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RISKFAKTORER FÖR STABIL INSOMNI 

 

Hampus Enkvist & Albin Öhman 

 

 
Risken att drabbas av insomni har visat sig samvariera med flera demografiska och livsstilsrelaterade 

variabler, diagnostiserade sjukdomar och syndrom samt grad av psykisk ohälsa. Syftet med studien 

var att klarlägga huruvida detta samband även uppvisas för stabil insomni definierat som insomni 

vid två mätpunkter med tre års mellanrum. Stickprovet i studien utgjordes av 2336 personer ur 

normalbefolkningen i åldrarna 18-79 år. Utfallsvariablerna utgjordes av frågor om demografi, livsstil 

och läkarbaserade diagnoser om psykiatriska tillstånd och funktionella somatiska syndrom, samt 

totalvärden på validerade enkätinstrument för kvantifiering av grad av stress, utbrändhet, ångest 

och depression. Resultaten visade att risken för stabil insomni var förhöjd i åldrarna 18-29 år, för 

kvinnor, vid samtliga diagnostiserade sjukdomar och syndrom samt vid högre grad av psykisk ohälsa. 

För att tillhandahålla en god vård kan det därför vara nödvändigt att även adressera eventuella 

sömnproblem hos dessa patientgrupper, särskilt kvinnor och unga. 

 

An elevated risk for insomnia has been found to correlate with demographical and lifestyle factors, 

diagnosed diseases and syndromes as well as degree of mental illness. The purpose of this paper was 

to clarify whether the same holds for stable insomnia, defined as meting diagnostic criteria for 

insomnia on two occasions with a 3-year interval. A random sample of 2336 participants at the age 

of 18-70 years from the general population was included. The outcome variables included questions 

about demographic and lifestyle factors, physician-based psychiatric, and somatic functional 

diagnosis as well as total scores on validated questionnaire instruments about stress, burnout, 

anxiety and depression. Results showed an elevated risk for participants at the age of 18-29 years, 

for women, participants with diagnosed diseases and syndromes, and for degree of mental illness. 

These findings highlight the importance of also assessing and treating sleep problems, especially in 

younger adults and women. 

 

 

Insomni innebär otillräcklig sömn på grund av bristande sömnkvalitet eller 

sömnkvantitet (American Psychiatric Association, 2013). Detta kan bestå av 

insomningssvårigheter, svårigheter med uppvaknanden under natten och att den 

drabbade vaknar tidigt på morgonen utan att kunna somna om igen. Prevalensen för 

diagnostiserad insomni internationellt sträcker sig mellan 4,5 och 9,5 %, och mellan 

25 och 48 % uppskattas ha symtom av insomni, utan att uppfylla kriterierna för 

diagnosen (Kredlow et al., 2014). I Sverige beräknas totalt cirka 11 % av den vuxna 

befolkningen lida av insomni, 7 % av männen och cirka 14 % av kvinnorna (SBU, 

2010). Insomni har i tidigare forskning visat sig hänga samman med en mängd olika 

demografiska och livsstilsrelaterade variabler, diagnostiserade sjukdomar och 

syndrom samt grad av psykisk ohälsa.  

 

Uppskattningsvis 50 % av alla äldre personer klagar på insomningssvårigheter eller 

svårigheter att upprätthålla sömn (Crowley, 2011). Det har också visat sig att högre 

ålder har negativ inverkan på sömnkvalitet (Ohayon, Carskadon, Guilleminault, & 
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Vitiello, 2004). En metaanalys av Zhang och Wing (2006) visade att kvinnor löper 

41 % förhöjd risk att drabbas av sömnproblem jämfört med män, vilket inte kunde 

förklaras av exempelvis den högre prevalensen av depression och ångest hos 

kvinnor. Låg utbildningsnivå, särskilt hos män, är vidare associerat med insomni 

(Gellis et al., 2005; Talala, Martelin, Haukkala, Härkänen, & Prättälä, 2012). En studie 

av Gosling, Batterham, Glozier och Christensen (2014) visade att en faktor som 

signifikant ökade sannolikheten att drabbas av långvariga sömnproblem var att inte 

ha en partner. En studie av Zeitlhofer et al. (2010) visade att 50 % av deltagarna 

upplevde att de sov bättre med en sängkamrat, medan 28 % ansåg att de sov bättre 

ensamma och 22 % uppgav att de inte märkte någon skillnad. I en metaanalys av 

Kredlow et al. (2015) konstaterades att regelbunden motion har positiv effekt på 

flera olika sömnrelaterade variabler. Dessutom uppvisar träning jämförbara 

effekter med farmakologisk behandling vid stabil insomni (Passos, Poyares, 

Santana, Tufik, & Mello, 2012). 

 

Sömn är en av de faktorer som vanligen påverkas vid ångesttillstånd så som GAD 

(från engelskans generalized anxiety disorder), PTSD (från engelskans post 

traumatic stress disorder) och PD (från engelskans panic disorder; Krystal & 

Thakur, 2008). Punktprevalensen för GAD uppskattas ligga mellan 1,5 och 3 % (SBU, 

2005). Patienter som lider av GAD har mindre djupsömn och vaknar oftare än 

kontrollgrupper (Lee & Douglass, 2010). Dessa patienter får även problem med 

finmotoriska rörelser och reaktionshastighet, vilket kan tänkas bero på störd sömn. 

Cirka 2 % av befolkningen lider av PD och upp till 68 % av dessa har svårt att somna 

(SBU, 2005; Lee & Douglass, 2010). Dessutom har 77 % av patienterna svårt att 

upprätthålla en god sömn (Lee & Douglass, 2010). En stor andel av patienterna med 

PD upplever panikattacker i samband med sömn, vilket gör många rädda för att sova 

(Lee & Douglass, 2010). Patienter med PTSD har problem med fragmenterad sömn, 

ökad motoraktivitet och ökad arousal vilket sänker deras sömnkvalitet. Uppemot 96 

% av dessa patienter drabbas dessutom av plågsamma mardrömmar (Lee & 

Douglass, 2010). En svensk studie av Frans, Rimmö, Åberg och Fredrikson (2005) 

visade på en livstidsprevalens av PTSD hos 5,6 % av normalbefolkningen. 

Sömnproblem är ett av de vanligaste symtomen vid depression (Reimann, Berger, & 

Voderholzer, 2001). Punktprevalensen för depression är 4 – 10 % för den vuxna 

befolkningen, och upp emot 90 % av alla patienter som diagnostiserats med 

depression lider av sömnsvårigheter (SBU, 2004; Krystal & Thakur, 2008). Vid 

depression påverkas kontinuiteten i sömnen, djupsömnen minskar och REM-

sömnen förändras. Det finns även ett omvänt samband där sömnproblem kan tänkas 

leda till depression (Reimann et al., 2001). Sömnproblem har också visat sig vara 

både orsak och vidmakthållande faktor till utmattningssyndrom (Grossi, Perski, 

Osika, & Savic, 2015). Uppemot 7 % av Sveriges befolkning visar tecken på 

utmattningssyndrom (Hallsten, Bellaagh, & Gustafsson, 2002). Söderström, Jeding, 
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Ekstedt, Perski och Åkerstedt (2012) visade att bland annat otillräcklig sömn, 

operationaliserat som mindre än sex timmar per natt, predicerade 

utmattningssyndrom två år senare. 

 

Funktionella somatiska syndrom (FSS) karaktäriseras av kroppsliga symtom vars 

orsak inte kan förklaras medicinskt, exempelvis fibromyalgi och irriterande 

tarmsyndrom (IBS; Henningsen, Zipfel, & Herzog, 2007).  I Europa drabbas 2,5 % av 

befolkningen av fibromyalgi (Queiroz, 2013). Fibromyalgipatienter lider av 

försenad insomning och störningar under sömnen vilket påverkar patienternas 

funktionsnivå dagtid (Osorio, Gallinaro, Lorenzi-filho, & Lage, 2006). Dålig 

sömnkvalitet har även associerats med ökad smärta och god sömnkvalitet med 

minskad smärta hos dessa patienter (Roizenblatt, Neto, & Tufik, 2011). 

Ackumulerad sömnbrist hos dessa patienter gör det svårare för dem att återhämta 

sig efter en dag med hög grad av negativa affekter (Hamilton et al., 2008). 

Uppskattningsvis 10 - 20 % av den svenska befolkningen lider av IBS (Lovell & Ford, 

2012). Antalet diagnostiserade fall är däremot lågt, endast 1,2 % enligt Waehrens, 

Ohlsson, Sundquist, Sundquist och Zöller (2013). En studie av Bellini et al. (2011) 

fann att dålig sömn samvarierade med IBS. Dessutom korrelerar problem med 

matsmältningssystemet i allmänhet med dålig sömn (Cremonini et al., 2009).  

 

Utöver diagnostiserade sjukdomar och syndrom kan psykisk ohälsa ses 

dimensionellt, där personer kan vara deprimerade utan att nödvändigtvis uppfylla 

kriterierna för en diagnos. Stress kan leda till ökad fysiologisk och psykologisk 

aktivitet vilket ses som motsatsen till den inaktivitet som kännetecknar sömn 

(Åkerstedt, 2006). van Laethem et al. (2015) visade att dålig sömnkvalitet hade 

koppling till ökad arbetsrelaterad stress under det kommande året, men att hög 

arbetsrelaterad stress inte hade koppling till sämre sömnkvalitet ett år senare. 

Utifrån denna studie och tidigare forskning anser författarna att fler longitudinella 

studier behövs för att finna mer robusta bevis för relationen mellan jobbrelaterad 

stress och sömnkvalitet (van Laethem et al., 2015). Utbrändhet har visat sig 

signifikant predicera nya fall av insomni vid 18-månaders uppföljning. Detsamma 

gällde för det motsatta förhållandet, där insomni signifikant predicerade nya fall av 

utbrändhet (Armon et al., 2008). I en studie av Jansson-Fröjmark och Lindblom 

(2010) visade longitudinella analyser att insomni inte var associerat med förekomst 

av utbrändhet. Detsamma gällde för det motsatta förhållandet, där utbrändhet inte 

var associerat med förekomst av insomni. Dock visade det sig att insomni ökade 

risken för ihållande emotionell utmattning, vilket ses som en central del i 

utbrändhet. Ångest hjälper oss att undvika faror i livet (Coles, Schubert, & Nota, 

2015). När ångesten blir för hög slutar den vara adaptiv och kan istället begränsa 

oss och skapa lidande. En review-artikel av Coles et al. (2015) visade att ångest är 

kopplat till avvikelser i sömn och cirkadisk rytm hos både kliniska och icke-kliniska 
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grupper. Det finns sannolikt ett dubbelriktat samband mellan insomni och 

sömnkvalitet på ena sidan och ångest på den andra (Alvaro, Roberts, & Harris, 

2013). Självrapporterad depressivitet har visat sig vara en prediktor för dålig sömn 

hos unga (Xu et al., 2012). Alvaro et al. (2013) visade också att det sannolikt finns 

ett dubbelriktat samband även mellan insomni och depressivitet. 

 

Därmed går det att konstatera att sömnproblem har visat sig samvariera med 

demografiska och livsstilsrelaterade variabler, diagnostiserade sjukdomar och 

syndrom samt grad av psykisk ohälsa. En begränsning i många av de tidigare 

studierna är det långsiktiga perspektivet, där få studier har granskat dessa faktorers 

samvariation med stabil insomni. Sporadiska sömnproblem är vanliga och behöver 

inte vara ett problem för individen. Att undersöka det longitudinella sambandet 

mellan insomni och ovan nämnda faktorer är därför viktigt, då det kan ge en större 

förståelse för vilka faktorer som påverkar sömnen i ett längre perspektiv och inte 

vid enbart ett mättillfälle.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som predicerar fortsatt 

insomni från T1 till T2, så kallad stabil insomni. Till skillnad från tidigare forskning 

möjliggör denna studie direkta longitudinella jämförelser mellan olika faktorer med 

avseende på demografiska och livsstilsrelaterade variabler, diagnostiserade 

sjukdomar och syndrom samt grad av psykisk ohälsa. Följande tre hypoteser 

testades: Stabil insomni förekommer i högre utsträckning (1) hos kvinnor samt vid 

hög ålder, låg utbildning, låg tillgång till socialt stöd och låg grad av motion, (2) vid 

diagnostiserad GAD, PD, PTSD, depression, utmattningssyndrom (utbrändhet), 

fibromyalgi och IBS, samt (3) vid hög grad av stress, utbrändhet, ångestsymtom och 

depressionssymtom. 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

Studien baserades på data från Västerbotten Environmental Health Study (VEHS), 

vilken är en stor enkätbaserad undersökning som fokuserar på olika miljörelaterade 

överkänsligheter. Den innefattar diagnoser, symtomatologi, irritation och 

intolerans, psykologiska och fysiska/kemiska riskfaktorer, copingstrategier och 

socialt stöd. Västerbotten är ett län i norra Sverige med ungefär 260 000 invånare 

(cirka 195 000 i åldern 18-79 år) som har en ålders- och könsfördelning som 

överensstämmer med Sveriges befolkning. 

 

VEHS har ett representativt urval från Västerbottens population. Detta genom att 

8600 personer mellan 18 och 79 år randomiserat valdes ut från befolkningsregistret 
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efter stratifiering för kön och sex ålderskategorier. Åttio personer exkluderades från 

stickprovet då de var okända av postleverantören, vilket resulterade i en 

stickprovsstorlek på 8520 personer. Enkäten skickades första gången ut 2010 med 

3406 svarande respondenter vilka presenteras i Tabell 1. Under 2013 gjordes en 

uppföljning, där enkäten skickades ut till 3181 av de 3406 respondenter som 

fortfarande levde och var folkbokförda i Västerbotten. Av dessa besvarade 2336 

personer enkäten.  
 

Tabell 1. Antal respondenter (och procentandel bland de inbjudna) fördelat på ålder 

och kön vid det första- (T1) och andra mättillfället (T2). 
T1  T2 

Ålder (år) Kvinnor Män  Ålder (år) Kvinnor Män 

18-29 307 (32,1) 179 (17,3)  21-32 137 (59,5)          76 (54,7) 

30-39 266 (40,3) 177 (24,7)  33-42 165 (66,3)          90 (53,9) 

40-49 288 (40,5) 230 (31,0)  43-52 197 (71,9)          139 (61,8) 

50-59 367 (50,9) 295 (39,5)  53-62 283 (79,3)          226 (77,4) 

60-69 405 (58,4) 356 (50,7)  63-72 324 (82,2)          293 (84,2) 

70-79 265 (53,8) 271 (63,9)  73-82 200 (50,8)          206 (80,8) 

Totalt 1898 (45,2) 1508 (34,9)  Totalt 1306 (74,5)        1030 (72,2) 

 

Kriteriet för stabil insomni uppfylldes av 347 deltagare, vilket utlämnade 1989 

personer som blev referensgrupp. Referenterna kunde således uppvisa insomni vid 

antingen enbart T1 (n = 263), enbart T2 (n = 306) eller varken vid T1 eller T2 (n = 

1420).  Dessa gruppers upplevda sömnmönster skiljde sig åt vilket beskrivs i Tabell 

2. 

 

Material  

I VEHS ingår enskilda frågor om demografi, livsstil och sjukdomar, bland annat 

självrapporterade diagnoser ställda av en läkare för PTSD, GAD, fibromyalgi, IBS, PD, 

depression samt utmattningssyndrom (utbrändhet). I denna studie 

operationaliserades socialt stöd som att bo med annan vuxen. Låg grad av motion 

operationaliserades som att träna max 2-4 gånger i månaden, och hög grad av 

motion som att träna minst två gånger i veckan. Det ingår även olika 

enkätinstrument för att närmare undersöka exempelvis sömn. Inom ramen för 

denna examensuppsats har svar från följande, i VEHS ingående, instrument använts: 

Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ; Nordin, Åkerstedt, & Nordin, 2013), 10-item 

Perceived Stress Scale (PSS-10), svensk version (Eskin & Parr, 1996), Shirom-

Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ), svensk version (Grossi, Perski, Blomkvist, 

Evengård, & Orth-Gomér, 2003) samt Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS), svensk version (Lisspers, Nygren, & Söderman, 1997).  
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Tabell 2. Mellangruppskillnader avseende sömnbehov, sovtid, subjektiv upplevelse av 

sovtid samt de fyra delskalorna i Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ). Högre poäng 

på delskalorna i KSQ innebär högre skattade sömnbesvär.  

 Stabil insomni Referenter t-/ χ2-

värde 

p 

Hur lång sömn anser du att du 

behöver per dygn? (M ± SD) 

7,97 ± 1,21 7,62 ± ,90 5,10 <,001 

     

Hur länge sover du i allmänhet 

per dygn? (M ± SD) 

6,50 ± 1,52 7,14 ± 1,01 7,49 <,001 

     

Anser du att du får tillräckligt 

med sömn? (%) 

  449,45 <,001 

  Ja, definitivt tillräckligt 24 (7,1) 392 (19,9)   

  Ja, i stort sett tillräckligt 62 (18,2) 1010 (51,2)   

  Nej, något otillräckligt 129 (37,9) 468 (23,7)   

  Nej, klart otillräckligt 82 (24,1) 92 (4,7)   

  Nej, långt ifrån tillräckligt 43 (12,6) 10 (,5)   

     

KSQ-Index (M ± SD)     

  Dålig sömnkvalitet 11,00 ± 4,43 5,51 ± 3,25 22,09 <,001 

  Icke-restorativ sömn 7,28 ± 3,14 3,68 ± 2,38 20,39 <,001 

  Sömnapné 3,16 ± 3,83 2,09 ± 2,77 4,95 <,001 

  Sömnighet 9,21 ± 4,85 5,13 ± 3,64 14,95 <,001 

 

KSQ består av 18 frågor uppdelade i fyra dimensioner som undersöker 

sömnkvalitet, icke-restorativ sömn, sömnighet och sömnapné. För att beskriva 

deltagarnas sömn användes resultat från samtliga dimensioner vilket presenteras i 

Tabell 2. För att diagnostisera deltagarna med insomni användes resultat från sju av 

frågorna som är kopplade till diagnoskriterierna för insomni enligt DSM-IV. 

Frågorna avhandlar problem med att somna in, bibehålla sömn, upplevelsen av att 

inte vara utvilad vid uppvaknandet, för tidigt uppvaknande samt orolig sömn. Skalan 

går från 0 till 5 där gränsvärdet för uppfyllande av insomnidiagnos sattes vid fyra, 

vilket motsvarar upplevda problem 3-4 gånger i veckan. KSQ har god intern 

konsistens (α = ,73–,84 för de sju inkluderade frågorna) och god begreppsvaliditet 

(Nordin et al., 2013). 

 

PSS-10 är översatt till svenska av Eskin och Parr (1996). Skalan består av 10 frågor 

och totalpoängen kan variera mellan 0 och 100 där högre resultat indikerar högre 

stressnivå. En studie har utvärderat den svenska versionen som uppvisade god 

intern konsistens (Cronbach α = ,84) och god konvergent validitet (Nordin & Nordin, 

2013). 
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SMBQ är översatt till svenska av Grossi et al. (2003). Skalan består av 22 frågor där 

varje svar ger ett värde 1 - 7 och medelvärdet av alla svaren ger ett globalt mått, där 

3,75 är gränsvärdet för utbrändhet och 4,47 för patologisk utbrändhet. Skalan 

uppvisar god intern konsistens (α = ,80) och god konvergent validitet (Grossi et al., 

2003). 

 

HADS är översatt till svenska av Lisspers et al. (1997). HADS består av 14 frågor 

uppdelade med hälften av frågorna i en skala för ångest (HADS-A) och hälften i en 

skala för depression (HADS-D). På varje skala kan 0-21 poäng erhållas. För ångest 

innebär 0-6 poäng inga besvär, 7-10 poäng mild till måttlig ångest och >10 poäng 

förekomst av eventuell ångeststörning. För depression innebär 0-6 poäng ej 

deprimerad, 7-10 poäng nedstämd och >10 poäng risk för depressionstillstånd som 

kan kräva läkarbehandling. Enligt en studie av Bjelland, Dahl, Haug och Neckelmann 

(2002) har HADS god diskriminativ validitet (r = ,40–,74) och samtidig validitet (r = 

,60–,80 för både HADS-A och HADS-D) samt god intern konsistens (HADS-A: α = ,68–

,93 och HADS-D: α = ,67–,90). 

 

Procedur 

Vid båda mättillfällena fick deltagarna enkäten skickade till sig via post under mars-

april. Det första mättillfället skedde år 2010 och det andra år 2013. De ombads 

återsända den ifyllda enkäten med förbetalt porto. Om deltagarna inte svarade 

skickades upp till två påminnelser. Därefter sammanställdes data och i de fall där 

data saknades användes multipel imputation för att ersätta denna. Metoden innebär 

principiellt att saknade värden hos en deltagare estimeras genom att jämföra 

deltagaren mot andra med liknande svarsmönster. 

 

Analys 

Databearbetningar utfördes med IBM SPSS Statistics. För att testa den första 

hypotesen beräknades skillnader i medelvärden mellan insomnigruppen och 

referensgruppen. För kön, utbildningsnivå, socialt stöd och grad av motion 

användes χ2-test. Skillnaden i ålder beräknades med t-test. Den andra hypotesen 

testades med logistisk regressionsanalys, vilket även användes för variablerna 

åldersstrata och kön för direkt jämförelse med resultat för diagnoser. Oddskvoter 

beräknades både ojusterat och justerat för effekten av ålder och kön. För att testa 

den tredje hypotesen utfördes analyser av kovariansen (ANCOVA; GLM-protokoll) 

för att jämföra resultat på PSS-10, SMBQ och HADS hos gruppen som hade stabil 

insomni respektive referensgruppen, med ålder och kön som kovariat. För att mäta 

effektstorleken användes Cohen´s d. 
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Etiska överväganden 

De data som användes i denna examensuppsats var insamlad i enlighet med de 

etiska förhållningssätt som rekommenderas i forskningssammanhang. VEHS har 

godkänts av lokala etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr 09-171M), och deltagarna 

gav sitt medgivande. 

 

 

Resultat 

 

I Tabell 3 presenteras medelvärden och prevalenser för de demografiska och 

livsstilsrelaterade variablerna vid T1 för insomnigruppen och referensgruppen. Det 

visade sig att låg ålder och kvinnligt kön signifikant predicerade förekomsten av 

stabil insomni. Utbildningsnivå, socialt stöd och motion hade inga signifikanta 

samband med stabil insomni. 

 

Tabell 3. Ålder, kön, utbildningsnivå, socialt stöd och grad av motion hos gruppen med 

stabil insomni (n = 347) och referensgruppen (n = 1989). 

 Stabil insomni Referenter t-/ χ2-

värde 

p 

Ålder (år; M ± SD) 51,72 ± 16,16 54,5 ± 15,40 3,08 ,002 

Kvinnor (%) 235 (67,4) 1071 (53,8) 23,08 <,001 

Utbildningsnivå (%)   3,42 ,180 

   Grundskola 92 (26,7) 502 (25,5)   

   Gymnasium 125 (36,2) 635 (32,3)   

   Högskola (även påbörjad) 128 (37,1) 831 (42,2)   

Avsaknad av socialt stöd 

(%) 

76 (22,2) 364 (18,4) 2,65 ,103   

Motionerar i hög grad (%) 235 (67,7) 1354 (68,0) 0,00 ,997 

 

Vid en närmare undersökning av skillnaden i ålder mellan de två grupperna visade 

det sig att de som vid T1 var i åldrarna 18-29 år hade 1,44 (95 % KI: 1,06–2,16) 

gånger förhöjd risk jämfört med referenterna att drabbas av stabil insomni vid 

justering för kön (p = ,044). Deltagarna i åldern 60-69 år löpte däremot en mindre 

risk (oddskvot = ,60, KI = ,44-,78), än referenterna att drabbas av stabil insomni vid 

justering för kön (p = ,001). Övriga ålderstrata (30-39, 40-49, 50-59 och 70-79 år) 

var inte signifikanta riskfaktorer för stabil insomni vid justering för kön (oddskvot 

= ,90-1,24; p > ,05). Kvinnor löpte 1,74 gånger (95 % KI: 1,37–2,22) högre risk än 

män att drabbas av stabil insomni (p < ,001) justerat för ålder. 

 

I Figur 1 presenteras prevalenser för de olika diagnoserna vid stabil insomni samt 

oddskvoter som är ojusterade och justerade för ålder och kön. För samtliga 

diagnostiserade tillstånd uppvisades en signifikant förhöjd risk hos gruppen med 

stabil insomni jämfört med referensgruppen. Särskilt hög prevalens vid T1 var det 
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för depression och utmattningssyndrom, och särskilt förhöjd risk var det för 

fibromyalgi, GAD och depression. 

0 2 4 6 8 10 12 14

Prevalens i % Oddskvot (95% KI)

Ojusterad

Justerad
Funktionella tarmbesvär (IBS)

Posttraumatiskt stressyndrom

Utmattningssyndrom

Fibromyalgi

Generaliserat ångestsyndrom

Depression

Paniksyndrom

7,8
5,51 (3,23-9,39)

5,03 (2,93-8,66)

4,67 (1,83-11,92)
4,75 (1,84-12,27)

5,11 (3,37-7,73)
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3,35 (2,19-5,11)

3,48 (1,26-9,64)
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Figur 1. Prevalens för de olika diagnoserna i insomnigruppen, ojusterade och 

justerade oddskvoter samt 95 % konfidensintervall.  * p<,05. ** p<,01. *** p<,001. 

 

Medelvärden, resultat från gruppjämförelser och effektstorlekar (Cohen’s d) 

presenteras i Tabell 4 för de fyra dimensionerna av psykisk ohälsa. Där går att utläsa 

att höga poäng på samtliga test för att mäta grad av psykisk ohälsa vid T1 signifikant 

predicerade förekomsten av stabil insomni. Effektstorlekarna varierade mellan ,52 

och ,79 vilket graderas som medelstarkt enligt Cohen (1988).  

 

Tabell 4. Medelvärde, standardavvikelse, F-värde, p-värde samt effektstorlek för stabil 

insomni (n = 347) respektive referensgrupp (n = 1989) avseende grad av psykisk 

ohälsa mätt med PSS-10, SMBQ och HADS. Frihetsgraderna för samtliga beräkningar 

var 1, 2332. 

   Stabil insomni Referenter    

 M SD M SD F p d 

Stress 16,85 5,79 12,61 5,75 158,20 <,001 0,52 

Utbrändhet 3,80 2,13 2,64 1,03 362,40 <,001 0,79 

Ångest 6,63 3,33 3,73 3,35 222,73 <,001 0,62 

Depression 5,04 2,89 2,60 2,90 210,24 <,001 0,60 
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur demografiska och livsstilsrelaterade 

variabler, diagnostiserade sjukdomar och syndrom samt grad av psykisk ohälsa 

predicerade förekomsten av stabil insomni mätt vid två tillfällen med tre års 

intervall. Resultatet visar att stabil insomni prediceras av låg ålder och att vara 

kvinna, att samtliga diagnostiserade psykiatriska tillstånd och FSS uppvisades i 

större utsträckning hos gruppen med stabil insomni även vid justering för ålder och 

kön, samt att högre grad av psykisk ohälsa påverkar förekomst av stabil insomni, vid 

justering för ålder och kön. Resultaten kan betraktas som konservativa eftersom 

referensgruppen inkluderade personer som haft insomni vid T1 (13,2 %) och vid T2 

(15,4 %). Det vill säga, sannolikt hade effektstorlekarna ökat om referensgruppen 

bestod enbart av deltagare som inte hade insomni varken vid T1 eller T2. 

 

Lägre ålder (18-26 år) visade sig öka risken för stabil insomni. Sambandet är 

förvånande då tidigare studier visat det omvända (Crowley, 2011; Ohayon, 

Carskadon, Guilleminault, & Vitiello, 2004). Vid en närmare undersökning av data 

framkom det att unga personer, åldrarna 18-29 år, var den enda åldersgrupp som 

uppvisade signifikant förhöjd risk för stabil insomni. Data för den gruppen är 

problematisk då det finns ett stort bortfall. Endast 17,3 % av männen i åldern 18-29 

år besvarade enkäten vid T1. Så trots att beräkningarna är kontrollerade för kön kan 

det finnas en grupp män utan insomni i den verkliga populationen som valt att inte 

besvara enkäten. Risken för typ ett fel är därmed något förhöjd för den här 

åldersgruppen. Samtidigt så vet man idag att den psykiska ohälsan i gruppen unga 

vuxna ökar (Folkhälsomyndigheten, 2014; Socialstyrelsen, 2013). Det är därför 

möjligt att den förhöjda risken för stabil insomni finns i populationen. Den andra 

åldersgruppen som utmärkte sig var de i åldrarna 60-69 år som i högre grad var 

skyddade mot stabil insomni. En förklaring till detta kan vara att personerna 

befinner sig runt pensionsåldern och att arbetsrelaterad stress och ohälsa därmed 

kan antas vara låg. Dessutom är risken för demenssjukdomar fortfarande låg och 

psykisk ohälsa i allmänhet har visat sig minska med ålder (Maddux & Winstead, 

2012).  

 

Det visade sig att kvinnorna i studien i större utsträckning än männen drabbades av 

stabil insomni. Detta ligger i linje med tidigare studier där det visat sig att kvinnor 

löper större risk att drabbas av insomni (SBU, 2010; Zhang & Wing, 2006). Varken 

utbildningsnivå, socialt stöd eller grad av motion påverkade förekomsten av stabil 

insomni. När det gäller utbildningsnivå har den tidigare forskningen visat att 

skillnaden främst gäller män med låg utbildningsnivå (Gellis et al., 2005; Talala et 

al., 2012). I denna studie har ingen uppdelning gjorts med avseende på kön. Det 

skulle kunna vara en förklaring till varför ingen skillnad uppmätts. Socialt stöd 
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visade sig inte heller ha någon effekt på förekomsten av stabil insomni. Tidigare 

studier har visat att risken för sömnproblem ökar för de som inte har en partner 

samt de som sover ensamma (Gosling et al., 2014; Zeitlhofer et al., 2010). I denna 

studie operationaliserades lågt socialt stöd som att bo utan annan vuxen vid det 

första mättillfället vilket kan antas fånga både partnerskap och sängkamrat för de 

flesta. En anledning till att resultatet motsäger tidigare studier kan vara att 

deltagarna har skaffat sig en partner eller en sängkamrat efter det första mättillfället 

vilket skulle kunna påverka resultatet. Kulturella skillnader mellan länderna där 

studierna är utförda skulle också kunna förklara resultatet. Sverige har, med 

internationella mått mätt, ett gott socialt skyddsnät för exempelvis ensamstående 

föräldrar. En ensam förälder utan tillgång till barnpassning dagtid och med ett 

osäkert arbete kan antas bli mer stressad och därmed sova sämre än någon med 

tillgång till ovanstående. Inte heller grad av motion påverkade förekomsten av stabil 

insomni. Tidigare studier har visat att motion har positiva effekter för sömn i 

allmänhet och som behandling för insomni (Kredlow et al., 2015; Passos et al., 

2012). Att ett liknande resultat inte går att hitta i denna studie kan bero på att måttet 

för fysisk aktivitet är grovt. Att deltagarna endast delades in i två grupper med ett 

spann på 2-4 gånger i månaden respektive 2-3 gånger i veckan gjorde att finare 

skillnader inte kunde undersökas.  

 

Deltagarna som led av stabil insomni uppvisade också signifikant fler 

diagnostiserade tillstånd och syndrom även när data justerats för ålder och kön. 

Detta är i linje med studiens andra hypotes. De som diagnostiserats med ett 

psykiatriskt tillstånd hade mellan 2,68 och 4,75 gånger förhöjd risk att drabbas av 

stabil insomni. Högst risk förelåg för GAD, där gruppen med stabil insomni löpte 

4,75 gånger högre risk att drabbas jämfört med referensgruppen. Att det endast var 

2,3 % av insomnigruppen som led av GAD speglar befolkningsprevalensen som 

beräknas ligga mellan 1,5 % och 3 % (SBU, 2005). Att GAD leder till en förhöjd risk 

ligger linje med tidigare studier (Lee & Douglass, 2010). Tidigare forskning har visat 

att upp emot 90 % av alla med depression även lider av sömnsvårigheter (Krystal & 

Thakur, 2008). Därför var det inte förvånade att de som någon gång diagnostiserats 

med depression hade en 4,42 gånger förhöjd risk att drabbas av stabil insomni. I 

insomnigruppen hade 12,9 % någon gång diagnostiserats med depression vilket är 

högre än i normalpopulationen (SBU, 2004). Resultatet i den här studien stödjer 

därmed tidigare studier som pekar på att insomni och depression är nära 

sammankopplade (Krystal & Thakur, 2008). Utmattningssyndrom förhöjde risken 

att drabbas av stabil insomni 3,35 gånger. De förekom hos 10,7 % av deltagarna i 

insomnigruppen. I normalpopulationen uppvisar 7 % tecken på 

utmattningssyndrom vilket är något lägre än i insomnigruppen (Hallsten et al., 

2002). Att det föreligger en högre risk vid utmattningssyndrom är ett förväntat 

resultat då sömnproblem har visat sig både orsaka och vidmakthålla 
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utmattningssyndrom (Grossi et al., 2015). Studien av Söderström et al. (2012) 

visade att mindre än sex timmars sömn predicerade utmattningssyndrom vid två 

års uppföljning. Denna studie vänder på sambandet och visar att någon gång ha 

diagnostiserats med utmattningssyndrom predicerar stabil insomni. I 

insomnigruppen hade 1,7 % någon gång diagnostiserats med PTSD vilket 

motsvarade en 2,98 gånger förhöjd risk. Vid PTSD är det vanligt förkommande med 

försämrad sömnkvalitet vilket är en del av problembilden hos personer med 

insomni (Lee & Douglass, 2010; American Psychiatric Association, 2013). Resultatet 

i den här studien ligger därmed i linje med vad som kan förväntas utifrån tidigare 

forskning. PD var det psykiatriska tillstånd som lägst påverkade förekomsten av 

stabil insomni. Den justerade oddskvoten var 2,68 och 2,4 % av insomnigruppen 

hade blivit diagnostiserade med PD. Andelen drabbade är något förhöjd i 

förhållande till normalpopulationen (SBU, 2005).  

 

Funktionella somatiska syndrom ökade risken att drabbas av stabil insomni 2,04 – 

5,03 gånger. Fibromyalgi ökade risken 5,03 gånger och uppvisades av 7,8 % av 

insomnigruppen vilket är högre än normalpopulationens 2,5 % (Queiroz, 2013). 

Resultatet är inte förvånade då tidigare studier visat på en tydlig koppling mellan 

sömnproblem och smärta (Hamilton et al., 2008; Osorio et al., 2006; Roizenblatt et 

al., 2011). De som led av IBS löpte en 2,04 gånger högre risk att lida av stabil insomni 

och IBS uppvisades hos 4,5 % av insomnigruppen. Detta kan jämföras med gruppen 

primärvårdspatienter där 1,2 % uppfyllde kriterierna för IBS (Waehrens et al., 

2013). Den förhöjda risken och större andelen personer med IBS går att förstå i 

ljuset av tidigare forskning som kopplat problem med matsmältningssystemet till 

försämrad sömn (Cremonini et al., 2009). Jämförelsen med primärvårdsgruppen 

kan också bli missvisade då resultatet i den här studien tyder på en förhöjd andel 

med psykiatriska tillstånd i insomnigruppen. Därför skulle en jämförelse med 

specialistvårdspatienter vara mer rättvisande. Resonemanget stöds också av Lovell 

och Ford (2012) som uppskattat andelen personer som lider av IBS avsevärt högre 

än vad som uppmätts inom primärvården. 

 

Gruppen med stabil insomni uppvisade signifikant högre grad av psykisk ohälsa i 

jämförelse med referensgruppen. Effektstorlekarna var medelstarka (d = ,52 - ,79). 

Den största effektstorleken uppmättes för utbrändhet. Detta rimmar väl med den 

tidigare studien av Armon et al. (2008) där utbrändhet visade sig predicera nya fall 

av insomni vid 18-månaders uppföljning. Resultatet motsäger studien av Jansson-

Fröjmark och Lindblom (2010) som visade att utbrändhet inte predicerade framtida 

insomni. Samma studie visade även att insomni ökade risken för ihållande 

emotionell utmattning vilket är en central komponent i utbrändhet. Utifrån detta 

stärker denna studie hypotesen att det finns en växelverkan mellan utbrändhet, 

ihållande emotionell utmattning och insomni. Ångest uppvisade näst störst 
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effektstorlek. Tidigare studier har visat att det sannolikt finns ett samband mellan 

sömnkvalitet och ångest där båda antas påverka varandra (Alvaro et al., 2013; Coles 

et al., 2015). Eftersom ångest vid första mättillfället samvarierade med grad av stabil 

insomni kan resultatet i denna studie sägas stärka denna hypotes. Även den höga 

prevalensen av ångestdiagnoser i insomnigruppen tyder på ett samband mellan 

ångest och stabil insomni. Precis som i studien av Xu et al. (2012) pekar resultatet i 

den här studien på att självrapporterad depressivitet predicerar förekomsten av 

stabil insomni. Sambandet är inte förvånande då depressivitet och sömn har visat 

sig vara sammanlänkade (Alvaro et al., 2013). Den minsta effektstorleken 

uppmättes för stress. Tanken att stress är motsatsen till sömn (Åkerstedt, 2006) 

stärks av denna studie där en högre grad av stress återfanns i insomnigruppen. En 

tidigare studie av van Laethem et al. (2015) fann att hög arbetsrelaterad stress inte 

hade koppling till sämre sömnkvalitet ett år senare, men att det motsatta 

förhållandet rådde. Denna studie motsäger detta resultat, där högre stress visade sig 

ha koppling till sämre sömnkvalitet tre år senare. Det som skiljer sig är när 

uppföljningen genomfördes samt att denna studie inte har specificerat stress till att 

enbart omfatta arbetet. Denna studie bekräftar dock sambandet mellan sömn och 

stress som den tidigare forskningen visat på (Åkerstedt, 2006). 

 

En styrka i studien är att ett stort stickprov använts som liknar Sveriges population 

i avseende på kön och ålder. Dessvärre finns det en systematik i bortfallet där 

särskilt gruppen män i åldern 18-29 år har ett högt bortfall. Generellt sett ökar 

svarsfrekvensen med ålder och kvinnor har svarat i något större utsträckning än 

män. Bortfallet får som konsekvens att studiens ekologiska validitet kan 

ifrågasättas. Resultatet får därmed tolkas med större försiktighet i avseende unga 

än äldre och i avseende män jämfört med kvinnor. Ytterligare en brist i denna studie 

rör den andra hypotesen kring diagnostiserade tillstånd och syndrom. 

Respondenterna efterfrågas huruvida en läkare diagnostiserat något av tillstånden. 

Detta innebär att de har blivit diagnostiserade vid ett tidigare tillfälle och att 

diagnosen inte nödvändigtvis längre är aktuell. Det går därför inte att uttala sig om 

det exempelvis är en pågående eller utläkt depression som påverkar risken för stabil 

insomni. En liknande brist finns gällande denna studies definition av stabil insomni, 

definierat som uppfyllda kriterier för insomni vid två mättillfällen med tre års 

intervall. Detta får följden att respondenterna i stabil insomnigruppen inte behöver 

ha haft sömnbesvär under hela denna period, utan kan ha haft längre perioder med 

god sömn mellan de två mättillfällena. Dessutom går det inte att utesluta att 

deltagarna haft insomni även före mättillfälle ett, vilket exempelvis skulle kunnat 

påverka deras ångestnivå. Detta inverkar på studiens förmåga att fastställa kausala 

samband. Eftersom studien mätt insomni vid två tillfällen går det ändå att se att en 

förhöjd ångestnivå vid första mättillfället uppvisas i högre grad hos gruppen som 



15 

 

lider av stabil insomni. Det innebär att högre ångest vid T1 predicerar fortsatt 

insomni från T1 till T2. 

 
De självskattningsformulär som använts i studien (KSQ, PSS-10, SMBQ och HADS) 

uppvisar alla god reliabilitet och validitet (Nordin et al., 2013; Nordin & Nordin, 

2013; Grossi et al., 2003; Bjelland, et al., 2002). Detta stärker studiens förmåga att 

korrekt förkasta nollhypotesen. Det visade sig att svarsmönstren på formulären inte 

var normalfördelade utan hade en skevhet strax över ett. För att möjliggöra kontroll 

av kovariat (ålder och kön) användes analysmetoden ANCOVA. Trots att metoden 

antar att data är normalfördelad har det visat sig att testet fungerar tillfredställande 

även med data som är snedfördelad (Vickers, 2005). Att använda ett 

ickeparametriskt test skulle inte möjliggöra för kontroll av kovariat vilket sannolikt 

skulle påverka utfallet i större utsträckning än avsteget från antagandet om 

normalfördelning. En svaghet i studien är att självskattningsformulär har använts 

för att mäta grad av psykisk ohälsa. Med dessa formulär finns en risk att deltagarnas 

subjektiva upplevelser inte alltid är jämförbara. En del deltagare kan exempelvis 

tendera att generellt svara väldigt lågt eller väldigt högt på de olika skalorna medan 

andra svarar mer försiktigt. Skillnader riskerar då att uppstå som en konsekvens av 

svarsmönster snarare än faktiska skillnader mellan grupperna vad gäller grad av 

psykisk ohälsa.  

 

Gällande framtida forskning vore det intressant att närmare undersöka de 

eventuella dubbelriktade sambanden som kan tänkas finnas mellan undersökta 

variabler och stabil insomni. Tidigare forskning har visat att sömnproblem kan leda 

till eller försämra annan psykiatrisk och somatisk problematik så som depression, 

fibromyalgi, IBS, utmattningssyndrom, grad av stress, grad av utbrändhet, grad av 

ångest och grad av depression (Alvaro et al., 2013; Armon et al., 2008; Bellini et al., 

2011; Grossi et al., 2015; Jansson-Fröjmark & Lindblom, 2010; van Laethem et al., 

2015; Reimann et al., 2001; Roizenblatt et al., 2011; Söderström et al., 2012). Vidare 

vore det intressant att närmare undersöka hur det har sett ut mellan mättillfälle ett 

och två. Hur skulle resultatet ha påverkats om respondenter träffat en partner eller 

fått behandling för sin psykiska eller fysiska ohälsa under treårsperioden? Att 

genomföra ytterligare ett mättillfälle med samma respondenter skulle givetvis ge 

ännu mer tyngd bakom de longitudinella sambanden som redan visats på i denna 

studie. 

 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att stabil insomni till stor del kan prediceras 

av demografiska och livsstilsrelaterade variabler, diagnostiserade sjukdomar och 

syndrom samt grad av psykisk ohälsa. Detta med undantag för ålder där resultatet 

gick emot hypotesen samt utbildningsnivå, socialt stöd och motion som inte hade 

något signifikant samband med stabil insomni. Utifrån detta resultat är det viktigt 
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för vårdgivare att ta hänsyn till hur mycket sömnen hos patienterna kan påverkas 

av psykisk ohälsa och funktionella somatiska syndrom, särskilt hos kvinnor och 

unga. För att tillhandahålla en god vård kan det därför vara nödvändigt att adressera 

eventuella sömnproblem hos dessa patientgrupper.  
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