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Sammanfattning 

Insomni och depression är två  psykiatriska tillstånd med hög prevalens. Prevalensen för 

insomni är ca 11% hos den svenska befolkningen och motsvarande siffror för depression 

är ca 5-8%. Komorbiditet mellan dessa två tillstånd är vanligt förekommande. Dessa två 

tillstånd är ofta teoretiskt sammankopplade med de två kognitiva processerna oro och 

ruminering. En behandlingsmetod som visat sig vara effektiv mot respektive tillstånd är 

kognitiv beteendeterapi (KBT). I föreliggande studie har internetbaserad KBT (iKBT) där 

båda tillstånden behandlas simultant studerats. Studiens huvudsakliga syfte var att 

undersöka skillnaden i utfall mellan en behandlingsmetod och en kontrollbehandling samt 

dess långtidseffekter. Totalt inkluderades 124 deltagare som randomiserades till antingen 

kombinationsbehandling mot komorbid insomni och depression (n=63), eller 

kontrollbehandling mot depression med desensibilisering som placebo mot insomni 

(n=61). Resultatet visar att behandlingsgruppen har en statistiskt signifikant större 

sänkning av insomnisymtom mellan före- och eftermätning jämfört med 

kontrollbehandling. Statistiskt signifikanta samband förekom gällande förändring i 

insomnisymtom, depressionssymtom, oro och ruminering mellan två mättillfällen. 

Förändring i oro mellan före- och eftermätning kunde predicera utfall i förändringsvärde 

för insomnisymtom mellan föremätning och FU36. Förändring i oro mellan före- och 

eftermätning kunde predicera nivå av depressionssymtom vid FU36. Studiens resultat 

stärker hypotesen att insomni är ett tillstånd som kräver specifik behandling och att det 

finns ett samband mellan insomni och depression samt de kognitiva processerna oro och 

ruminering men att detta samband bör undersökas ytterligare. 

 

Nyckelord: Insomni, Depression, Oro, Ruminering, iKBT, 36-månadersuppföljning, 

variansanalys 
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The effects of internet delivered CBT for comorbid insomnia and depression and the 

relationship with the cognitive processes anxious worry and rumination 

Abstract 

Insomnia and depression are two psychiatric conditions with high prevalence in the 

general population. Insomnia occurs among around 11% of the Swedish population and 

the equivalence for depression is around 5-8%. These conditions frequently appear 

comorbidly. There has found to be a theoretical link between these two conditions and 

the cognitive processes labeled anxious worry and rumination. One treatment method 

which has shown itself to be effective in treating these respective conditions is cognitive 

behavioral therapy (CBT). In the present study, internet-delivered CBT aiming to treat 

both conditions simultaneously have been studied with the purpose of evaluating two 

different methods and the long term effects of these methods. A total of 124 participants 

were included and randomized to either a combined treatment for insomnia or depression 

(n=63) or a control treatment consisting of treatment for depression and desensibilisation 

as placebo for insomnia (n=61). The results of the present study indicates a statistically 

significant effect on symptoms of insomnia between pre- and post measurements 

depending on treatment group. There was a statistically significant correlation between 

change in all the four domains, depression, insomnia, rumination and anxious worry 

between two separate measurements. A change in anxious worry between pre and post 

measurements was also found to predict the level of change in insomnia symptoms 

between pre and 36 month follow-up measurements. Change in anxious worry between 

pre and post measurements could also predict the level of depression observed at the 

measurement at the 36 month follow-up. The findings in this study corroborates the 

hypotheses that insomnia is a condition which require a specific treatment and that there 

is a relation between insomnia and depression and the cognitive processes anxious worry 

and rumination but that this relation needs to be further examined. 

 

 

Keywords: Insomnia, Depression, Worry, Rumination, 36-month follow up, Variance 

analysis 
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Inledning 

Insomni 

Sömn är en essentiell del i varje människas liv och en viktig del i det vardagliga 

fungerandet. Sömnsvårigheter är ett vanligt förekommande besvär som ca 24% av den 

svenska befolkningen drabbas av. Av dessa kan ca 11% diagnostiseras med kliniskt 

diagnosticerbar insomni där kvinnor är överrepresenterade med en prevalens på 14% 

jämfört med prevalensen hos män som är 7% (SBU, 2010). Uppskattningar av 

populationer visar att ca 10-15% lider av dagtidsbesvär (American Psychiatric 

Association, 2013). Insomni är den vanligast rapporterade sömnstörningen och en av de 

vanligaste psykiatriska diagnoserna (American Psychiatric Association, 2013). 

Missnöje med sömnkvantitet eller sömnkvalité, svårigheter att somna samt 

klagomål om svårigheter att somna eller förbli sovandes är en del av det som utgör 

diagnosen insomni enligt DSM-5, se tabell 1. Utöver klagomålen över sömnen skall det 

finnas ett kliniskt signifikant lidande eller funktionsnedsättning socialt, yrkesmässigt eller 

inom andra viktiga funktionsområden. Funktionsnedsättningar dagtid kan bland annat 

bestå av utmattning, sömnighet dagtid, labilt humör, försämrad kognitiv funktion där 

framförallt uppmärksamhet, minne och koncentration påverkas. Svårigheter att förbli 

sovandes är det enskilt vanligaste besväret vid insomni, kombinationen av svårigheter att 

somna, förbli sovandes och tidiga uppvaknanden är emellertid den vanligast 

förekommande företeelsen (American Psychiatric Association, 2013). 

En del som lider av insomni tenderar att självmedicinera sitt tillstånd med hjälp 

av alkohol, anxiolytika eller stimulerande substanser som exempelvis koffein för att 

lindra sömnbesvären. Denna typ av självmedicinering är en riskfaktor för att utveckla ett 

framtida substansmissbruk utöver risken att förvärra sömnbesvären (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Insomni är en vanligt förekommande komorbiditet till många andra medicinska 

och psykiatriska tillstånd. Relationen mellan insomni och andra medicinska tillstånd som 

exempelvis diabetes, artros, fibromyalgi och smärttillstånd tycks vara bidirektionell där 

respektive tillstånd ökar risken för den andra (American Psychiatric Association, 2013). 

Insomni kan förekomma som en enskild, oberoende diagnos men är även vanligt 

som symtom vid andra medicinska eller psykiatriska tillstånd. Av de som kan 

diagnosticeras med insomni lider ca 40-50% av samtidig psykiatrisk komorbiditet 

(American Psychiatric Association, 2013). Psykiatriska tillstånd som frekvent uppträder 

simultant med insomni är bipolär sjukdom, depression och diverse ångestsyndrom. 
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Persistent insomni kan vara ett symtom eller utgöra en riskfaktor för dessa psykiatriska 

tillstånd (American Psychiatric Association, 2013). 

Insomni är i hög grad en prevalent psykiatrisk åkomma som både kräver mycket 

resurser från vården samt bidrar till ett lidande hos den enskilda individen och en 

samhällsekonomisk belastning (Daley et al., 2009). Ett samhällsekonomiskt estimat som 

gjorts gällande den årliga kostnaden för sömnstörningar i Sverige (2008) motsvarar 

ungefär 3 miljarder kronor (SBU, 2010). Denna kostnad inkluderar både direkta samt 

indirekta kostnader relaterat till sömnbesvären.  

Det finns ett intresse av att finna behandlingsmetoder som snabbt och effektivt 

kan eliminera symtom hos de föreliggande sömnstörningarna och således även bidra till 

att minska den hälsoekonomiska börda som sömnstörningar utgör.  

 

Tabell 1 

Diagnoskriterier för insomni enligt DSM-5 

A. Övervägande klagomål över missnöjdhet med sömnkvantitet eller 

sömnkvalité, associerat med en (eller flera) av följande symtom: 

1. Svårigheter att somna. (Hos barn kan detta kännetecknas genom 

svårigheter att initiera sömn utan hjälp från omsorgsgivaren.  

2. Svårigheter att upprätthålla sömnen, som kännetecknas av frekventa 

uppvaknanden eller problem med att återgå till sömn efter 

uppvaknanden. (Hos barn kan detta kännetecknas genom en svårighet 

att återgå till sömn utan intervention från omsorgsgivaren. 

3. Tidiga uppvaknanden på morgonen utan att kunna återgå till sömn. 

B. Sömnsvårigheterna orsakar kliniskt signifikant lidande eller 

funktionsnedsättning socialt, yrkesmässigt, i skola, akademiskt, 

beteendemässigt eller inom andra viktiga funktionsområden. 

C. Sömnsvårigheterna förekommer minst 3 nätter per vecka. 

D. Sömnsvårigheterna har förekommit under en period om minst 3 månader. 

E. Sömnsvårigheterna förekommer trots adekvata möjligheter att sova. 
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F. Insomnin kan inte bättre förklaras av och förekommer inte samtidigt som en 

annan sömn-vakenhetsstörning (e.g. narkolepsi, en andningsrelaterad 

sömnstörning, en cirkadiansk rytm sömn-vakenhetsstörning eller parasomni). 

G. Insomnin kan inte förklaras genom den fysiologiska effekten av en substans. 

(e.g. en drog eller medicinering). 

H. Samtidigt förekommande psykiatriska och medicinska tillstånd kan ej adekvat 

förklara sömnstörningen (American Psychiatric Association, 2013). 

 

Depression 

Depression är ett tillstånd som påverkar många delar av det vardagliga 

fungerandet. De två mest framstående symtomen vid depression är ett nedstämt 

stämningsläge samt en näst intill total förlust av intresse eller nöje gällande vardagliga 

aktiviteter. För att diagnosen depression skall kunna ställas krävs därtill att personen skall 

ha haft symtomatologin under två veckors tid, större delen av dagen, nästan varje dag, se 

tabell 2 (American Psychiatric Association, 2013). 

Ytterligare symtom som kännetecknar depression är förändringar av aptit, med 

samtida viktuppgång eller nedgång, förändring av sömn, förändring av psykomotorisk 

aktivitet. Förlust av energi, känslor av värdelöshet eller skuld, svårigheter att tänka, 

koncentrera sig, eller fatta beslut är också delar i problematiken. Utöver dessa kan även 

återkommande tankar om döden, självmordstankar eller självmordsplaner förekomma. 

Prevalensen för depression ligger någonstans mellan 5-8% bland vuxna i Sverige 

där kvinnor är överrepresenterade (Dahlberg, 2007). Livstidsrisken för kvinnor är ungefär 

36% medan den ligger runt 23% för män (Mattisson, 2005). 

Komorbiditet vid depression förekommer frekvent, däribland substansmissbruk, 

panikångest, tvångssyndrom, anorexia nervosa, bulimia nervosa och borderline 

personlighetssyndrom (American Psychiatric Association, 2013). Utöver psykiatriska 

diagnoser uppträder ofta depression komorbidt tillsammans med somatiska sjukdomar 

som cancer, hjärtinfarkt och stroke (Kupfer & Frank, 2003). 

De huvudsakliga behandlingsmetoderna mot depression är antidepressiva 

läkemedel samt psykoterapi. Vid akuta lindriga till måttliga depressioner hos vuxna är 

psykoterapi lika effektivt som antidepressiva läkemedel. Vid svåra depressioner finns 

emellertid god evidens för läkemedel och elektrokonvulsiv behandling (ECT). Kognitiv 
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beteendeterapi, beteendeterapi, kognitiv terapi och interpersonell terapi är psykologiska 

behandlingsformer som det finns god evidens för (SBU, 2004). 

Vid kognitiv beteendeterapi mot depression ligger fokus framförallt på att ta fram 

mer funktionella sociala och interpersonella strategier samt att frambringa ett mer 

konstruktivt aktivt beteende (SBU, 2004). 

 

Tabell 2 

Diagnoskriterierna för depression enligt DSM-5 

A. Fem (eller fler) av följande symtom är närvarande under en och samma 2-

veckorsperiod och representerar en förändring från tidigare funktionsnivå; 

åtminstone en av symtomen är antingen (1) nedstämt stämningsläge eller (2) 

förlust av intressen eller nöjen. 

1. Nedstämt stämningsläge under större delen av dagen, nästan varje dag. 

Vilket indikeras av en subjektiv självrapportering (e.g., känner sig 

ledsen, tom, hopplös) eller iakttagelse av andra (e.g., framträder som 

gråtmild). 

2. Markant mindre intresse eller nöje för alla, eller nästan alla, aktiviteter 

större delen av dagen, nästan varje dag (som indikeras av en subjektiv 

upplevelse eller iakttagelse av andra). 

3. Signifikant viktminskning eller viktökning utan diet (e.g., en 

förändring av mer än 5% kroppsvikt under en månads tid), eller 

minskning eller ökning av aptit nästan varje dag. 

4. Insomni eller hypersomni nästan varje dag. 

5. Psykomotorisk agitation eller retardation nästan varje dag 

(observerbart av andra, inte endast en subjektiv upplevelse eller känsla 

av att vara långsam). 

6. Utmattning eller förlust av energi nästan varje dag. 

7. Känslor av hopplöshet eller överdriven eller obefogad skuld (som kan 

vara förvirrande) nästan varje dag (inte endast självförebråelser eller 

skuld över att vara sjuk). 

8. Minskad förmåga till att tänka eller koncentrera sig, eller svårigheter 

att fatta beslut nästan varje dag (vilket antingen är en subjektiv 

upplevelse eller kan observeras av andra). 
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9. Återkommande tankar om döden (inte endast rädsla för att dö), 

återkommande suicidtankar utan en specifik plan, ett genomfört 

suicidförsök eller specifik plan för suicid. 

B. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller funktionsnedsättning 

socialt, yrkesmässigt eller inom andra viktiga funktionsområden. 

C. Symtomen kan inte hänföras till den fysiologiska effekten av droger eller 

andra medicinska tillstånd (American Psychiatric Association, 2013). 

 

Depression och insomni 

Depression och insomni har ett intrikat förhållande till varandra. Symtom av 

insomni förekommer vanligtvis vid depression och föregår i en del fall även tillståndet. 

Vidare kan symtom av insomni kvarstå vid remission eller tillfrisknande även efter 

adekvat behandling (Baglioni, 2011). Sömnproblem har tidigare ansetts vara ett symtom 

av annan psykopatologi, i synnerhet depression. Det har krävts att insomnin skall vara av 

tillräckligt allvarlig art för att påkalla klinisk uppmärksamhet och motivera separat 

behandling (Riemann, 2001). Därtill har även inverkan av den kliniska risken med 

insomnin underskattats (Katz, 1998). Forskningen och den kliniska praxisen har således 

börjat röra sig i en riktning som tar större hänsyn till allvaret med tillståndet insomni och 

andra sömnstörningar (American Psychiatric Association, 2013). 

En metaanalys visade att risken att utveckla depression var dubbelt så stor bland 

individer med insomni kontra individer utan sömnsvårigheter (Baglioni, 2011). 

Ytterligare en metaanalys visade att så lite som en episod om två veckor med 

insomnisymtom kunde predicera en signifikant ökad risk att utveckla depression inom 1-

3 års tid (Riemann, 2003). Detta skulle kunna vara en indikation på fördelen med att 

behandla insomnisymtom tidigt för att förebygga en eventuell framtida depression. 

 

Oro 

Människor med insomni lider ofta av obehagliga påträngande tankar samt 

överdriven och okontrollerbar oro gällande framtiden under insomningsperioden 

(Borkovec, 1979, 1982). Oro kan definieras som “[...] en kedja av tankar och bilder som 

är negativt affektladdade samt relativt okontrollerbara; den representerar ett försök att 

genomföra en mental problemlösning på ett problem vars resultat är osäkert men 

innehåller möjligheten till minst ett negativt resultat […]” (Borkovec et al., 1983). De 
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typiska dagtidssymtomen vid insomni är som beskrivits ovan en benägenhet för ångest, 

oro, neuroticism, obsessionalitet, dysfori, hypervigilans och spänningar. 

En kognitiv modell beskriver hur (en överdriven upptagenhet med) uppfattningar 

om sömnbehov för vardagligt fungerande och hälsa fungerar som en automatisk 

avtryckare för emotionell stress och påslag i det sympatiska nervsystemet (emotional 

distress and arousal). Detta leder till att individen hamnar i ett tillstånd av förhöjd 

ångestnivå. Detta tillstånd av förhöjd ångestnivå begränsar individens uppmärksamhet till 

att framförallt gälla interna (kroppssensationer) och externa (miljömässiga) hot mot 

eventuell sömn (samt monitoring). När sömnrelaterade hot har identifierats så rättfärdigas 

ytterligare oro över sömnen. Denna del leder tillbaka individen till den överdrivna 

upptagenheten med föreställningar om sömnbehov för vardagligt fungerande. Det 

föreslås alltså att kognitiva processer får individen att progressivt blir mer upptagen och 

ångestfylld med sina sömnbesvär. Den eskalerande ångestnivån orsakar i sin tur en 

fördröjd insomningstid samt signifikanta funktionsnedsättningar dagtid (Harvey, 2002). 

Området är till viss del fortfarande outforskat. Huruvida relationen mellan oro och 

sömn är enkeldirektionell eller bidirektionell är en fråga som återstår. En studie föreslår 

att oro före sängliggande predicerar en minskad mängd total sömntid, försämrad 

sömneffektivitet samt fördröjd insomning (McGowan, 2016). En studie undersökte 

effekten av oro och ruminering på sömn och fann bland annat att ”pre-sleep arousal” i 

form av ”cognitive arousal” bättre kunde förklara relationen mellan stress och sömn än 

”somatic arousal” (Tousignant et al., 2019). 

Den kognitiva modellen som presenterades tidigare ger även kliniska 

implikationer på behandling mot orosbesvär kopplat till insomni. Behandling bör rikta 

sig mot att minska selektiv uppmärksamhet, monitoring av sömnhot samt eliminera 

säkerhetsbeteenden samt korrigera störd uppfattning av sömnbehov och dagtidssymtom 

vid sömnbrist (Harvey, 2002). 

 

Ruminering 

Ruminering som svar på en nedstämd sinnesstämning och depressiva symtom är 

tankar och beteenden som repetitivt fokuserar individens uppmärksamhet på negativa 

känslor och karaktären samt följden av dessa negativa tankar och beteenden (Nolen-

Hoeksema, 1991). När en individ känner sig nedstämd tenderar den att isolera sig själv 

för att kunna grubbla över grunden till sin ångest. Vid ruminering tar individ emellertid 

inte aktivt initiativ för att lösa dessa problem. Att älta över orsaker och konsekvenser till 
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depressiva symtom har som syfte att samla mer information utan att göra något 

konstruktivt för att lindra dessa symtom eller för att röra individen i riktning mot sina mål 

(Lyubomirsky & Tkach, 2004). 

En teori som fått god evidens gällande rumineringens funktion är ”The Goal 

Progress Theory of Rumination” vilken postulerar att funktionen bakom ruminering är att 

nå nya framsteg i riktning mot sina mål (Martin & Tesser, 1989). Information om mål 

som ännu inte blivit uppnådda tenderar att stanna kvar längre i minnet än mål som blivit 

avklarade (Zeigarnik, 1938). Ruminering eggas både av att misslyckas med att nå ett 

viktigt mål men även av att misslyckas med att röra sig i riktning mot lösningen av ett 

viktigt mål (Carter & Scheier, 1990). När mål inte uppfyllts på ett tillfredsställande sätt 

finns information om dessa följaktligen lättillgängligt kvar i minnet (Zeigarnik, 1938) och 

aktiveras lätt av associerade stimuli (Martin et al., 2001). Ruminering blir således ett 

instrumentellt tillvägagångssätt för att fundera kring och minska avståndet till lösningen 

gällande viktiga mål (Martin & Tesser, 1996). När individen nått sitt mål, rör sig i riktning 

mot lösningen eller ger upp på målet upphör rumineringen (Martin et al., 2004). 

Oavsiktliga och oönskade tankar är nyckeln i många psykologiska åkommor. 

Ruminering ingår i många av dessa psykologiska åkommor bland annat depression, 

tvångssyndrom och diverse ångesttillstånd (Papageorgiou & Wells, 2004). En rad 

metoder har utvecklats för att behandla olika aspekter av ruminering, däribland finns 

kognitiv beteendeterapi, ”thought stopping”, in vivo och imaginär exponering, 

systematisk desensitisering och avslappningsträning, metakognitiv terapi, mindfulness 

meditation och uppmärksamhetsträning (Purdon, 2004). 

Ruminering anses vara en sårbarhet till depression (Roelofs et al., 2008). En 

metaanalys på 179 korrelationsstudier visade att det fanns ett samband mellan ruminering 

och depression där ältande och affektdriven ruminering hade störst effekt (Olatunji et al., 

2013). I en studentpopulation vid ett kinesiskt universitet kunde en effekt återfinnas där 

höga självskattningar av ruminering hängde ihop med höga självskattningar av depression 

(Sun et al., 2014). Ett samband har även kunnat påträffas där ledsam ruminering var 

associerat med fler depressiva symtom (Roelofs et al., 2008). 

 

Behandling 

KBT. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är inget enhetligt begrepp utan ett 

samlingsnamn som används för att beskriva ett flertal olika terapiinriktningar. Dessa 

inriktningar har den gemensamma grundtanken att det finns ett samband mellan 
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människors tankar, känslor och handlingar. En terapeutisk behandling med KBT består 

av ett flertal olika behandlingskomponenter med fokus på individens kognitioner och 

beteenden (Westbrook, 2011). En behandling med KBT kan anpassas för att behandla 

ett flertal psykiatriska tillstånd exempelvis ångest, fobi, depression och insomni (Öst, 

2014). 

 

KBT mot insomni. Den sedvanliga behandlingen mot insomni är läkemedel och 

i synnerhet hypnotika. År 2008 fick över 90% av de som fått sömnmedicin även andra 

läkemedel. En tredjedel av dessa var antidepressiva. Psykologiska behandlingsmetoder 

som alternativ till eller i kombination med farmakologiska behandlingsmetoder har blivit 

vanligare och KBT är den psykologiska behandlingsmetod som har mest empiriskt stöd 

för behandling av insomni (SBU 2010). Detta har bekräftats av två meta-analyser som 

även gör gällande att KBT vid insomni (KBT-I) är en effektiv behandlingsmetod vid 

kronisk och komorbid insomni (Trauer et al., 2015, Geiger-Brown et al., 2014 och Wu et 

al., 2015). Målet är att påverka både de kognitiva och de beteendemässiga faktorer hos 

patienten som vidmakthåller insomnin. Dessa faktorer är överdriven oro över förlorad 

sömn, ältande över tänkbara konsekvenser av dålig sömn, att spendera överdrivet mycket 

tid i sängen, tupplurar på dagen samt oregelbundet sömn-vakenhetsmönster (Morin, 

2004). De kognitiva komponenterna av behandlingen syftar till att förändra de negativa 

tankemönster som vidmakthåller insomnin och består av tankeregistrering och 

beteendeexperiment relaterade till sömnen (Harvey, 2002). De beteendemässiga 

komponenterna av behandlingen består av stimuluskontroll och sömnrestriktion. 

Stimuluskontroll innebär att patienten instrueras att endast använda sängen för sömn och 

inte för aktiviteter relaterade till vakenhet så som intag av föda, tv-tittande, läsning osv. 

Sömnrestriktion har som syfte att begränsa tiden som patienten spenderar i sängen så att 

inte överdriven tid spenderas i sängen för andra aktiviteter än sömn exempelvis ältande 

eller misslyckade insomningsförsök (Spielman, 1986). Forskning visar att det är den 

unika integreringen av kognitiva och beteendemässiga interventioner som KBT-I består 

av som skapar störst klinisk förbättring och som vidmakthålls sex månader efter 

genomförd behandling (Harvey et al, 2014). 

 

KBT mot depression. KBT har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod mot 

depression (Cuijpers et al, 2011). De vanligast förekommande komponenterna i en 

KBT-behandling mot depression är: psykoedukation gällande depression, 
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beteendeaktivering och kognitiv omstrukturering. Beteendeaktivering handlar om att 

öka frekvensen av aktiviteter som leder till positiv förstärkning (socialt umgänge, äta 

god mat, vara ute i naturen etc), upprätthålla frekvensen av negativt förstärkta men 

viktiga aktiviteter (personlig hygien, sköta ekonomin, gå till arbetet etc) och att minska 

frekvensen av undvikande beteenden (tv-tittande, slösurfande, sängliggande etc). 

Kognitiv omstrukturering handlar främst om att minska tiden som patienten ägnar åt 

ruminering dvs negativt ältande (Öst 2014). 

 

Internetlevererad KBT mot insomni och depression. KBT är en relativt 

kostsam metod och det finns dessutom en brist på utbildade behandlare. Detta leder till 

att KBT inte alltid erbjuds till patienter som lider av exempelvis insomni i klinisk 

vardag trots att det är den behandling som har starkast evidens (Morin, 2015). Tack vare 

den teknologiska utvecklingen kan KBT numera förmedlas över internet. En definition 

av iKBT har formulerats som ”Ett behandlingsprogram byggt på enstandardiserad 

självhjälpsmanual för en specifik diagnos med metoder från kognitiv beteendeterapi 

(KBT) som förmedlas via internet ihop med ett aktivt stöd av en behandlare med 

grundläggande psykoterapeutisk kompetens i KBT” (Kaldo et al., s. 8, 2013). En 

internetförmedlad KBT-behandling kan kategoriseras som vägledd, vilket innebär att 

patienter får aktivt stöd och feedback från en behandlare, eller icke-vägledd, som är 

konstruerats som ett självhjälpsprogram utan någon aktiv insats av en behandlare. 

Oavsett typ av internetbehandling så är formen mer lättillgänglig än sedvanlig terapi 

eftersom patienterna kan arbeta med behandlingen på tider som passar dem och slipper 

ta sig in till en mottagning vid planerade tider (Kaldo et al, 2013). 

Internetförmedlad terapi har funnits vara minst lika effektiv som sedvanlig terapi 

vid behandling av psykiatriska tillstånd så som depression, social fobi och panikångest 

(Carlbring et al, 2018). Effekterna av iKBT-I skiljer sig inte åt från face-to-face KBT-I 

och effekterna är även robusta över tid gällande minskning av sömnsvårigheter och 

ökning av sömneffektivitet (Zachariae et al, 2016). Detsamma gäller för effekterna av 

iKBT vid depression (iKBT-D) (Hedman et al, 2012). Vid behandling av patienter med 

komorbid depression och insomni så har behandling med iKBT-I visat sig ge ett bättre 

behandlingsutfall än en behandling med iKBT-D. Detta då behandling med iKBT-I gav 

större symtomlindring gällande insomni och likvärdig symtomlindring gällande 

depression (Blom et al, 2015). Dessa effekter kvarstod även vid en uppföljningsmätning 

gjorde efter 3 år (Blom et al, 2017). Detta indikerar att det kan vara befogat med en 
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kombinationsbehandling av iKBT-I och iKBT-D hos patienter som har komorbid insomni 

och depression. 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka skillnaden i utfall mellan en 

kombinationsbehandling av iKBT-I och iKBT-d och en kontrollbehandling samt dess 

långtidseffekter hos patienter som har komorbid insomni och depression. Studien avser 

även undersöka sambandet mellan insomni och depression med de kognitiva processerna 

oro och ruminering. Detta mynnar ut i följande frågeställningar och hypoteser: 

Finns det skillnader i behandlingsutfall gällande insomni och depression mellan 

de som fått en internetlevererad kombinationsbehandling mot insomni och depression 

jämfört med de som fått kontrollbehandling bestående av internetlevererad 

depressionsbehandling samt placebo mot insomni? 

Hypotes 1a: De deltagare som fått en kombinationsbehandling visar vid avslutad 

behandling samt vid FU36 större sänkning gällande insomnisymtom jämfört med 

kontrollgruppen. 

Hypotes 1b: De deltagare som fått en kombinationsbehandling visar vid avslutad 

behandling samt vid FU36 större sänkning gällande depressionssymtom jämfört med 

kontrollgruppen. 

Finns det skillnader i behandlingsutfall gällande oro och ruminering mellan de 

som fått en kombinationsbehandling jämfört med kontrollgruppen? 

Hypotes 2a: De deltagare som fått en kombinationsbehandling visar efter 

avslutad behandling mer symtomlindring gällande ruminering än kontrollgruppen, samt 

att denna behandlingseffekt kvarstår vid FU36. 

Hypotes 2b: De deltagare som fått en kombinationsbehandling visar efter 

avslutad behandling mer symtomlindring gällande oro för framtiden än kontrollgruppen, 

samt att denna behandlingseffekt kvarstår vid FU36. 

Finns det ett samband gällande förändring av insomnisymtom, 

depressionssymtom, ruminering och oro över tid? 

Hypotes 3a: Förändringar i de fyra domänerna samvarierar pre-post och pre-

FU36. 

Hypotes 3b: Förändring av oro respektive ruminering pre-post korrelerar med 

förändring pre-FU36 av insomni respektive depression. 
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Hypotes 3c: Förändring av oro respektive ruminering i pre-post korrelerar med 

nivå av insomni respektive depression vid FU36. 

 

Metod 

Studiens kontext 

Studien utfördes inom ramen för ett större forskningsprojekt, INDRA. Projektet 

INDRA bedrivs på Internetpsykiatrienheten (Psykiatri Sydväst, SLSO) i samarbete med 

Karolinska institutet i Stockholm. INDRA är en randomiserad kontrollerad studie där 

deltagarna randomiserades till en av två betingelser. Den första betingelsen var en 

internetbehandling särskilt utformad för samsjuklighet mellan depression och insomni 

(iKBT-D+I) och den andra betingelsen var en internetbehandling bestående av 

depressionsbehandling (iKBT-D) med tillägg av placebobehandling (desensibilisering) 

mot insomni. INDRAs hypotes var att patienter som lider av både insomni och depression 

får ett bättre behandlingsutfall med avseende på problemens svårighetsgrad och 

hälsoekonomi om de genomgår iKBT särskilt utformat för den aktuella samsjukligheten, 

jämfört med om de genomgår sedvanlig iKBT mot depression med tillägg av en tidigare 

utprovad placebobehandling mot insomni. 

 

Procedur 

För deltagande i INDRA krävdes en depressionsdiagnos av egentlig eller lindring 

karaktär med en samsjuklighet av diagnosen insomni. Deltagare rekryterades via 

annonsering samt vid tillfrågning av sökande till den reguljära vården vid 

Internetpsykiatrin som uppvisade depressionssymtom. Sedan utfördes en screening av de 

som anmält intresse med flera olika formulär via Internetpsykiatrins hemsida och i 

samband med detta samlades elektroniska samtycken in. Efter den initiala screeningen 

genomförde läkare vid Huddinge sjukhus en strukturerad diagnosticering samt skattning 

av insomni och depression. Läkaren bedömde även lämpligheten att genomgå iKBT. De 

deltagare som inkluderades till studien randomiserades och fick sedan genomföra en 

förmätning i behandlingsplattformen via internet. 

Randomisering har utförts genom att patienterna tilldelats ett anonymt id vilket 

skickats till en oberoende person utanför studien. Den oberoende personen har använt 

numrerade, förslutna och icke transparenta kuvert med i förväg randomiserad 

grupptillhörighet i och skickat en signerad kopia till studieansvarig på vilken behandling 
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respektive deltagare har randomiserats till. Deltagaren har sedermera blivit tilldelad en 

behandlare och påbörjat sin behandling.  

Sedan följde 12 veckors behandling via internet, i enlighet med randomiserad 

betingelse, med tillhörande veckovisa mätningar. I samband med behandlings slut 

genomfördes en klinikerskattning av antingen psykolog eller läkare som var blinda för 

vilken betingelse deltagaren tillhörde. Deltagare som bedömdes vara i behov av fortsatt 

vård remitterades vidare. Sedan fick deltagarna i studien genomföra en eftermätning via 

internet. Uppföljning av studien genomfördes sedan 6 månader (FU6) och 36 månader 

(FU36) efter behandlingens avslut bestående av skattningsinstrument som fylldes i via 

internet samt en telefonintervju. Författarna till föreliggande studie har varit delaktiga vid 

insamlandet av svar vid FU36 både via internetplattformen och genom telefonintervjuer. 

De telefonintervjuer som genomförts tidigare har utförts av antingen leg psykolog eller 

psykologstudenter. Datainsamling gällande deltagare aktuella för FU36 skedde under 

perioden 2019-02-11 till 2019-04-16. För insamling av data användes en standardiserad 

intervjumall som tidigare använts i projektet INDRA. Deltagare som tackade nej till att 

delta erbjöds att istället svara på en standardiserad kortversion av intervjumallen. 

Deltagare som inte kunde nås via telefon eller sms fick frågorna hemskickade med brev. 

 

Tabell 3 

Inklusionskriterier för deltagande i INDRA 

A. insomnidiagnos, primär eller komorbid (enligt kriterierna i DSM-5 (American 

Psychiatric Association, 2013) samt >10 poäng på självskattad ISI vid 

screening), 

B. ingen eller sedan två månader stabil medicinering med antidepressiv medicin, 

C. inga sjukdomar, tillstånd eller bruk av droger som kräver annan behandling i 

första hand (t.ex. allvarlig depression eller suicidalitet) eller är kontraindicerade 

för de aktuella behandlingarna (t.ex. sömnapné och bipolär sjukdom), 

D. arbetar inte nattskift, 

E. har praktisk möjlighet att delta, 

F. är myndig, 

G. har tillräckliga färdigheter i svenska språket, 

H. ingen pågående eller tidigare KBT mot insomni, 

I. Personer som, enligt kriterier i DSM-IV (American Psychiatric Association, 

2002), har egentlig eller lindrig depression. Lindrig depression innebär att 
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man har minst 2 men högst 4 av kriterierna för egentlig depression, i studien 

undantaget kriterierna rörande sömnproblem och att man inte får ha haft 

egentlig depression tidigare. Deltagare med lindrig depression ska också ha 

mer än 19 självskattade poäng på depressionsmåttet Montgomery Åsberg 

Depression Rating Scale, MADRS-S,  för att inkluderas. 

 

Deltagare 

Till föreliggande studie användes i det första skedet de deltagare från INDRA-

studien som deltagit i både förmätning och eftermätning (n=107).  Dessa deltagare 

hämtades från INDRA-studiens hela population (n=126). I det andra skedet användes de 

deltagare som deltagit i både förmätning och FU36 (n=69), se tabell 5. Dessa hämtades 

ur gruppen som nått fram till FU36 (n=97). Nedan presenteras demografiska data och 

flödesschema för studiens deltagare, se tabell 4 och 5. 

 

Tabell 4 

Deltagarnas bakgrundsvariabler 

  Totalt (N = 124) 

Kön Kvinna 79 (63.7%) 

 Man 45 (36.3%) 

Ålder M (SD) 43.2 (12.86) 

Civilstånd Gift. registrerad partner. sambo 53 (42.7%) 

 Aldrig gift. ej registrerad partner 32 (25.8%) 

 Frånskild. separerad 29 (23.4%) 

 Änka. änkling 1 (0.8%) 

 Uppgift saknas 9 (7.3%) 

Utbildningsnivå 7-9 år i skolan 4 (3.2%) 

 Ofullständig 

gymnasieutbildning/yrkesskola 

1 (0.8%) 

 Yrkesskola (examen) 8 (6.5%) 

 Gymnasium (examen) 28 (22.6%) 

 Oavslutad högskole-

/universitetsutbildning 

27 (21.8%) 

 Högskola/universitet 47 (37.9%) 

 Uppgift saknas 9 (7.3%) 
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Tabell 5 

Flödesschema gällande inklusion och exklusion 

 

 

Behandlingen i studien 

Behandlingen pågick under 12 veckors tid och innebar att patienten arbetar stegvis 

med textbaserade moduler med psykoedukation (information, beskrivning och 

motivering av olika behandlingsmetoder), interaktiva arbetsblad samt konkreta 

hemuppgifter och rapportering av dem. Detta kompletterades med att en psykolog via ett 

internt meddelandesystem på webbplatsen gav aktivt och regelbundet stöd och 

återkoppling till deltagaren under hela behandlingen. Psykologen tog kontakt via sms 

eller telefonsamtal om patienten varit inaktiv i behandlingen i en vecka. Vid stora 

svårigheter att nå patienten skickades brev. 

Den första betingelsen kombinerar etablerade KBT-metoder för både insomni och 

depression; beteendeaktivering, kognitiv omstrukturering, sömnrestriktion och 

stimuluskontroll. Den andra betingelsen innebär sedvanlig iKBT mot depression med ett 

tillägg av en väl beprövad placebointervention mot insomni (kvasi-desensibilisering; 
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Manber et al., 2008). Kvasi-desensibilisering går ut på att vid insomningen visualisera 

affektneutrala situationer, för att lättare koppla av och somna. 

 

Instrument  

ISI. Insomnia Severity Index (ISI) (α = .74) är ett skattningsformulär bestående 

av sju items med en fempoängs Likert-skala vars syfte är att mäta sömnsvårigheters art, 

svårighetsgrad samt konsekvenser av dessa sömnsvårigheter under dagtid. Skattaren 

ombeds basera sina svar på de senaste två veckornas sömn. Frågorna handlar om: problem 

med bibehålla sömn på natten; problem med att somna in; problem med för tidiga 

uppvaknanden; hur nöjd personen är med sitt nuvarande sömnmönster; hur sömnmönstret 

missgynnar daglig funktion; hur noterbart för andra det är att personen har sömnproblem; 

samt hur mycket oro personen har över sina nuvarande sömnproblem, se appendix A, 

bilaga 1. Maxpoängen på ISI är 28 och poängen tolkas som att 0-7 innebär att klinisk 

insomni ej föreligger; 8-14 subsyndromal insomni föreligger (med ett cut-off värde för 

mild insomni >10 poäng); 15-21 poäng innebär att medelsvår insomni föreligger; 22-28 

indikerar svår insomni (Morin et al., 2011). ISI kan distribueras både digitalt och i 

pappersformat. I pappersformat har formulärets utfallsmått validerats för 

forskningsändamål (Bastien et al., 2001) och senare studier har även visat att formuläret 

har samma validitet och reliabilitet när formuläret distribueras digitalt (Thorndike et al., 

2011). 

Det går även att använda ISI för att avgöra om behandlingsrespons eller remission 

gällande insomni föreligger. För att räknas som responder bör en patient skatta en 

minskning av 8 eller fler poäng på ISI vid en upprepad mätning och gränsen för när en 

patient uppnått total remission från sin insomni är vid ett poängtal på ISI som understiger 

8 poäng (Morin et al., 2009). ISI bedöms täcka in de diagnostiska kriterierna för insomni 

vilket tyder på god innehållsvaliditet. Detta studerades genom faktoranalys (Bastien et 

al., 2001). Detta bekräftades även av en metaanalys från 2016 som bedömde att ISI fångar 

upp de tre stora insomnidomänerna som är problem med insomning, tidiga uppvaknande 

eller att bibehålla sömnen hela natten. Metaanalysen resultat tyder även på att ISI har en 

hög diagnostisk träffsäkerhet både gällande specificitet och sensitivitet (Chi et al., 2016). 

ISI har även funnits ha hög kriterievaliditet då korrelationer med andra mätmetoder 

gällande insomni, till exempel polysomnografiska mått, mätts (Bastien et al., 2001). Se 

appendix A, bilaga 1. 
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MADRS-S. Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) eller 

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale-Self (MADRS-S) (α = .84) när det 

används som självskattningsformulär är ett skattningsformulär bestående av 9 items med 

en poängskala från 0 till 6 poäng. Dessa 9 items avser att mäta: sinnesstämning; 

oroskänslor; sömn; matlust; koncentrationsförmåga; initiativförmåga; känslomässigt 

engagemang; pessimism samt livslust, se appendix A, bilaga 2. Maxpoängen på MADRS-

S är 54 poäng. Poängen på MADRS-S tolkas i kliniska sammanhang som 0-12: ingen 

eller mycket lätt depression, 13-19: lätt depression, 20-34: måttlig depression samt poäng 

över 35 som svår depression. Det finns ingen konsensus gällande nedre gräns för 

remission men både 9 poäng och lägre samt 4 poäng eller lägre har föreslagits 

(Zimmerman et al., 2004). Validiteten hos MADRS-S har fastställts genom att mäta 

överensstämmelsen mellan MADRS-S och MADRS expertskattning (Fantino & Moore, 

2009). Flertalet studier av hög kvalitet har kunnat visa hög reliabilitet mellan mätningar 

gjorda med papper och penna och digitala mätningar av MADRS-S vilket indikerar att 

det är ett instrument som är säkert att använda i forskningssyfte även då mätningen görs 

via webbformulär. (Alfonsson et al, 2014). En av dessa studier (n=87) stipulerade att 

MADRS-S kan användas digitalt utan att det påverkar instrumentets psykometriska 

egenskaper på ett kliniskt meningsfullt sätt (Holländare et al, 2010). Se appendix A, 

bilaga 2. 

 

HADS. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (α = .68-.93) ä ett 

skattningsformulär för att mäta depressiva symtom och generaliserad ångest. Formuläret 

består av två delskalor bestående av 7 items vardera, där varje item kan ge poäng från 0-

3. Maxpoängen på varje delskala är således 21 poäng (Bjelland et al., 2002). I 

föreliggande studie har 4 items från depressionsskalan använts vid telefonintervjuer, 

dessa items är nr 2, 4, 8 och 10 från originalskalan, se appendix A, bilaga 3. 

 

BAWQ. Blümchen Anxious Worry Questionnaire (BAWQ) är ett 

självskattningsinstrument för att bedöma vilken grad av oro en person har inför framtiden. 

Instrumentet är utformat endast för att användas inom det övergripande 

forskningsprojektet och har alltså inte använts i andra sammanhang tidigare. Instrumentet 

består av 14 påståenden med fyra likadana svarsalternativ: stämmer inte alls, stämmer 

lite, stämmer ganska bra, stämmer precis. Svarsalternativen ger poäng 0-3 och maximalt 

antal poäng en person kan få på formuläret är alltså 42 poäng. Ett exempel på ett påstående 
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från instrumentet är: ”När jag tänker på framtiden så tänker jag mer på vad som kan gå 

fel än på positiva saker som kan hända”. Instrumentet är inte utvärderat och det är därför 

svårt att uttala sig om dess reliabilitet, validitet eller hur känsligt det är för förändring i 

oro inför framtiden, se appendix A, bilaga 4. 

 

BHRS. Blümchen Hindsight Rumination Scale (BHRS) är ett 

självskattningsinstrument för att bedöma i vilken grad en person ruminerar över negativa 

händelser i det förflutna. Instrumentet är utformat endast för att användas inom det 

övergripande forskningsprojektet och har alltså inte använts i andra sammanhang tidigare. 

Instrumentet består av 14 påståenden med fyra likadan svarsalternativ: stämmer inte alls, 

stämmer lite, stämmer ganska bra, stämmer precis. Svarsalternativen ger poäng 0-3 och 

maximalt antal poäng en person kan få på formuläret är alltså 42 poäng. Ett exempel på 

ett påstående från instrumentet är: ”Det känns som att jag inte kan sluta grubbla på 

negativa saker som hänt”. Instrumentet är inte utvärderat och det är därför svårt att uttala 

sig om dess reliabilitet, validitet eller hur känsligt det är för förändring i ruminerande, se 

appendix A, bilaga 5. 

 

Etiska överväganden 

Föreliggande studie ingick i ett större forskningsprojekt som redan prövats och 

godkänts av Etikprövningsnämnden. Etikansökan ankom 2012-06-13 och 

forskningsprojektet har diarienummer 2012/934–31/4. Inom ramen för studien skedde 

patientkontakt både via telefon och genom Internetpsykiatrins behandlingsplattform där 

datatrafiken var krypterad enligt SSL. Sms skickades ut till alla deltagare genom 

behandlingsplattformen. För att logga in i plattformen krävdes dubbel autentisering.  

Information som samlades in var anonymiserad men behövde ändå hanteras med 

varsamhet. De uppföljningsintervjuer som genomfördes via telefon behövde således även 

de hanteras med sekretess och PUL (Personuppgiftslagen) i åtanke, vilket bland annat 

innebar att inte spara eller hantera information på ett sätt så att obehöriga fick tillgång till 

den. För deltagare som bedömdes ha en suicidrisk gjordes en strukturerad 

suicidriskbedömning. Om någon deltagare bedömdes ha risk för suicid skulle dessa 

uppmanas att söka vård vid lämplig instans, vårdcentral vid låg suicidrisk samt 

psykiatriskt akutintag vid hög suicidrisk. Om deltagare hade frågor kring sitt deltagande 

i studien vidarebefordrades detta till de ansvariga för studien som sedan kontaktade 

berörda deltagare. 
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Statistiska analyser 

För att svara på hypoteserna 1a-b och 2a-b analyserades data med åtta stycken 

repeated measures ANOVA. De statistiska analyserna genomfördes med SPSS version 

25. Korrelationsanalyserna beräknades för relevanta variabler med Spearmans 

rangkorrelation. Detta för att en av variablerna var skev. Korrelationerna bedömdes i 

enlighet med Cohens riktlinjer där r = .10 är ett svagt samband, r = .30 ett medelstarkt 

samband och r = .50 ett starkt samband (Cohen, 1988; 1992 refererat i Field, 2013). 

Sensitivitetsanalys genomfördes i enlighet med metoden Last Observation 

Carried Forward där saknad data ersätts med den senaste observerade värdet för 

respektive mätinstrument, se appendix B, tabell A2. 

Bortfall av data har hanterats enligt Listwise Deletion, deltagare som saknat data 

på oberoende eller beroende variabler har exkluderats ur analyserna. Korrelationer 

genomfördes mellan variablerna för att finna signifikanta samband. 

 

Resultat 

Bortfall av mätningar 

Analysen genomfördes på lämplig data för respektive statistisk analys vilket 

medför att deltagarantalet skiljer sig åt mellan de olika analyserna. Två deltagare har inte 

fyllt i kompletta förmätningar och eftermätningar, data saknas därför för dessa individer. 

Bortfallet mellan förmätning och eftermätning för kontrollgruppen var 12,5% samt för 

kombinationsbehandlingen 15,9%. Eftersom FU36 är pågående har författarna till 

föreliggande studie behövt dra en gräns och har således enbart inkluderat de deltagare 

som avslutat sin behandling före 2016-07-25. Sammanlagt 97 deltagare hade vid detta 

datum nått FU36, av dessa hade 69 deltagare fyllt i FU36 via internetformulär eller 

genomfört telefonintervju vilket ger en svarsfrekvens på 71 %. Bortfallet vid FU36 var 

21% i kontrollgruppen och 34% i kombinationsbehandlingsgruppen. 

 

Hypotes 1a – Förändring insomnisymtom över tid 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan behandlingsgrupp och sänkning 

av insomnisymtom mellan förmätning och eftermätning, se tabell 6 

(𝐹(1, 105) = 4.872, p = .029, η
p

2 = .044). Det fanns inte en signifikant interaktionseffekt 

mellan behandlingsgrupp och sänkning av insomnisymtom mellan förmätning och FU36, 

se tabell 7, (F(1,67) = 1.617, p = .208, η
p

2 = .024.). 
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Hypotes 1b – Förändring depressionssymtom över tid 

Det fanns inte en signifikant interaktionseffekt mellan behandlingsgrupp och 

sänkning av depressionssymtom mellan förmätning och eftermätning, se tabell 6 

(F(1,105) = 0.579, p = .449, η
p

2 = .005). Det fanns inte en signifikant interaktionseffekt 

mellan behandlingsgrupp och sänkning av depressionssymtom mellan förmätning och 

FU36, se tabell 7 (F(1,66) = 1.091, p = .300, η
p

2 = .016). 

 

Hypotes 2a – Förändring ruminering över tid 

Det fanns inte en signifikant interaktionseffekt mellan behandlingsgrupp och 

sänkning av ruminering mellan förmätning och eftermätning, se tabell 6 

(F(1,105) = 0.335, p = .564, η
p

2 = .003). Det fanns inte en signifikant interaktionseffekt 

mellan behandlingsgrupp och sänkning av ruminering mellan förmätning och FU36, se 

tabell 7 (F(1,59) = 2.594, p = .113, η
p

2 = .042). 

 

Hypotes 2b – Förändring oro över tid 

Det fanns inte en signifikant interaktionseffekt mellan behandlingsgrupp och 

sänkning av oro mellan förmätning och eftermätning, se tabell 6 

(F(1,105) = 0.038, p = .845, η
p

2 = >.0003). Det fanns inte en signifikant 

interaktionseffekt mellan behandlingsgrupp och sänkning av oro mellan förmätning och 

FU36, se tabell 7 (F(1,61) = 2.435, p = .124, η
p

2 = .038). 

 

Tabell 6 

Deskriptiv data för insomnisymtom, depressionssymtom, ruminering och oro vid 

förmätning och eftermätning 

Utfallsmått Behandlingsgrupp Mättillfälle 

PRE POST 

M SD N M SD N 

ISI Kombinationsbehandling 19.1 3.53 53 12.6 5.50 53 

Kontrollgrupp 18.2 4.11 54 13.9 4.93 54 

MADRS Kombinationsbehandling 24.5 5.38 53 18.4 6.91 53 

Kontrollgrupp 23.9 6.71 54 16.8 7.98 54 
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Oro Kombinationsbehandling 24.7 8.03 53 19.8 7.98 53 

Kontrollgrupp 23.8 7.60 54 19.2 8.44 54 

Ruminering Kombinationsbehandling 23.6 8.44 53 19.2 9.26 53 

Kontrollgrupp 24.1 8.46 54 18.8 10.01 54 

 

Tabell 7 

Deskriptiv data för insomnisymtom, depressionssymtom, ruminering och oro vid 

förmätning och FU36 

Utfallsmått Behandlingsgrupp Mättillfälle 

PRE FU36 

M SD N M SD N 

ISI Kombinationsbehandling 19.2 3.09 31 11.7 6.10 31 

Kontrollgrupp 19.0 3.44 38 13.4 6.70 38 

MADRS Kombinationsbehandling 24.4 5.92 30 14.5 8.51 30 

Kontrollgrupp 24.2 6.52 38 16.5 9.61 38 

Oro Kombinationsbehandling 25.4 6.79 27 14.8 9.23 27 

Kontrollgrupp 25.1 7.46 36 18.1 10.22 36 

Ruminering Kombinationsbehandling 24.5 8.26 26 12.0 8.68 26 

Kontrollgrupp 24.5 8.11 35 15.7 10.77 35 

 

Hypotes 3a – Samvariationer pre-post samt pre-FU36 

Det finns medelstarka till starka statistiskt signifikanta samband mellan alla 

förändringsvariabler för respektive tidsperiod, se tabell 8. 

 

Hypotes 3b – Förändring oro ruminering pre-post och insomni- samt 

depressionssymtom pre-FU36 

Det finns ett statistiskt signifikant samband som är på gränsen till måttligt mellan 

förändring av oro från förmätning till eftermätning och förändring av insomnisymtom 

från förmätning till FU36, se tabell 8 (r = -.273, p = .028, n = 65). 

 

Hypotes 3c – Förändring pre-post för oro samt ruminering och nivå av 

insomnisymtom samt depressionssymtom vid FU36 

Det finns ett statistiskt signifikant samband som är på gränsen till måttligt mellan 

förändring av oro från förmätning till eftermätning och nivå av depressionssymtom vid 

FU36, se tabell 8 (r = -.255, p = .042, n = 64). 
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Tabell 8 

Bivariata korrelationer mellan förändringsvärden för insomnisymtom, 

depressionssymtom, ruminering och oro vid för- till eftermätning och för- till FU36 

samt nivå av insomnisymtom och depressionssymtom vid FU36 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ISI 

PREPOST*** 

-          

2. MADRS 

PREPOST*** 

.567** -         

3. Ruminering 

PREPOST 

.505** .551** -        

4. Oro 

PREPOST*** 

.404** .502** .434** -       

5. ISI PREFU36 .568** .074 .046 .273* -      

6. MADRS 

PREFU36*** 

.376** .208 .056 .177 .588** -     

7. Oro PREFU36 .435** .034 .256* .460** .499** .599** -    

8. Ruminering 

PREFU36 

.380** .134 .334* .181 .438** .654** .566** -   

9. ISI SUM 

FU36 

-.417** -.003 -.053 -.185 -.868** -.504** -.469** -.466** -  

10. MADRS 

SUM FU36*** 

-.421** -.051 -.141 -.255* -.598** -.742** -.742** -.642** .651** - 

M 5.429 6.635 4.859 4.700 6.4058 8.720 8.539 10.34 12.65 15.59 

SD 5.281 7.022 8.846 6.735 6.198 8.513 9.478 9.128 6.446 9.126 

* = p <.05, ** = p <.01, *** = Korrelation utförd med spearmans rho. 

Resultatsammanfattning 

En signifikant interaktionseffekt av behandlingsgrupp kunde påvisas gällande nivå av 

insomnisymtom före och efter avslutad behandling där de som fått 

kombinationsbehandlingen hade en lägre nivå än kontrollgruppen. Samma signifikanta 

interaktionseffekt kunde ej påvisas gällande föremätning och FU36. De som fått 
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kombinationsbehandlingen hade emellertid en större sänkning av insomnisymtom än 

kontrollgruppen, se figur 1. 

Figur 1 

Insomnisymtom över tid från föremätning till FU36 

 

Gällande lindring av depressionssymtom påvisades ingen skillnad mellan 

behandlingsgrupperna. Dock fanns det en tendens att de som fått kombinationsbehandling 

vid FU36 fått en större sänkning av depressionssymtom än de som fått 

kontrollbehandlingen, se figur 2. 

Figur 2 

Depressionssymtom över tid från föremätning till FU36 
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Gällande oro och ruminering fanns ingen skillnad vid mätning före och efter 

behandling mellan grupperna. Det fanns en tendens att de som fått 

kombinationsbehandling hade en större sänkning av både ruminering och oro än de som 

fått kontrollbehandling då mätningarna upprepades efter 36 månader, se figur 3 respektive 

4. 

Figur 3 

Ruminering över tid från föremätning till FU36 

 

Figur 4 

Oro över tid från föremätning till FU36 
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Statistiskt signifikanta korrelationseffekter förekom mellan alla 

förändringsvariabler mellan föremätning och eftermätning samt föremätning och FU36. 

Förändring i oro mellan före- och eftermätning kunde predicera utfall i förändringsvärde 

för insomnisymtom mellan föremätning och FU36. Förändring i oro mellan före- och 

eftermätning kunde predicera nivå av depressionssymtom vid FU36. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visar att en kombinationsbehandling av insomni och 

depression ger mer symtomlindring gällande insomnisymtom än en behandling bestående 

av depressionsbehandling och placebo. Detta resultat ligger i linje med tidigare forskning 

som kunnat påvisa att insomni är ett separat tillstånd skilt från depression som kräver 

anpassad behandling (Blom, 2015). Resultaten gällande reducering av insomnisymtom 

var bara signifikant vid jämförelse före och efter avslutad behandling. Vid jämförelse av 

grupperna före och FU36 så var symtomlindringen större för gruppen som fått 

kombinationsbehandling men resultatet var ej signifikant.  Detta ligger i linje med tidigare 

forskning som visat att insomnisymtomens svårighetsgrad inte skiljer sig åt mellan en 

grupp som fått iKBT-I och en grupp som fått sedvanlig iKBT vid en 36-månaders 

uppföljning dock hade de som fått iKBT-I använt sig av mindre sömnmedicin och sökt 

annan vård för sina sömnbesvär i mindre utsträckning än kontrollgruppen (Blom et al, 

2016). Dessa faktorer är något som författarna till föreliggande studie inte tagit i 

beaktning. Denna studie utfördes dock på patienter utan komorbid depression.  

En studie kunde emellertid visa att en patientgrupp med komorbid depression och 

insomni som behandlades med iKBT-I erhöll en större sänkning av insomnisymtom än 

de som fick en behandling bestående av iKBT-D vid en uppföljning 36 månader efter 

avslutad behandling (Blom et al., 2017). Detta är något som strider mot studiens resultat. 

Detta kan bero på att inte alla deltagare i studien uppnått FU36 vilket innebär ett lägre 

deltagarantal i statistiska analyser. Avsaknaden av ett signifikant resultat skulle således 

eventuellt kunna förklaras med ett för lågt deltagarantal eftersom trenden visade att 

kombinationsbehandlingen hade större effekt mot insomnisymtom än 

kontrollbehandlingen. 

Resultaten kunde även visa ett samband med den förändring i självskattning av 

oro som skedde mellan före och eftermätning samt den långsiktiga sänkningen av 

insomnisymtom vid uppföljning efter 36 månader. Detta går i linje med tidigare studier 
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som har konstaterat att det finns ett samband mellan graden av insomni och omfattningen 

av patientens oro (Harvey et al., 2005). Samma samband kunde inte i påvisas gällande 

depression och ruminering. Detta strider mot en tidigare metaanalys där 179 

korrelationsstudier granskats som visar på ett tydligt samband mellan depression och 

ruminering (Olatunju et al., 2013). En förklaring till detta skulle kunna vara att dessa 

studier använt sig av andra instrument än BHRS för att mäta ruminering. 

I föreliggande studie visade det sig att förändring i de fyra domänerna oro, 

ruminering, insomni och depression samvarierar. Tidigare forskning har funnit ett 

samband mellan oro, ruminering och psykisk ohälsa. En studie postulerade att den 

gemensamma nämnaren är repetitivt tänkande och att det leder till en negativ 

sinnesstämning (Segerstrom et al., 2000). Ytterligare en studie postulerade att de två 

processerna är relaterade till personlighetsdraget neuroticism (Muris et al., 2005). Det är 

tydligt att det finns ett samband mellan oro, ruminering och psykisk ohälsa men att 

sambandet är komplext. 

 

Metoddiskussion 

Intern validitet. I föreliggande studie har resultat på ISI och MADRS-S FU36 

inhämtats både genom internetformulär och via telefonintervjuer, något som skulle kunna 

ha en negativ inverkan på reliabiliteten. Det är osäkert om man kan förvänta sig att få 

homogena svar vid båda administreringsmetoder. Det finns dock en mycket hög 

korrelation och intern konsistens mellan telefon- och internetskattningar, vilket ger stöd 

för att både telefon- och internetskattningar är valida, komplementära 

administreringsformer (Hedman et al, 2013). Om telefonintervjuer exkluderats hade 

studiens deltagarantal minskat vilket skulle inneburit ett större bortfall av mätningar som 

kunnat påverka de statistiska analyserna. 

I föreliggande studie har författarna valt att inte beakta responders, det vill säga 

vilka som får reducerade symtom, eller remitters det vill säga vilka som tillfrisknar, utan 

endast mätt poäng eller förändringsvärden på ISI, MADRS-S, oro och ruminering. 

Gällande responders och remitters finns det konsensus angående ISI men en tvetydig 

uppfattning gällande MADRS-S. Vad avser oro och ruminering finns inga riktlinjer att 

tillgå med studiens mätinstrument. Eftersom hypoteserna innefattade förändring av oro 

och ruminering användes inte responders och remitters i hypotestestningarna. 

Avvägningar gjordes angående vilka instrument som kunde användas för 

analyser, detta eftersom utbudet var begränsat till de som använts i forskningsprojektet. 
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Begränsningar fanns i användandet av frågeformulären BAWQ och BHRS. Främst därför 

att dessa formulär var egenkonstruerade inom forskningsprojektet INDRA, detta innebär 

att de inte är testade tidigare och dess reliabilitet och validitet är osäkra. Det har alltså 

använts instrument vars psykometriska egenskaper är okända. Båda instrumenten har 

dock registrerat en liknande sänkning av poäng vid föremätning och eftermätning och att 

denna sänkning har fortsatt fram till FU36. Båda instrumenten har även registrerat en 

ökning av spridningen mellan föremätning och eftermätning, en spridning som fortsatt 

öka vid FU36. Detta indikerar att instrumenten kan användas för att registrera förändring 

i oro och ruminering. 

Instrumentet ISI som använts har som nämnts tidigare goda psykometriska 

egenskaper och är ofta använt för att mäta graden av insomni (Morin et al., 2011). 

MADRS-S är ett instrument som bedöms ha god validitet för att användas som 

digitalt mätinstrument av depressionssymtom (Holländare et al., 2010). Vid användandet 

av telefonintervju som data har MADRS-S poäng omvandlats från 4 depressionsfrågor 

tagna ur instrumentet Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) med hjälp av en 

omvandlingsformeltabell. Formeln för omvandling bygger på data från 168 deltagare som 

skattat formulär och intervjuats inom 1 vecka, från projekten MIA och MARLIN POST-

, FU6- och uppföljningsmätning efter 12 månader (FU12). Att omvandla poäng insamlade 

via telefon från HADS till självskattade poäng på MADRS-S via internet har visat sig 

vara en valid metod (Hedman et al, 2013). 

I huvudsak utgår data i föreliggande studie från självskattningsformulär ifyllda 

via en internetplattform. Självskattningar kan ha problem med validiteten då det inte är 

säkert att den som skattar förstår och tolkar frågan korrekt. En möjlig källa till bias vid 

självskattningar är social önskvärdhet gentemot behandlaren eller en egen förväntan om 

att bli bättre avspeglats i skattningarna (Dyer, 2006). Detta bör inte vara någon svaghet  

då deltagarna har randomiserats och är blinda för vilken behandling de tilldelades vilket 

istället stärker studiens validitet. 

En styrka var att jämförelser har gjorts mellan två behandlingar som är lika i hög 

uträckning förutom den variabel som avser att undersökas (iKBT-I kontra placebo) vilket 

medför att eventuell skillnad i behandlingsutfall kan tillskrivas den specifika variabeln. 

 

Saknad data. Författarna till föreliggande studie valde att hantera saknad data 

med Listwise Deletion som görs per automatik vid analys med mixed ANOVA. 

Listwise Deletion innebär att de deltagare som saknar data vid ett mättillfälle exkluderas 
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från analysen. Därför innefattade ANOVA-analyserna två mättillfällen istället för tre 

eftersom det hade inneburit ett större bortfall att inkludera alla tre mättillfällen. 

En alternativ metod att använda hade varit Multiple Imputation där deltagare med 

saknade mätningar ersätts med mätningar som beräknas utifrån övrig data (Sinharay et 

al., 2001). Istället genomfördes en sensitivitetsanalys enligt metoden Last Observation 

Carried Forward (LOCF). LOCF har kritiserats som statistisk analysmetod då ett flertal 

brister har påvisats. Generellt kan LOCF-metoden orsaka en positiv eller negativ bias som 

ökar risken för inflation eller deflation i sannolikheten att få ett statistiskt signifikant 

testresultat (Lachin, 2015). 

Svarsfrekvensen var 86% vid eftermätning och 71% vid FU36. Detta kan jämföras 

mot en meta-analys gjord gällande iKBT-I bestående av 11 studier där svarsfrekvensen 

låg på 75.3% i genomsnitt med lägsta svarsfrekvens låg på 57.1% och högsta 

svarsfrekvens på 87.5% (Zacharie et al, 2016). Det är osäkert att uttala sig om vilket 

bortfall som är att förvänta vid denna typ av långtidsuppföljning och vid vilken gräns som 

brister kan uppstå med den interna validiteten. Detta eftersom det är ovanligt att 

uppföljning genomförs så långt som 36 månader efter behandlingens avslut (Blom et al., 

2016). 

 

Extern validitet. Med extern validitet ser man till hur generaliserbara resultaten 

från en studie är till situationer och personer utanför studien. Man behöver ta ställning om 

resultaten är troliga att upprepa sig på andra personer, platser och tidpunkter (Dyer, 2006). 

Angående deltagarna var dessa screenade och samtliga uppfyllde kriterier för 

insomni och depression enligt DSM-V. Deltagarna randomiserades till antingen 

experimentgrupp eller kontrollgrupp och demografiskt återfanns inga skillnader mellan 

grupperna som skulle kunna ha påverkat utfallet. De skillnader som uppstått borde alltså 

ha kunnat tillräknas respektive metod och inte eventuella demografiska skillnader. Vid 

jämförelse med en klinisk population från internetpsykiatri i fem olika länder kan 

konstateras att föreliggande studies urval överensstämmer då det består av äldre vuxna 

med en majoritet kvinnliga patienter (Titov et al., 2018). Studiens resultat bör därför 

kunna generaliseras till patienter som behandlas inom internetpsykiatrin även i andra 

länder. 

En begränsning var att jämförelser har gjorts mellan två behandlingar som är lika 

i hög uträckning vilket kunnat medföra att effekter mellan grupperna kan utebli. 
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Ekologisk validitet belyser generaliserbarheten till mer naturliga situationer 

utanför den som analyserats (Dyer, 2006). En av studiens styrkor är att den baseras på en 

klinisk patientgrupp som deltar i en behandling som redan utförs utanför kontexten för 

studien. Detta medför att den ekologiska validiteten är hög och att resultaten i högre 

utsträckning kan generaliseras till den aktuella patientgruppen. Liknande behandling 

utförs redan inom exempelvis internetpsykiatrin som erbjuder internetbaserad KBT mot 

insomni och depression, därför bör studiens resultat kunna appliceras på klinisk 

verklighet. 

 

Praktiska implikationer 

Studiens resultat ger stöd åt hypotesen att insomni är ett tillstånd som bör 

behandlas specifikt. Därför bör klinisk praxis vara sådan att de som diagnostiserats med 

insomni, oavsett om den är primär eller komorbid, erbjuds en behandling specifikt 

inriktad mot insomni till exempel iKBT-I. 

Samband påvisades mellan respektive domäns förändringsvariabel. Detta skulle 

kunna vara en indikator på betydelsen av att inkludera behandling av de kognitiva 

processerna oro och ruminering för att minska insomni- och depressionssymtom och att 

det alltså eventuellt inte är tillräckligt med en behandling bestående av enbart 

beteendemässiga komponenter, exempelvis beteendeaktivering mot depression eller 

sömnrestriktion mot insomni. Detta är något som tidigare forskning också kunnat finna 

(Harvey et al., 2014). 

 

Framtida forskning 

I studien användes två mätinstrument som inte är beforskade. Båda instrumenten 

registrerade förändring i skattningspoäng före och efter behandling vilket kan vara en 

indikation på dess validitet. Ytterligare forskning behövs dock där instrumentens kliniska 

nytta utvärderas exempelvis genom att resultaten på instrumenten korreleras med resultat 

på liknande instrument som exempelvis Rumination Rating Scale eller Becks Anxiety 

Index. Instrumentens interna konsistens (cronbachs alpha) och test-retest reliability bör 

även beforskas. 

Föreliggande studie visade även ett samband mellan förändring av oro mellan 

föremätning och eftermätning och nivån av depressionssymtom vid FU36 vilket motsäger 

de teoretiska modeller som länkar oro med insomni och ruminering med depression. 

Sambandet mellan dessa fyra domäner är troligen intrikat och det verkar vara svårt att 
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påvisa direktionalitet. Vidare forskning kan förhoppningsvis bringa mer klarhet i 

sambanden mellan dessa tillstånd och kognitiva processer. 

 

Slutsatser 

Föreliggande studie kan i linje med tidigare studier dra slutsatsen att insomni är 

ett tillstånd som behöver behandlas specifikt även då det uppträder komorbidt med 

depression. Ytterligare en slutsats som kan dras är att resultaten går i linje med tidigare 

forskning angående sambandet mellan domänerna insomni, depression och de kognitiva 

processerna oro och ruminering men att detta samband bör undersökas ytterligare. Hur 

kausaliteten i förhållandet mellan dessa domäner ser ut kan författarna till föreliggande 

studie inte uttala sig om på grund av metodologiska begränsningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Referenser 

 

Alfonsson, Sven & Maathz, Pernilla & Hursti, Timo. (2014). Interformat Reliability of 

Digital Psychiatric Self-Report Questionnaires: A Systematic Review. 

Journal of medical Internet research. 16. e268. 10.2196/jmir.3395. 

 

Bastien, C., Vallières, A., & Morin, C. M. (2001). Validation of the Insomnia Severity 

Index as an outcome measure for insomnia research. Sleep Medicine,2(4), 

297-307. doi:10.1016/s1389-9457(00)00065-4 

 

Bjelland, I., Dahl, A. A., Haug, T. T., & Neckelmann, D. (2002). The validity of the 

Hospital Anxiety and Depression Scale. Journal of Psychosomatic 

Research,52(2), 69-77. doi:10.1016/s0022-3999(01)00296-3 

 

Blom, K., Jernelöv, S., Kraepelien, M., Olseni, M., Jungmarker, K., Ankartjärn, L., L., 

Lindefors, N., & Kaldo, V. (2015). Internet treatment addressing either 

insomnia or depression, for patients with both diagnoses – a randomized 

trial. Sleep, 38(2), 267-77. DOI: 10.5665/sleep.4412 

 

Blom, K., Jernelöv, S., Rück, C., Lindefors, N., & Kaldo, V. (2016). Three-Year 

Follow-Up of Insomnia and Hypnotics after Controlled Internet Treatment 

for Insomnia. Sleep,39(6), 1267-1274. doi:10.5665/sleep.5850 

 

Blom, K., Jernelöv, S., Rück, C., Lindefors, N., Kaldo, V. (2017). Three-year follow-up 

comparing cognitive behavioral therapy for depression to cognitive 

behavioral therapy for insomnia, for patients with both diagnoses. Sleep, 

40(8) 

 

Borkovec, T. D. (1979). Pseudo (experimental) insomnia and idiopathic (objective) 

insomnia: Theoretical and therapeutic issues. Advances in Behaviour 

Research and Therapy, 2, 27–55. 

 

Borkovec, T. D. (1982). Insomnia. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 

880–895  



31 
 

 

Borkovec, T. D., Robinson, E., Pruzinsky, T., & DePree, J. A. (1983). Preliminary 

exploration of worry: Some characteristics and processes. Behaviour 

Research and Therapy, 21(1), 9-16. http://dx.doi.org/10.1016/0005-

7967(83)90121-3 

 

Carlbring, P., Andersson, G., Cuijpers, P., Riper, H., & Hedman-Lagerlöf, E. (2018). 

Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric 

and somatic disorders: An 35 updated systematic review and meta-

analysis. Cognitive Behaviour Therapy, 47(1), 1-18. 

DOI:10.1080/16506073.2017.1401115 

 

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1990). Origins and functions of positive and negative 

affect: A control-process view. Psychological Review, 97(1), 19-35. 

http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.97.1.19 

 

Chiu, Hsiao-Yean & Chang, Ling-Yin & Hsieh, Yu-Jung & Tsai, Pei Shan. (2016). A 

meta-analysis of diagnostic accuracy of three screening tools for insomnia. 

Journal of Psychosomatic Research. 87. 

10.1016/j.jpsychores.2016.06.010. 

 

Cuijpers, P., Andersson, G., Donker, T. & Van Straten, A. (2011) Psychological 

treatment of depression: results of a series of meta-analyses. Nord J 

Psychiatry, 65, 354-64. 

 

Daley, M., Morin, C. M., LeBlanc, M., Grégoire, J. P., & Savard, J. (2009). The 

economic burden of insomnia: direct and indirect costs for individuals 

with insomnia syndrome, insomnia symptoms, and good sleepers. Sleep, 

32(1), 55–64. 

 

American Psychiatric Association. (2002). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (4th ed.). Arlington, VA: Author. 

 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.). Arlington, VA: Author. 

http://dx.doi.org/10.1016/0005-7967(83)90121-3
http://dx.doi.org/10.1016/0005-7967(83)90121-3
http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.97.1.19


32 
 

 

Dyer, C. F. (2006). Research in psychology: A practical guide to research methods and 

statistics. Oxford: Blackwell. 

 

Fantino, B., & Moore, N. (2009). The self-reported Montgomery-Åsberg depression 

rating scale is a useful evaluative tool in major depressive disorder. BMC 

Psychiatry,9(1). doi:10.1186/1471-244x-9-26 

 

Frances P. Thorndike, Lee M. Ritterband, Drew K. Saylor, Joshua C. Magee, Linda A. 

Gonder-Frederick & Charles M. Morin (2011) Validation of the Insomnia 

Severity Index as a Web-Based Measure, Behavioral Sleep Medicine, 9:4, 

216-223, DOI: 10.1080/15402002.2011.606766 

 

Geiger-Brown, J., Rogers, V. E., Liu, W., Ludeman, E. M., Downton, K. D., & Diaz-

Abad, M. (2014). Cognitive behavioral therapy in persons with comorbid 

insomnia: A meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 23, 54-67. 

doi:10.1016/j.smrv.2014.11.007 

 

Morin C. M. Cognitive-behavioral approaches to the treatment of insomnia. J Clin 

Psychiatry. 2004;65 Suppl 16:33–40. 

 

Harvey, A. (2002). A cognitive model of insomnia. Behaviour Research and 

Therapy,40(8), 869-893. doi:10.1016/s0005-7967(01)00061-4 

 

Harvey, A. G., Tang, N. K., & Browning, L. (2005). Cognitive approaches to 

insomnia. Clinical Psychology Review,25(5), 593-611. 

doi:10.1016/j.cpr.2005.04.005 

 

Harvey, AG, Bélanger L., Talbot L., Eidelman P., Beaulieu-Bonneau S., Fortier-Brochu 

É., et al. (2014) Comparative efficacy of behavior therapy, cognitive 

therapy, and cognitive behavior therapy for chronic insomnia: a 

randomized controlled trial. J Consult Clin Psych. 2014;82(4):670–83. 

 



33 
 

 

Hedman, E., Ljótsson, B. & Lindefors, N. (2012) Cognitive behavior therapy via the 

Internet: a systematic review of applications, clinical efficacy and cost-

effectiveness. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res, 12, 745-64. 

 

Hedman, E., Ljótsson, B., Blom, K., Alaoui, S. E., Kraepelien, M., Rück, C., . . . Kaldo, 

V. (2013). Telephone Versus Internet Administration of Self-Report 

Measures of Social Anxiety, Depressive Symptoms, and Insomnia: 

Psychometric Evaluation of a Method to Reduce the Impact of Missing 

Data. Journal of Medical Internet Research,15(10). doi:10.2196/jmir.2818 

 

Hedman, E., Ljótsson, B., Kaldo, V., Hesser, H., Alaoui, S. E., Kraepelien, M., . . . 

Lindefors, N. (2014). Effectiveness of Internet-based cognitive behaviour 

therapy for depression in routine psychiatric care. Journal of Affective 

Disorders,155, 49-58. doi:10.1016/j.jad.2013.10.023 

 

Holländare, F., Andersson, G., & Engström, I. (2010). A Comparison of Psychometric 

Properties Between Internet and Paper Versions of Two Depression 

Instruments (BDI-II and MADRS-S) Administered to Clinic 

Patients. Journal of Medical Internet Research,12(5). 

doi:10.2196/jmir.1392 

 

Kaldo, V., Buhrman, M., Vernmark, K. & Österberg, J. (2013). Internetbehandling – 

implementering av internetbaserad KBT i hälso- och sjukvården. 

Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 

 

Kupfer, D. J. and Frank, E. (2003), Comorbidity in depression. Acta Psychiatrica 

Scandinavica, 108: 57-60. doi:10.1034/j.1600-0447.108.s418.12.x 

 

Jansson-Fröjmark, M., & Norell-Clarke, A. (2016). Cognitive Behavioural Therapy for 

Insomnia in Psychiatric Disorders. Current Sleep Medicine Reports,2(4), 

233-240. doi:10.1007/s40675-016-0055-y 

 



34 
 

 

Lachin J. M. (2015). Fallacies of last observation carried forward analyses. Clinical 

trials (London, England), 13(2), 161–168. 

doi:10.1177/1740774515602688 

 

Lyubomirsky, S., & Tkach, C. (2003). The consequences of dysphoric rumination. In C. 

Papageorgiou & A. Wells (Eds.), Rumination: Nature, theory, and 

treatment of negative thinking in depression (pp. 21-41). Chichester, 

England: John Wiley & Sons 

 

Manber, R., Edinger, J. D., Gress, J. L., Pedro-Salcedo, M. G., Kuo, T. F., & Kalista, T. 

(2008). Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia Enhances Depression 

Outcome in Patients with Comorbid Major Depressive Disorder and 

Insomnia. Sleep, 31(4), 489-495. doi:10.1093/sleep/31.4.489 

 

Martin, L. L., & Tesser, A. (1989). Toward a motivational and structural theory of 

ruminative thought. In J. S. Uleman & J. A. Bargh (Eds.), Unintended 

thought (pp. 306-326). New York, NY, US: Guilford Press. 

 

Martin, L. L. & Tesser, A. (1996). Some ruminative thoughts. In: R. S. Wyer (ed.), 

Advances in Social Cognition (Vol. 9, pp. 1–47). Mahwah: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

 

Martin, L. L., Strack, F., & Stapel, D. A. (2001). How the mind moves: Knowledge 

accessibility and the fine-tuning of the cognitive system. In: A. Tesser & 

N. Schwarz (eds), Blackwell International Handbook of Social 

Psychology: Intraindividual Processes (Vol. 1, pp. 236–256). London: 

Blackwell. 

 

Martin, L. L., Shrira, I., Startup, H. M.  (2004). Rumination as a Function of Goal 

Progress, Stop Rules, and  Cerebral Lateralization. In C. Papageorgiou & 

A. Wells (Eds.), Rumination: Nature, theory, and treatment of negative 

thinking in depression (pp. 21-41). Chichester, England: John Wiley & 

Sons 

 



35 
 

 

Mattisson, C., Bogren, M., Nettelbladt, P., Munk-Jörgensen, P., & Bhugra, D. (2005). 

First incidence depression in the Lundby Study: A comparison of the two 

time periods 1947–1972 and 1972–1997. Journal of Affective 

Disorders,87(2-3), 151-160. doi:10.1016/j.jad.2005.04.002 

 

Morin, C. M., Belleville, G., Bélanger, L., & Ivers, H. (2011). The Insomnia Severity 

Index: Psychometric Indicators to Detect Insomnia Cases and Evaluate 

Treatment Response. Sleep,34(5), 601-608. doi:10.1093/sleep/34.5.601 

 

Morin CM, Vallières A, Guay B, et al. (2009) Cognitive Behavioral Therapy, Singly 

and Combined With Medication, for Persistent Insomnia: A Randomized 

Controlled Trial. JAMA. 2009;301(19):2005–2015. 

doi:10.1001/jama.2009.682  

 

Morin, C. M. (2015). Cognitive behavioral therapyfor chronic insomnia: State of the 

science versus current clinical practices. Annals of Internal Medicine, 163, 

236–237. http://dx.doi.org/10.7326/M15-1246.7326/M15-2175 

 

Muris, P., Roelofs, J., Rassin, E., Franken, I., & Mayer, B. (2005). Mediating effects of 

rumination and worry on the links between neuroticism, anxiety and 

depression. Personality and Individual Differences, 39(6), 1105-1111. 

doi:10.1016/j.paid.2005.04.005 

 

Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration 

of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100(4), 569-582. 

http://dx.doi.org/10.1037/0021-843X.100.4.569  

 

Olatunji, B. O., Naragon-Gainey, K., & Wolitzky-Taylor, K. B. (2013). Specificity of 

Rumination in Anxiety and Depression: A Multimodal Meta-

Analysis. Clinical Psychology: Science and Practice,20(3), 225-257. 

doi:10.1111/cpsp.12037 

 

Papageorgiou, C., & Wells, A. (Eds.). (2004). Depressive rumination: Nature, theory 

and treatment. West Sussex, England: John Wiley & Sons. 

http://dx.doi.org/10.7326/M15-1246.7326/M15-2175
http://dx.doi.org/10.1037/0021-843X.100.4.569


36 
 

 

Purdon, C. (2004). Psychological Treatment of Rumination. In C. Papageorgiou & A. 

Wells (Eds.), Rumination: Nature, theory, and treatment of negative 

thinking in depression (pp. 21-41). Chichester, England: John Wiley & 

Sons 

 

Roelofs, J., Huibers, M., Peeters, F., & Arntz, A. (2008). Effects of neuroticism on 

depression and anxiety: Rumination as a possible mediator. Personality 

and Individual Differences,44(3), 576-586. 

doi:10.1016/j.paid.2007.09.019 

 

Segerstrom, Suzanne & C. I. Tsao, Jennie & E. Alden, Lynn & G. Craske, Michelle. 

(2000). Worry and Rumination: Repetitive Thought as a Concomitant and 

Predictor of Negative Mood. Cognitive Therapy and Research. 24. 

10.1023/A:1005587311498. 

 

Sinharay, S., Stern, H. S., & Russell, D. (2001). The use of multiple imputation for the 

analysis of missing data. Psychological Methods, 6(4), 317-329. 

http://dx.doi.org/10.1037/1082-989X.6.4.317 

 

Spielman A. J. Assessment of insomnia. Clin Psychol Rev. 1986;6(1):11–25. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2004). Behandling av 

depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt (SBU-rapport 

166). Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2010). Behandling av sömnbesvär hos 

vuxna. En systematisk litteraturöversikt (SBU-rapport 199). Stockholm: 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

 

Sun, H., Tan, Q., Fan, G., & Tsui, Q. (2014). Different effects of rumination on 

depression: Key role of hope. International Journal of Mental Health 

Systems,8(1), 53. doi:10.1186/1752-4458-8-53 

 



37 
 

 

Titov, N., Dear, B., Nielssen, O., Staples, L., Hadjistavropoulos, H., Nugent, Adlam, 

M.K., Nordgreen, T., Hogstad-Bruvik, K., Hovland, A., Repål, A., 

Mathiasen, K., Kraepelien, M., Blom, K., Svanborg, C., Lindefors, N., 

Kaldo, V. (2018). ICBT in routine care: A descriptive analysis of 

successful clinics in five countries. Internet Interventions, 13, 108-115. 

 

Tousignant, O. H., Taylor, N. D., Suvak, M. K., & Fireman, G. D. (2019). Effects of 

Rumination and Worry on Sleep. Behavior Therapy,50(3), 558-570. 

doi:10.1016/j.beth.2018.09.005 

 

Trauer, J. M., Qian, M. Y., Doyle, J. S., Rajaratnam, S. M., & Cunnington, D. (2015). 

Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Insomnia. Annals of Internal 

Medicine,163(3), 191. doi:10.7326/m14-2841 

 

Westbrook, D., Kennerley, H. & Kirk, J. (2011). An introduction to cognitive behaviour 

therapy: skills and applications. (2. ed.) London: SAGE. 

 

Wu, J. Q., Appleman, E. R., Salazar, R. D., & Ong, J. C. (2015). Cognitive behavioral 

therapy for insomnia comorbid with psychiatric and medical conditions: A 

meta-analysis. JAMA Internal Medicine, 175(9), 1461-1472. 

doi:10.1001/jamainternmed.2015.3006 

 

Zachariae, R., Lyby, M. S., Ritterband, L. M., & O'Toole, M. S. (2016). Efficacy of 

internet-delivered cognitive-behavioral therapy for insomnia—A 

systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Sleep 

Medicine Reviews, 30, 1-10. Doi: 10.1016/j.smrv.2015.10.004 

 

Zeigarnik, B. (1938). On finished and unfinished tasks. In: W. D. Ellis (ed.), A Source 

Book of Gestalt Psychology (pp. 300–314). New York: Harcourt, Brace, 

& World. (Reprinted and condensed from Psychologishe Forschung, 1927, 

9, 1–85.) 

 



38 
 

 

Zimmerman, M., Posternak, M. A., & Chelminski, I. (2004). Defining Remission on the 

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale. The Journal of Clinical 

Psychiatry,65(2), 163-168. doi:10.4088/jcp.v65n0204 

 

Öst, L. (2014). KBT inom psykiatrin [Elektronisk resurs]. Natur & Kultur Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

Appendix A. Formulär 

Bilaga 1 – ISI (Insomnia Severity Index) – Intervjuversion 

Alla frågor gäller de senaste två veckorna. (läs alternativen (lägg till ”problem” vid 

behov), ringa in svaret. Om deltagaren säger att hen sover olika beroende på om hen tar 

sömnmedicin eller inte, säg ”beskriv dina sömnproblem som du skulle beskriva dem för 

en vän”) 

 

1. Hur stora problem har du för närvarande (de senaste 2 veckorna) att somna på 

kvällen? 

Inga (problem)             Små Ganska stora          Stora         Mkt  stora 

 

2. Hur stora problem har du för närvarande med att du vaknar under natten? 

Inga (problem)             Små Ganska stora          Stora         Mkt  stora 

 

3. Hur stora problem har du för närvarande med att du vaknar för tidigt? 

Inga (problem)             Små               Ganska stora            Stora         Mkt  stora 

 

4. Hur nöjd eller missnöjd är du med hur du sover?    (läs alternativen, ringa in 

svaret) 

Mkt nöjd Nöjd Neutral Missnöjd     Mkt missnöjd 

 

5. Hur mycket försämras din funktion under dagen av dina sömnproblem, t ex att 

du är trött, hur du fungerar på arbetet (din koncentration, ditt minne, ditt humör) 

o.s.v.? 

Inte alls Lite En del Mycket Väldigt mycket 

 

6. Hur märkbart är det för andra att dina sömnproblem sänker din livskvalitet? 

Inte alls Lite  En del Mycket Väldigt mycket 

 

7. Hur bekymrad är du över dina nuvarande sömnproblem? 

Inte alls Lite  En del Mycket Väldigt mycket 
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8.  

a. Anser du att du har praktisk möjlighet och tillräckligt bra yttre situation 

för att sova bra? (Du jobbar inte så länge att det knaprar in på din 

sömntid/Det är inte någon som håller dig vaken?) 

Ja  Nej Tveksam/Vet ej………………… 

 

b. (Om angett någon form sömnproblem): Ungefär hur många nätter/vecka 

har du dessa sömnsvårigheter (genomsnitt)? .......................... 

 

c. (Om angett någon form sömnproblem): Hur länge har dessa svårigheter 

pågått (ska gälla senaste episoden med uppfyllda kriterier inkl. minst 3 

nätter/vecka)? . ………………….…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

Bilaga 2 – MADRS-S (Montgomery Asberg Depression Rating Scale) 

Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av Ditt nuvarande 

sinnestillstånd. Vi vill alltså att Du skall försöka gradera hur Du mått under de senaste 

tre dygnen 

 

Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. 

Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt 

uttalat obehag. Markera den siffra som Du tycker bäst stämmer in med hur Du mått de 

senaste tre dagarna. Tänk inte alltför länge, utan försök arbeta snabbt. 

 

1. Sinnestämning 

Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, tungsint eller 

dyster till mods. Tänk efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om du har skiftat 

i humöret eller om det varit i stort sett detsamma hela tiden, och försök särskilt komma 

ihåg om du har känt dig lättare till sinnes om det har hänt något positivt. 

 

0   Jag kan känna mig glad eller ledsen, alltefter omständigheterna. 

1 

2   Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland 

kan det kännas lättare. 

3  

4   Jag känner mig genomgående nedstämd och dyster. Jag kan inte glädja mig åt sådant 

som vanligen skulle göra mig glad. 

5  

6   Jag är så totalt nedstämd och olycklig att jag inte kan tänka mig värre. 
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2. Oroskänslor 

Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spänning, olust och 

ångest eller odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna. Tänk särskilt på hur 

intensiva känslorna varit, och om de kommit och gått eller funnits nästan hela tiden. 

 

0   Jag känner mig mestadels lugn. 

1 

2   Ibland har jag obehagliga känslor av inre oro. 

3  

4   Jag har ofta en känsla av inre oro som ibland kan bli mycket stark, och som jag 

måste anstränga mig för att bemästra. 

5  

6   Jag har fruktansvärda, långvariga eller outhärdliga ångestkänslor. 

 

3. Sömn 

Här ber vi dig beskriva hur bra du sover. Tänk efter hur länge du sovit och hur god 

sömnen varit under de senaste tre nätterna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt 

sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej. Om du sover mer än vanligt, sätt din 

markering vid 0. 

 

0   Jag sover lugnt och bra och tillräckligt länge för mina behov. Jag har inga särskilda 

svårigheter att somna. 

1 

2   Jag har vissa sömnsvårigheter. Ibland har jag svårt att somna eller sover ytligare eller 

oroligare än vanligt. 

3  

4   Jag sover minst två timmar mindre per natt än normalt. Jag vaknar ofta under natten, 

även om jag inte blir störd. 

5  

6   Jag sover mycket dåligt, inte mer än 2-3 timmar per natt. 
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4. Matlust 

Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänka efter om den på något sätt skiljt 

sig från vad som är normalt för dig. Om du skulle ha bättre aptit än normalt, sätt din 

markering vid 0. 

 

0   Min aptit är som den brukar vara. 

1 

2   Min aptit är sämre än vanligt. 

3  

4   Min aptit har nästan helt försvunnit. Maten smakar inte och jag måste tvinga mig att 

äta. 

5  

6   Jag vill inte ha någon mat. Om jag skulle få någonting i mig, måste jag övertalas att 

äta. 

 

5. Koncentrationsförmåga 

Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera 

dig på olika aktiviteter. Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika 

grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och 

TV-tittande. 

 

0   Jag har inga koncentrationssvårigheter 

1 

2   Jag har tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle fånga 

min uppmärksamhet (t ex läsning ellerTV-tittande). 

3  

4   Jag har påtagligt svårt att koncentrera mig på sådant som normalt inte kräver någon 

ansträngning från min sida (t ex läsning eller samtal med andra människor). 

5  

6   Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. 
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6. Initiativförmåga 

Här ber vi dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har lätt eller 

svårt för dig att komma igång med sådant du tycker du bör göra, och i vilken 

utsträckning du måste övervinna ett inre motstånd när du skall ta itu med något. 

 

0   Jag har inga svårigheter med att ta itu med nya uppgifter. 

1 

2   När skall jag ta itu med något, tar det emot på ett sätt som inte är normalt för mig. 

3  

4   Det krävs en stor ansträngning för mig att ens komma igång med enkla uppgifter 

som jag vanligtvis utför mer eller mindre rutinmässigt. 

5  

6   Jag kan inte förmå mig att ta itu med de enklaste vardagssysslor. 

 

7. Känslomässigt engagemang 

Här ber vi dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och för andra 

människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje. 

 

0   Jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den, och det bereder mig både 

nöje och glädje. 

1 

2   Jag känner mindre starkt för sådant som brukar engagera mig. Jag har svårare än 

vanligt att bli glad eller svårare att bli arg när det är befogat. 

3  

4   Jag kan inte känna något intresse för omvärlden, inte ens för vänner och bekanta. 

5  

6   Jag har slutat uppleva några känslor. Jag känner mig smärtsamt likgiltig även för 

mina närmaste. 
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8. Pessimism 

Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget värde. Tänk 

efter i vilken utsträckning du ger självförebråelser, om du plågas av skuldkänslor, 

och om du oroat dig oftare än vanligt för t ex din ekonomi eller din hälsa. 

 

0   Jag ser på framtiden med tillförsikt. Jag är på det hela taget ganska nöjd med mig 

själv. 

1 

2   Ibland klandrar jag mig själv och tycker jag är mindre värd än andra. 

3  

4   Jag grubblar ofta över mina misslyckanden och känner mig mindervärdig eller dålig, 

även om andra tycker annorlunda. 

5  

6   Jag ser allting i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som om jag var en 

alltigenom dålig människa, och som om jag aldrig skulle kunna få någon förlåtelse för 

det hemska jag gjort. 

 

9. Livslust 

Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på självmord, och i så 

fall, i vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg? 

 

0   Jag har normal aptit på livet. 

1 

2   Livet känns inte särskilt meningsfullt men jag önskar 

ändå inte att jag vore död. 

3  

4   Jag tycker ofta det vore bättre att vara död, och trots att jag egentligen inte önskar 

det, kan självmord ibland kännas som en möjlig väg. 

5  

6   Jag är egentligen övertygad om att min enda utväg är att dö, och jag tänker mycket 

på hur jag bäst skall gå tillväga för att ta mitt eget liv 
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Bilaga 3 – HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) 

Nu kommer jag att läsa upp fyra påståenden som också handlar om hur man mår. För 

varje påstående läser jag fyra svarsalternativ. Säg vilket alternativ som stämmer bäst på 

hur du känt dig den senaste veckan.  

 

1. Jag har uppskattat samma saker som förut 

☐ Precis lika mycket som förut 

☐ Inte riktigt lika mycket 

☐ Bara lite 

☐ Knappast alls 

 

2. Jag har kunnat skratta och se saker från den humoristiska sidan 

☐ Lika mycket som alltid 

☐ Inte riktigt lika mycket som förut 

☐ Absolut inte lika mycket 

☐ Inte alls 

 

3. Jag har känt mig som om jag gått på lågt varv 

☐ Nästan jämt 

☐ Ofta 

☐ Ibland 

☐ Inte alls 

 

4. Jag har tappat intresset för mitt utseende 

☐ Helt och hållet 

☐ Ganska mycket 

☐ Lite grand 

☐ Inte alls 
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Bilaga 4 – BAWQ 

 

BAWQ Blümchen Anxious Worry Questionnaire – Tankar om framtiden 

Här kommer några frågor om tankar på framtiden. Hur har det varit de senaste två 

veckorna?  

Svarsalternativ: stämmer inte alls, stämmer lite, stämmer ganska bra, stämmer precis 

1. Jag oroar mig för framtiden 

2. Jag oroar mig för att jag inte ska kunna leva upp till mina förväntningar på mig 

själv 

3. Jag tänker på att jag kanske inte kommer att klara att hantera sådant som kan 

hända framöver 

4. Jag oroar mig för att bli sjuk 

5. Jag bekymrar mig för hur det ska gå med min ekonomi 

6. Jag oroar mig för att något hemskt ska hända mig eller någon närstående 

7. När jag tänker på framtiden så tänker jag mer på vad som kan gå fel än på 

positiva saker som kan hända 

8. Jag oroar mig för att andra ska bli sjuka 

9. Jag bekymrar mig för att jag inte ska kunna leva upp till andras förväntningar 

10. När jag oroar mig känns det som om jag är bättre förberedd om något hemskt 

skulle hända 

11. Jag oroar mig för att jag skulle kunna tappa kontrollen över mina orostankar 

12. Det känns som att jag inte kan sluta oroa mig för framtiden 

13. Jag tycker det är svårt att slå bort oroande tankar 

14. Jag oroar mig för att jag inte ska kunna klara av det som är mitt ansvar 
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Bilaga 5 – BHRS 

 

BHRS Blümchen Hinesite Rumination Scale – Tankar om saker som hänt 

Här kommer några frågor om tankar på saker som hänt. Hur har det varit de senaste två 

veckorna? 

Svarsalternativ: stämmer inte alls, stämmer lite, stämmer ganska bra, stämmer precis 

1. Jag grubblar på att jag inte har klarat att hantera situationer som uppstått 

2. Jag tänker på att jag inte har levt upp till mina och andras förväntningar 

3. Jag ältar tråkiga eller jobbiga saker som hänt och försöker förstå varför det blev 

som det blev 

4. Jag tycker att det är svårt att slå bort negativa tankar om det som hänt 

5. Jag ältar allt som har gått fel 

6. När jag tänker på den senaste tiden tänker jag mer på negativa saker som hänt än 

på positiva saker 

7. Jag ältar något som har hänt nyligen, och önskar att det hade gått bättre 

8. Jag grubblar på mina misslyckanden 

9. Jag tänker på sånt som har gått dåligt för att komma på hur jag borde gjort 

istället och lära av det 

10. Jag tänker på hur dåligt jag har betett mig 

11. Det känns som att jag inte kan sluta grubbla på negativa saker som hänt 

12. Jag grubblar över att jag inte har tagit mitt ansvar när jag borde ha gjort det 

13. Jag är rädd att jag ska tappa kontrollen eller fastna i mitt grubblande över saker 

som hänt 

14. Jag tänker på vilka dåliga val jag har gjort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Appendix B. Statistiska analyser 

Tabell A1 – Tabell över ANOVA-analys för respektive tidsperiod 

Test of within subjects effects 

 df (error) F Sig. Partial Eta 

Squared 

ISI_PREPOST * Behandlingsgrupp 1 (105) 4.872 .029 .044 

ISI_PREFU36 * Behandlingsgrupp 1 (67) 1.617 .208 .024 

MADRS_PREPOST * Behandlingsgrupp 1 (105) .579 .449 .005 

MADRS_PREFU36 * Behandlingsgrupp 1 (66) 1.091 .300 .016 

RUM_PREPOST * Behandlingsgrupp 1 (105) .335 .564 .003 

RUM_PREFU36 * Behandlingsgrupp 1 (59) 2.594 .113 .042 

ORO_PREPOST * Behandlingsgrupp 1 (105) .038 .845 .000 

ORO_PREFU36 * Behandlingsgrupp 1 (61) 2.435 .124 .038 

 

Tabell A2 – Tabell över sensitivitetsanalys enligt metoden LOCF 

Test of within subjects effects LOCF 

 df (error) F Sig. Partial Eta 

Squared 

ISI_PREPOST * Behandlingsgrupp 1 (122) 3.201 .076 .026 

ISI_PREFU36 * Behandlingsgrupp 1 (122) 3.750 .055 .030 

MADRS_PREPOST * Behandlingsgrupp 1 (122) .911 .342 .007 

MADRS_PREFU36 * Behandlingsgrupp 1 (122) 1.049 .860 .000 

RUM_PREPOST * Behandlingsgrupp 1 (122) .504 .479 .004 

RUM_PREFU36 * Behandlingsgrupp 1 (122) .126 .723 .001 

ORO_PREPOST * Behandlingsgrupp 1 (122) .00015 .990 .000 

ORO_PREFU36 * Behandlingsgrupp 1 (122) 1.179 .280 .010 

 

 

 

 

 

 


