDI-II skalan vilket motsvarar minimal depression, 17 individer 

vilket motsvarande 28% av deltagarna uppmätte 14-19 poäng på BDI-II skalan vilket 

motsvarar en lindrig depressionsgrad, 14 individer vilket motsvarar 23% uppmätte 20-28 

poäng på BDI-II skalan vilket motsvarar en måttlig grad av depression samt 20 individer 

motsvarande 33% skattade mellan 29-63 poäng på BDI-II skalan vilket motsvarar svår 

depression. Olikheterna inledningsvis under behandlingen ger inte deltagarna samma 

möjlighet till visad förbättring på BDI-II skalan. De individer med svår depression kan vidare 

i större grad inte ha fullföljt behandlingen då svårare grad av depression har visat sig ha 

betydelse för följsamhet. Dock var det endast två personer som hoppade av KBT-I 

behandlingen vilket är ett litet bortfall och som rimligtvis inte hade någon inverkan på 

resultatet. Åtta personer hoppade av från TA gruppen, det kan tänkas att också dessa personer 

kan ha haft en svårare grad av depression vilket skulle kunna leda till att TA-gruppen var 

mera homogen jämfört med KBT-I gruppen vad gäller grad av depression, denna skillnad 

skulle kunna tänkas gör det svårare att se vissa samband.  

Vad det gäller formatet på behandlingen, det vill säga KBT-I i grupp, skulle detta kunna 

tänkas vara en allt för stor utmaning för individer med hög grad av depressiva symtom med 

tanke på att individer med svår depression tenderar att avstå från social interaktion samt 

tenderar att vara mera passiva. Skillnaden mellan föreliggande studie och jämförande studie 

Ashworth et al.(2015) där både ISI och BDI-II medierade mellan typ av behandling och 
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behandlingsutfall är att samtliga individer i den andra studiens urvalsgrupp uppfyllde 

diagnoskriterierna för egentlig depression och på vilka tidigare behandlingar inte haft någon 

tydlig effekt. Detta skulle kunna innebära att personerna i jämförande studie Ashworth et al. 

(2015) var mera svårbehandlade än personerna i föreliggande studie och att det kan tänkas att 

sambanden för personerna i jämförande studie därför kan ha sett annorlunda ut. Det skulle 

kunna vara så att personer med subklinisk till måttlig grad av depression har större nytta av 

KBT-I i grupp och har bättre förutsättningar för att genomföra denna typ av behandling samt 

att stödet från gruppen kan tänkas ha en positiv effekt på de depressiva symtomen. I den 

jämförande studien kan den terapeutiska alliansen ha haft betydelse både för både följsamhet 

och fullföljandet av behandlingen med större möjlighet till individanpassning vilket inte är 

möjlig i gruppbehandlingar på samma sätt.  

Kliniska implikationer 

Denna uppsats är också en del av en större behandlingsstudie som undersökt 

behandlingseffekten av KBT-I samt TA på insomni symtom respektive depressiva symtom i 

en grupp med samsjuklig insomni och depression. Resultaten här visar på att KBT-I har större 

effekt än TA på reduktion av insomni symtom. Detta är dock inte fallet vad gäller depressiva 

symtom där KBT-I och TA visar sig ha samma effekt på reduktion av de depressiva 

symtomen men KBT-I är förknippat med att fler personer inte längre uppfyller diagnos 

kriterierna för depression efter behandlingen (Norell-Clarke et al., 2015). Få studier har 

undersökt om KBT-I även har effekt på samsjuklig depression. Resultaten från Ashworth et 

al. studie som visar på att både grad av depression och grad av insomni medierar 

behandlingseffekten skulle en förklaring kunna vara att repetitivt negativt tänkande som en 

tredje variabel som förklarar detta samband eller möjligtvis den terapeutiska alliansen. Risken 

för att en tredje variabel påverkar analysresultaten ökar betydligt vid användandet av change 

score, vilket är ett medelvärde av två mätpunkters uppmätta värde. Då change score använts i 
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jämförande studies analyser och uppmätta värden använts i föreliggande studies analyser kan 

alltså detta vara förklaringen till skillnaden i resultaten. Risken för inverkan av en tredje 

variabel i föreliggande studie, där resultatet visar på att endast grad av insomni medierar 

sambandet mellan typ av behandling och grad av depression, är i jämförelse lägre. 

Föreliggande studies resultat indikerar att sömn i sig är en transdiagnostisk process medan 

jämförande studie visar på en reciprocitet. Skillnaden i resultat mellan Ashworth och 

kollegors studie och föreliggande studie visar på behovet av replikering av studierna. med ett 

större sample detta för att undvika eventuella statistiska power problem. Föreliggande studies 

sample är relativt litet vilket ger en ökad risk för typ-II fel samtidigt som det också ger en 

minskad risk för typ-I fel. 

Svagheter 

Uppsatsen har baserats på en befintlig studie vilket har påverkat vilka mått som funnits att 

tillgå samt vilka analyser som varit möjliga att utföra. Lika så kan resultaten ha påverkats av 

att inte alla deltagare uppfyllde kriterierna för egentlig depression utan att minimumkrav för 

14 poäng på BDI-II användes som inklusionskriterium. I det heterogena samplet kunde en 

skillnad i mellangrupps effektstorlekar för de som uppfyllde kriterierna för egentlig 

depression och de med en subklinisk depression påvisas. Skillnaden i mellangrupps 

effektstorlek för de med egentlig depression låg under cut off värdet för liten effekt till fördel 

för KBT-I medan det för de med subklinisk depression visade på en medelstor till stor effekt 

till fördel för KBT-I. Denna skillnad kan tänkas ha inverkat på resultatet (Norell-Clarke et al., 

2015). I screening processen fastställdes diagnoserna insomni och depression genom att SCID 

och DSISD administrerades under telefonintervjuer samt under uppföljningen. Det finns en 

möjlighet att fastställandet av depressionsgrad påverkas av sättet att intervjua. 

Telefonintervjuer har visat sig kunna bidra till en lägre grad av sensitivitet men en ökad grad 

av exakthet vid användandet av SCID (Cacciola, Alterman, Rutherford, McKay & May, 
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1999). Bortfallet av värden för ISI och BDI-II uppgick till 17%, detta bortfall skulle kunna 

inverka på resultaten på så vis att den statistiska powern sjunker samt att risken för typ-II-fel 

ökar.  

Styrkor 

Studien har flera styrkor som att det är en randomiserad kontrollerad studie där deltagarna 

randomiserades grupper och användandet av en aktiv kontroll. Den aktiva kontrollgruppen 

kontrollerar för ospecifika behandlingseffekter som: terapeutisk allians, förväntningar, 

befinna sig i ett socialt sammanhang, behandlings rational, hemövningar samt tid och mognad 

detta sammantaget stärker den interna validiteten (Kazdin, 2003). Ytterligare styrkor är 

rekryteringen av deltagarna som genom först via annonser i flera lokala tidningar vilket givit 

en stor spridning och bidragit till en heterogen urvalsgrupp vad gäller demografiska faktorer 

som kön, ålder och utbildning vilket stärker den externa validiteten. Förövrigt är befolkningen 

i Örebro representativ för en stor del av den generella populationen vilket också stärker den 

externa validiteten. Flera faktorer säkerställer att deltagarna fått likartad behandling genom att 

båda behandlingarna är manualbaserade, behandlarna var utbildade psykologer väl förtrogna 

med att arbeta med KBT-I i grupp med tillgång till handledning vilket stärker den interna 

validiteten. Oberoende bedömare utvärderade intervjuteknik och inspelade sessioner för att 

säkerställa att intervjuerna och sessionerna överensstämde med givna manualer detta stärkte 

begreppsvaliditeten. Studiens metod är detaljerad och väl beskriven detta ger en god möjlighet 

till replikering. 

Slutsats 

Denna studie visar att grad av insomni vid mellanmätning medierar mellan KBT-I behandling 

och grad av depression vid efter och uppföljnings mätning. Den behandlingskomponent som 

kan antas haft effekt på insomni fram till mellanmätningen är sömnrestriktion. Förutom att 
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sömnrestriktionen ökar sömntrycket ger TIS-receptet minskat utrymme för vakentid i sängen 

och tupp lurar dagtid. Minskad vakentid i sängen kan tänkas ger ett minskat tidsutrymme för 

orostankar nattetid och undvikande av tupplurar kan ge utrymme för annan aktivitet. 

Sammantaget kan detta inte enbart tänkas resultera i bättre sömn utan också att minskad oro 

och ett utökande av aktiviteter vilket kan tänkas leder till minskade depressiva symtom. 

Forskning har också visat på att god sömn ger individen en bättre förmåga till 

emotionsreglering och Harvey et al.(2011) menar att utifrån ett transdiagnostiskt perspektiv 

kan insomni och emotionsreglering vara transdiagnostiska processer till olika psykisk 

sjukdomar var av en är depression. 

För vidare forskning inom området krävs det att studien replikeras med ett större sample 

och med en mindre spridning på depressionsgraden bland inkluderade deltagare. En framtida 

studie med ett större sample skulle kunna ge en större statistisk power med en minskad risk 

för typ-II fel och en mindre spridning på depressionsgraden bland deltagare som inkluderas i 

framtida studier skulle kunna visa på andra resultat. Resultaten från denna studie bidrar till en 

fördjupad förståelse kring hur KBT-I fungerar vid samsjuklig insomni och depression vilket 

också kan ge ledtrådar till hur insomni och depression är sammanlänkade. 
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