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Sammanfattning  
Insomni och depression är psykiatriska åkommor som idag drabbar många människor. Forskning har 
visat att det råder en stor samsjuklighet mellan diagnoserna där många drabbade lider av samtidig 
insomni och depression vilket utgör en stor belastning för den enskilde individen. Patienter 
rapporterar ofta en negativ påverkan på kognitiva funktioner, bland annat minnessvårigheter och 
problem med koncentration och uppmärksamhet. Inom forskningen råder det i dagsläget en osäkerhet 
kring vilka kognitiva nedsättningar som karakteriserar personer med dessa diagnoser och på vilka sätt 
de skiljer sig åt. Det finns också ett behov av att undersöka vilken roll kognitiv förmåga spelar för 
människors möjlighet att tillgodogöra sig psykologisk behandling. I föreliggande studie var syftet att 
undersöka dessa båda områden. Resultaten visade inte på några signifikanta skillnader mellan 
personer med insomni, personer med depression och personer med det komorbida tillståndet 
avseende kognitiva funktioner, när det mättes genom test av uppmärksamhet, arbetsminne och 
exekutiva funktioner. Däremot framkom vissa samband mellan arbetsminne och förbättring av 
upplevda sömnbesvär, liksom mellan förmåga till bibehållen uppmärksamhet och förbättring av 
depressionssymtom. Vidare forskning med större och jämnare urvalsgrupper behövs för att undersöka 
stabiliteten i dessa fynd. 
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SAMMANFATTNING 

Insomni och depression är psykiatriska åkommor som idag drabbar många 

människor. Forskning har visat att det råder en stor samsjuklighet mellan 

diagnoserna där många drabbade lider av samtidig insomni och depression vilket 

utgör en stor belastning för den enskilde individen. Patienter rapporterar ofta en 

negativ påverkan på kognitiva funktioner, bland annat minnessvårigheter och 

problem med koncentration och uppmärksamhet. Inom forskningen råder det i 

dagsläget en osäkerhet kring vilka kognitiva nedsättningar som karakteriserar 

personer med dessa diagnoser och på vilka sätt de skiljer sig åt. Det finns också 

ett behov av att undersöka vilken roll kognitiv förmåga spelar för människors 

möjlighet att tillgodogöra sig psykologisk behandling. I föreliggande studie var 

syftet att undersöka dessa båda områden. Resultaten visade inte på några 

signifikanta skillnader mellan personer med insomni, personer med depression 

och personer med det komorbida tillståndet avseende kognitiva funktioner, när 

det mättes genom test av uppmärksamhet, arbetsminne och exekutiva 

funktioner. Däremot framkom vissa samband mellan arbetsminne och 

förbättring av upplevda sömnbesvär, liksom mellan förmåga till bibehållen 

uppmärksamhet och förbättring av depressionssymtom. Vidare forskning med 

större och jämnare urvalsgrupper behövs för att undersöka stabiliteten i dessa 

fynd. 
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Kognitiv funktion vid insomni, depression samt komorbid insomni och 

depression - skiljer grupperna sig åt och spelar det någon roll för 

behandlingsutfall? 

Att individer med insomni och depression rapporterar upplevda kognitiva 

nedsättningar är inte ovanligt. Huruvida dessa skiljer sig åt patientgrupperna 

emellan är dock omdiskuterat och kunskap avseende omfånget av dessa 

nedsättningar hos individer med komorbid insomni och depression är i princip 

obefintligt. Dessutom är forskningsunderlaget gällande kognitiva funktioners 

betydelse för behandlingsutfall mycket bristfälligt. Syftet med föreliggande 

uppsats är att undersöka just detta. 

 

Nedan följer en grundläggande litteraturgenomgång vilken inleds med en 

redogörelse för insomni, depression samt komorbid insomni och depression. 

Detta följs av en beskrivning av kognitiv funktion hos dessa patientgrupper, 

relevant psykologisk behandling samt den kognitiva funktionens betydelse vid 

behandlingsutfall. Avslutningsvis tydliggörs föreliggande uppsats syfte och 

frågeställningar. 

Insomni 

Sömnbesvär är idag ett vanligt hälsoproblem i Sverige. När sömnbesvär 

definierades som ”svårt att somna mer än tre gånger i veckan” eller ”vaknar 

under natten mer än tre gånger i veckan” angav 24 % av svenskarna att de 

upplevde sömnbesvär, 19 % av männen och 29 % av kvinnorna (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). När även dagtidsbesvär 

inkluderades sjönk siffran till 11 %, där 7 % av männen och cirka 14 % av 

kvinnorna uppgav sig vara drabbade. Sömnbesvär tenderar att bli långvariga. I 

en svensk epidemiologisk studie följdes personer upp som rapporterat 

sömnbesvär år 1983. 12 år senare rapporterade fortfarande 75 % att de led av 

sömnbesvär (Mallon, Broman & Hetta, 2000). 

 

Sömnbesvären tycks öka i vårt samhälle (SBU, 2010). Vad detta beror på är 

oklart men faktorer som buller och andra störningar i boendemiljön, ökade krav 

på effektivitet i arbetslivet, det växande informationsflödet och ökad användning 

av alkohol och andra sömnstörande ämnen, såsom koffein och energidrycker, 

lyfts fram. En annan faktor är det så kallade ”24-timmars-samhället” där 

naturliga markörer för aktivitet och vila numera suddats ut. Vi är exempelvis 

idag helt oberoende av om det är dag eller natt ute, med hjälp av tekniken har vi 

tillgång till artificiellt ljus och kan vara aktiva när som helst på dygnet. En annan 

faktor är att kraven på god sömn kan ha ökat, att det som förr uppfattades som 

acceptabel sömntid och sömnkvalitet inte längre anses bra nog (SBU, 2010). 

 

Diagnoskriterier för olika typer av sömnstörningar återfinns i International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, 
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(Socialstyrelsen, 2010a), i den nära sammanlänkade men sömnspecifika 

diagnostiska manualen International Classification of Sleep Disorders, ISCD, 

(American Academy of Sleep Medicine [AASM], 2001) samt i Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association [APA], 2000). I skrivande stund har DSM-V precis lanserats men 

då versionen ännu inte finns på svenska så utgår detta arbete från 

diagnoskriterierna för insomni såsom de beskrivs i den senast översatta 

versionen av DSM-IV (Herlofson & Landqvist, 2002).  

 

Diagnosen insomni delas upp i primär respektive sekundär insomni, där det 

senare innebär att sömnsvårigheterna förekommer samtidigt som annan somatisk 

eller psykiatrisk sjukdom vilken kan tänkas förklara sömnsvårigheterna. I 

föreliggande uppsats fokuseras på primär insomni. Enligt diagnoskriterierna ska 

en person för att uppfylla kriterierna för primär insomni rapportera följande: 

 

A) Svårigheter att somna, täta uppvaknanden och/eller en känsla av att inte bli 

utsövd under åtminstone en månad.  

B) Sömnstörningen (eller den åtföljande tröttheten under dagtid) orsakar kliniskt 

signifikant lidande eller försämrad funktion i arbetsliv, socialt eller i andra 

viktiga avseenden. 

C) Sömnstörningen förekommer inte enbart i samband med narkolepsi, 

andningsrelaterad sömnstörning, störd dygnsrytm eller någon parasomni.  

D) Störningen förekommer inte enbart i samband med någon annan psykisk 

störning. 

E) Störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans 

(exempelvis missbruk eller medicinering) eller av somatisk sjukdom eller skada.  

(Herlofson & Landqvist, 2002)  

 

Flera faktorer komplicerar diagnosticeringen av insomni, exempelvis att det 

finns flera olika klassifikationssystem där interbedömarreliabiliteten tycks vara 

måttlig (Shekleton, Rogers & Rajaratnam, 2010). Otydligheten mellan 

klassifikationssystemen har gjort att forskare delvis skapat egna kriterier för sina 

studier, vilket naturligtvis gör det svårt att säkerställa att olika studier får 

jämförbara resultat. För att komma åt detta problem har American Academy of 

Sleep Medicine (AASM; 2001) tagit fram forskningskriterier för insomni som är 

mer uttömmande än de som finns i DSM-IV. I föreliggande studie har därför 

ovan nämnda diagnoskriterier kompletterats med följande forskningskriterier: 

 

A. Individen rapporterar ett eller flera av följande sömnrelaterade problem:  

- svårigheter att somna 

- täta uppvaknanden 

- för tidigt uppvaknande  

- sömn som är kroniskt icke-restaurerande eller av dålig kvalitet 
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B. Ovanstående sömnproblem föreligger trots adekvata förhållanden för och 

möjligheter till sömn.  

C. Minst ett av följande dagtidsymtom relaterat till de nattliga 

sömnsvårigheterna som individen rapporterar om föreligger:  

- utmattning (fatigue) 

- uppmärksamhets-, koncentrations- eller minnessvårigheter  

- social eller yrkesmässig dysfunktion eller skolsvårigheter  

- humörpåverkan/irritabilitet 

- sömnighet dagtid 

- förlust av motivation/energi/initiativförmåga  

- benägenhet till misstag/olyckor på arbetet eller vid bilkörning  

- spänningshuvudvärk och/eller gastrointestinala symtom p.g.a. sömnbrist 

- oro kring sömnen 

(Edinger et al., 2004) 

 

Vid sidan om de tidigare nämnda samhälleliga förändringarna så har forskare 

länge försökt kartlägga individuella orsaker till att vissa individer drabbas av 

primär insomni och andra inte. Konceptet hyperarousal är en förklaringsmodell 

som kommit att bli allmänt känd inom insomniforskningen och den integrerar 

både psykologiska och fysiologiska faktorer i etiologin och vidmakthållandet av 

kronisk insomni (Riemann et al., 2010). Utifrån det fysiologiska perspektivet 

betonas bland annat den förhöjda aktiviteten i nervsystemet och studier har visat 

på både förhöjd metabolisk aktivitet (Bonnet & Arand, 1995), högre 

kortisolnivåer (Vgontzas et al., 2001), högre kroppstemperatur (Lushington, 

Dawson & Lack, 2000), högre cerebral metabolism (Nofzinger et al., 2004) samt 

högre beta och gamma EEG-aktivitet (Perlis, Smith, Andrews, Orff & Giles, 

2001) hos personer med insomni jämfört med kontrollgrupp. Utifrån det 

kognitiva perspektivet fokuserar man på en tankemässig hyperarousal i form av 

ökade grubblerier, orostankar och ältande kring livshändelser samt kring själva 

sömnen. Ångest och stor fokusering på den egna oförmågan att sova liksom de 

potentiella konsekvenserna av att inte sova gör att personer med insomni ofta är 

överdrivet vaksamma på sina sömnmönster. Detta antas förstärka personens 

uppfattning om sin bristfälliga sömn och effekten som detta har på 

dagtidsfunktioner (Shekleton et al., 2010).  

 

Insomni uppstår i ett samspel mellan ärftliga och miljömässiga faktorer och 

problematiken kan alltså observeras som en kombination av kognitiv och 

fysiologisk hyperarousal. Hos vissa individer blir besvären kroniska och ofta 

vidmakthålls problematiken då genom maladaptiva tankemönster och 

förändrade beteenden (Perlis, Giles, Mendelson, Bootzin & Wyatt, 1997). 

Vanligt är exempelvis att den drabbade spenderar allt mer vakentid i sängen för 

att kompensera för den dåliga sömnen. Så småningom betingas sängen, 

sovmiljön och sänggående till oro och uppvarvning (hyperarousal) istället för 
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nedvarvning och en ond spiral skapas. För vidare läsning se exempelvis Perlis et 

al. (1997) och Riemann et al. (2010).  

Depression 

Perioder av nedstämdhet är något de flesta individer upplever någon gång under 

livet och behöver inte nödvändigtvis utgöra ett problem. Men när nedstämdheten 

medför funktionsnedsättningar, vilka består under en längre tid, kan det vara tal 

om unipolärt förstämningssyndrom. Med detta menas att ett flertal samtidiga 

symtom föreligger, exempelvis kognitiva, somatiska och emotionella, där 

nedstämdhet utgör den centrala komponenten (SBU, 2004). Av de unipolära 

förstämningssyndromen är egentlig depression det mest vanligt förekommande 

och karaktäriseras generellt av längre perioder av nedstämdhet, upplevd 

meningslöshet och hopplöshet samt minskat intresse för tidigare engagerande 

livsområden, vilket skapar problem i individens vardag (SBU, 2004; 

Socialstyrelsen 2013). Den samhälleliga kostnaden för depression uppskattas 

vara mycket hög och enligt Sobocki (2006) utgör depression den enskilt största 

sjukdomsrelaterade kostnaden i Europa med en årlig kostnad på 1000 miljarder 

kronor. Att tidigt upptäcka och behandla depression är av betydelse för att bland 

annat komma åt den ökade suicidrisk som föreligger hos dessa individer, där 

studier tyder på att 10-20% av deprimerade individer med suicidtankar- och 

planer begår suicid under ett depressivt skov (Häggström & Magnil, 2014; 

Richards, 2011; Sobocki, 2006). 

 

Depression är mycket vanligt förekommande världen över och i områden som 

Europa, Australien och Nordamerika anses egentlig depression, enkom, utgöra 

den tredje till femte största orsaken till upplevd ohälsa totalt sett (Murray et al., 

2012). Även i Sverige betraktas depression som ett folkhälsoproblem då studier 

tyder på en punktprevalens, det vill säga antalet individer som lider av 

depression vid ett givet tillfälle, på 4-10 % (SBU, 2004). Studier tyder även på 

att förekomsten är betydligt vanligare hos kvinnor än män, med en 

livstidsprevalens, det vill säga risken att drabbas av depression under sin livstid, 

på 5-25 % respektive 3-10 % (SBU, 2004). Socialstyrelsen (2013) framhåller 

dock att de flesta svenska studier tyder på en ännu högre livstidsprevalens, på 36 

% för kvinnor och 23 % för män, vilket innebär att mer än var tredje kvinna och 

nästan var fjärde man någon gång drabbas av minst en depressiv episod. Att 

prevalenssiffrorna varierar studier emellan är inte ovanligt och beror delvis på 

hur depressionssymtomen avgränsas och vilka instrument som används. 

 

Depression är på inget sätt ett enda unikt tillstånd, utan har en bred 

symtommässig variation. De båda diagnossystemen DSM och ICD är relativt 

lika i sin bedömning av förstämningssyndrom och väljer att specificera egentlig 

depression som närvaron av ett visst antal symtom under en tvåveckorsperiod. 

Enligt DSM (APA, 2000) föreligger egentlig depression om minst fem av 
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följande symtom (A-I), varav minst ett av de två förstnämnda (A, B), har varit 

närvarande större delen av dagen, nästan varje dag, under de senaste två 

veckorna, samt om de orsakar lidande eller försämrad funktion hos individen: 

 

A) nedstämdhet 

B) minskat intresse 

C) förändrad aptit och/eller vikt 

D) sömnstörning 

E) psykomotorisk hämning/agitation 

F) avsaknad av energi 

G) värdelöshetskänslor/skuldkänslor 

H) koncentrationsproblem, svårigheter att fatta beslut 

I) tankar på döden, självmordstankar, självmordsförsök 

(APA, 2000) 

 

ICD har valt att som tillägg till den egentliga depressionsdiagnosen göra 

indelningen mild, måttlig och svår depression, vilken saknas i DSM. Att denna 

indelning kan vara fördelaktig styrks av omfattande forskning som tyder på att 

nedstämdhet och depression befinner sig på ett kontinuum (Rakofsky et al., 

2013) där olika depressionsgrader medför olika symtombilder och besvär för 

individen i fråga. Enligt studier har förekomsten av framförallt lindrig till 

måttlig depression ökat de senaste 50 åren och de depressiva problemen tenderar 

att sjunka allt längre ned i åldrarna (SBU, 2004). För många avtar dock 

depressionssymtomen och inom ett år från insjuknande kan den kliniska 

diagnosen ofta avskrivas (SBU, 2004). Men för ett flertal individer kvarstår 

tyvärr problemen och studier visar att det är vanligt med återkommande 

depressionsepisoder, så kallad recidiverande depression, där risken för 

ytterligare episoder ökar för varje ny depressionsepisod (SBU, 2004). Det är 

även vanligt att individer som lider av egentlig depression uppvisar 

samsjuklighet med exempelvis ångeststörningar eller sömnproblem (Richards, 

2011) vilket kan tänkas försvåra problematiken. 

 

Att en individ drabbas av egentlig depression kan förklaras med hjälp av både 

biologiska och psykologiska teorier, vilka interagerar på olika plan. Bland annat 

framförs dysfunktionella signalsubstansbanor, negativa antaganden om sig själv 

och omvärlden samt bristen på positiv förstärkning som potentiella 

förklaringsmodeller. Att redogöra för dessa ligger utom ramen för föreliggande 

uppsats, för mer information se exempelvis Häggström och Magnil (2014), 

Gotlib och Hammen (2009) samt Martell, Dimijian och Herman-Dunn (2010). 

Komorbid insomni och depression 

Det råder hög komorbiditet mellan insomni och depression och bara ca en 

fjärdedel av alla fall med insomni klassas därför som primär insomni. Omkring 
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tre av fyra patienter med egentlig depression rapporterar sömnproblem som 

uppvaknanden nattetid och/eller svårigheter att somna in, samtidigt som cirka 20 

% av alla personer med insomni också uppvisar depressionssymtom (Staner, 

2010). Många forskare framhåller en ömsesidig påverkan mellan de två 

åkommorna där uppkomst av den ena antas utgöra en riskfaktor för den andra, 

men hur dessa relationer ser ut är fortfarande oklart (Ohayon, Caulet & Lemoine 

1998; Staner, 2010; Tsuno, Besset & Ritchie, 2005). 

 

I en metaanalys (Baglioni et al., 2011) sammanställdes longitudinella studier 

från åren 1980 till 2010 som tittat på både insomnisymtom och depression. 

Författarna undersökte huruvida insomni kunde predicera utvecklande av 

depression. Analysen visade att de personer som led av insomnisymtom (men 

inte depression) vid baseline löpte dubbelt så hög risk att ha drabbats av 

depression vid uppföljning jämfört med dem som inte hade insomnibesvär vid 

baseline.  Författarna såg detta resultat som en indikator på att tidig intervention 

mot insomni eventuellt skulle kunna förebygga utvecklande av depression. 

Metaanalysen hade dock vissa svagheter, såsom att de inkluderade studierna inte 

alltid kontrollerade för bakomliggande variabler samt att tidsspannet 1980-2010 

är så stort att kriterierna för insomni inte varit de samma i samtliga studier. Att 

olika studier använt sig av olika diagnoskriterier kan överlag ses som ett 

problem vid sammanställning av insomniforskning (Shekleton et al. 2010; 

Soldatos, 1994). 

 

Även Skapinakis et al. (2013) undersökte sambandet mellan sömnbesvär och 

depressiva symtom i en longitudinell studie och fann i motsats till Baglioni et al. 

(2011) inte någon signifikant korrelation mellan initiala sömnbesvär och senare 

depression. Däremot fann man en signifikant korrelation när man gjorde en 

tvärsnittsanalys, det vill säga av de individer som led av den ena åkomman led 

vid samma tidpunkt även av den andra. 

 

Hur komorbiditeten mellan insomni och depression kan konceptualiseras 

beskrivs bland annat av Staner (2010) som redogör för fyra olika modeller:  

1) The alternate forms model, där en underliggande sårbarhet/predisposition 

anses ge upphov till båda åkommorna. 

2) The correlated liabilities model, där predisposition för insomni antas vara 

korrelerat med predisposition för depression. 

3) The multiformity model, där sårbarheterna för utvecklande av respektive 

åkomma inte antas vara korrelerade men där sårbarhet för insomni anses utgöra 

en riskfaktor för depression och vice versa. 

4) The independence model, där man antar att det finns en separat predisposition 

för utvecklande av det komorbida tillståndet vilken är skild från predispositionen 

för depression respektive insomni. 
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Både Staner (2010) och Skapinakis et al. (2013) utesluter dock att 

komorbiditeten vid insomni och depression skulle kunna förklaras med hjälp av 

den fjärde modellen. Detta på grund av att det skulle förutsätta ett antagande om 

att ren insomni, ren depression respektive komorbid insomni och depression alla 

skulle ha olika riskfaktorer. Inom forskningen har tvärtom kunnat ses att 

insomni och depression har flera överlappande riskfaktorer så som högre ålder, 

kvinnligt kön, brist på socialt stöd, stress samt civilstånd (att vara skild, 

separerad eller änka/änkling). Varken alternate forms-modellen eller 

independence-modellen tar hänsyn till den tidsmässiga relationen mellan 

utvecklande av insomni respektive depression. Detta är en svaghet då forskning 

har visat att insomni ofta föregår eller pågår samtidigt som depression snarare än 

att komma efteråt (Staner, 2010). Flera studier har pekat på neurobiologiska 

faktorer som verkar kunna ge upphov till både depression och insomni, något 

som kan betraktas vara förenligt med correlated liabilities-modellen (Benca & 

Peterson, 2008; Skapinakis et al., 2005). Än så länge är det dock för tidigt för att 

kunna uttala sig om hur depression och insomni exakt hänger ihop i och med att 

de studier som gjorts alltför ofta är fenotypiska tvärsnittsstudier (Riemann et al., 

2010). 

Kognitiv funktion vid insomni och depression 

Insomni och kognition 

Forskningen kring kognitiva funktioner och sömnbrist är tämligen gedigen. 

Flera neurokognitiva test är känsliga för sömnighet (Balkin et al., 2004) och 

genom att utsätta personer för sömndeprivering så har man kunnat visa en 

negativ påverkan på flera olika kognitiva funktioner exempelvis minne, 

uppmärksamhet och processhastighet (Balkin et al., 2004; Jackson et al., 2013; 

Lim & Dinges, 2010). När det kommer till personer med diagnosen insomni är 

forskningen dock inte lika entydig. Rapporterade subjektiva dagtidsbesvär vid 

insomni, exempelvis sömnighet, minnessvårigheter och 

koncentrationssvårigheter, är väldokumenterade (Fortier-Brochu, Beaulieu-

Bonneau, Ivers & Morin, 2012) men objektiva nedsättningar är inte lika 

välbelagda, i synnerhet inte när det gäller kognitiva nedsättningar. Det är 

fortfarande relativt få studier som undersökt detta och bland de som gjort det så 

är resultaten inkonsekventa och ibland motstridiga (Shekleton et al., 2010). 

 

De funktionella nedsättningarna verkar delvis skilja sig mellan personer med 

diagnosen insomni och personer som utsatts för sömndeprivering. Inom 

insomniforskningen har bland annat uppmärksamhet, minne och exekutiva 

funktioner studerats (Shekleton et al., 2010).  

 

Uppmärksamhet kan delas upp i 1) förmåga att fokusera en kortare stund på ett 

givet stimuli, 2) förmåga att hålla kvar uppmärksamhet en längre tid på samma 

stimuli (vigilans) respektive 3) att kunna skifta fokus/uppmärksamhet mellan 
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olika stimuli (Shekleton et al., 2010). Förmåga att fokusera har exempelvis mätts 

i reaktionstid där personen ska fokusera på ett stimuli samtidigt som 

distraherande stimuli ska ignoreras. På detta område har man inte kunnat se 

signifikanta skillnader mellan insomniker och normalsovare (Edinger, Glenn, 

Bastien & Marsh, 2000; Edinger, Means, Carney & Krystal, 2008). När man 

tittat mer på korrekthet än snabbhet så har en del studier visat vissa avvikelser 

(Edinger et al., 2008), andra inte (Orff, Drummond, Nowakowski & Perlis, 

2007). Detsamma gäller för vigilansstudier, där flera resultat talar för en nedsatt 

funktion hos insomniker (Altena, van der Werf, Strijers & van Someren, 2008; 

Varkevisser & Kerkhof, 2005) medan andra inte kunnat visa på några 

signifikanta skillnader mellan personer med insomni och normalsovare (Orff et 

al., 2007). Det ska noteras att de studier som hittade vissa skillnader mellan 

grupperna använde distraktioner medan resterande inte gjorde det (Shekleton et 

al., 2010).  

 

I en studie av Altena et al. (2008) undersöktes förmågan att bibehålla 

uppmärksamhet och koncentration över tid genom att testpersonerna under 13 

minuter skulle sitta och titta på en datorskärm och klicka på vänster musknapp 

så fort de såg ett visst stimuli. Testet benämndes som “enkel vigilansuppgift” 

och kontrasterades mot en “komplex vigilansuppgift” där testpersonerna inte 

bara skulle klicka när de såg målstimuli utan också konfronterades med stimuli 

som var mycket lika målstimuli vilka de inte skulle klicka för. Det visade sig att 

personerna med insomni var snabbare än kontrollgruppen i det enkla 

vigilanstestet men långsammare i det mer komplexa testet. 

 

Förmåga till fokusskifte är en form av uppmärksamhet som är mer kognitivt 

krävande än korttidsfokus och vigilans. Här behöver personer uppvisa en 

flexibilitet och aktivt ändra sin respons beroende på vilka stimuli som 

presenteras. Denna typ av uppmärksamhetstester är de som oftast har kunnat 

visa på skillnader i prestation hos personer med primär insomni jämfört med 

kontrollgrupper (Edinger et al., 2000; Edinger et al., 2008; Varkevisser & 

Kerkhof, 2005).   

 

Arbetsminne, det vill säga förmågan att hålla information i minnet under en 

kortare tid för att samtidigt manipulera den (Sweet & Jersky, 2011) är en 

kognitiv domän som också undersökts av flera. Även här har det publicerats 

både resultat som pekar på att insomniker skulle prestera sämre än friska 

kontrollgrupper (Bonnet & Arand, 1995; Fortier-Brochu et al., 2010; 

Varkevisser & Kerkhof, 2005; Vignola et al., 2000) liksom att det inte skulle 

finnas någon skillnad mellan grupperna (Orff et al., 2007). 

 

När det kommer till nyinlärning och långtidsminne så har både verbal inlärning 

(ordmemorering) och visuellt minne adresserats inom forskningen, där 
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studiedeltagarna testats för både omedelbar och fördröjd återgivning. Precis som 

inom flera av de andra kognitiva domänerna så har det på detta område 

publicerats delvis motstridiga resultat men majoriteten av de studier som 

publicerats har inte funnit någon signifikant skillnad mellan insomniker och 

normalsovare på gruppnivå (Orff et al., 2007; Vignola et al., 2000). Ett nyare 

sätt att testa minne hos personer med insomni som börjar bli vanligare är att 

undersöka konsolidering av minne. I dessa fall får testpersonerna gå hem och 

sova en natt efter att de fått lära sig något, för att sedan komma tillbaka dagen 

efter och undersöka vad de minns. Detta har gjorts både gällande deklarativt 

minne och procedurellt minne och signifikanta nedsättningar har i dessa fall 

kunna observeras hos insomniker, något som visar på sömnens betydelse för 

inlagring av minnen (Born, 2010; Nissen et al., 2006). I en studie såg man att 

hippocampus, som utgör en mycket viktig del i hjärnan för minnesinlagring, var 

förminskad hos insomnikerna (Riemann et al., 2007). 

 

Exekutiva funktioner såsom planering, resonerande, mental flexibilitet och 

multitasking, har i dagsläget studerats mycket lite hos personer med insomni 

(Shekleton et al., 2010). Ett test som använts i flera studier är ett så kallat Verbal 

Fluency-test, där testpersonen inom en given tidsperiod (ofta 60 sekunder) ska 

ange så många exempel ur en viss kategori som möjligt. Kategorin kan vara 

antingen semantisk (exempelvis “frukter”) eller fonemisk (exempelvis alla ord 

som börjar på bokstaven L). Andra sätt för att mäta exekutiva funktioner har 

exempelvis varit med hjälp av Stroop test, Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 

och Trail making test B. Inga signifikanta nedsättningar har kunnat observeras 

hos personer med insomni jämfört med kontrollgrupp när dessa testinstrument 

använts (Althena et al., 2008; Orff et al., 2007; Shekleton et al., 2010). 

 

Sammantaget kan konstateras att litteraturen gällande kognitiva nedsättningar 

vid insomni är spretig, vissa studier har visat att personer med insomni presterar 

sämre än normalsovare i kognitiva test medan andra studier inte kunnat påvisa 

detta. Främst har gruppskillnader observerats gällande förmåga att skifta- och att 

bibehålla uppmärksamhet (vigilans) samt gällande arbetsminnesnedsättningar 

medan forskningen på exekutiva funktioner i dagsläget är skralare. Många av de 

test som använts har varit för trubbiga för att fånga upp denna grupp, men när 

testen blir mer komplexa och kräver högre kognitivt fungerande tycks vissa 

gruppskillnader börja träda fram (Altena et al., 2008). För att kunna dra 

tydligare slutsatser på området behövs fler studier med homogena 

testpopulationer, standardiserade testförhållanden och större deltagarantal än vad 

som hittills kunnat uppvisas inom insomniforskningen (Shekleton et al., 2010). 

Depression och kognition 

Att uppleva kognitiva svårigheter vid depression är vanligt och ingår även som 

ett diagnostiskt kriterium inom både ICD och DSM. Det finns i dagsläget ett 
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stort forskningsunderlag som visar på förekomsten av kognitiva nedsättningar 

vid depression (Bora, Harrison, Yücel & Panteris, 2013; Rock, Roiser, Riedel & 

Blackwell, 2013; Trivedi & Greer, 2014; Withall, Harris & Cumming, 2009) 

men exakt hur dessa tar sig uttryck och när de uppstår är omdiskuterat då studier 

tyder på olika resultat. Vanligt är dock att svårigheter uppkommer inom 

områden som snabbhet, minne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner som 

flexibilitet och beslutsfattande (Trivedi & Greer, 2014). 

 

I en kunskapsöversikt över området exekutiva funktioner sammanställde Snyder 

(2013) sammanlagt 113 studier innefattandes totalt 7707 deltagare. Resultatet 

visade på signifikanta svårigheter hos individer med depression inom hela 

området exekutiva funktioner, med underområden som inhibering, 

uppmärksamhet och planeringsförmåga, jämfört med friska kontrollgrupper. 

Sammanställningen visade även på att en högre grad av upplevda 

depressionssymtom tenderade att samvariera med större svårigheter. I motsats 

till tidigare studier som antytt att utbildning påverkar prestation på kognitiva 

tester, fann Snyder (2013) att utbildnings- och intelligensnivå inte kunde 

förklara grad av svårigheter i exekutiva funktioner vid depression, då effekten 

kvarstod även när dessa faktorer kontrollerades för. Anmärkningsvärt är även att 

mycket små effekter observerades vid utförandet av mer komplexa och 

resurskrävande uppgifter som Tower of Hanoi (eller liknande uppgifter) 

(Snyder, 2013). Denna typ av uppgift ställer vanligtvis höga krav på de 

exekutiva funktionerna hos testpersonen, varför individer med depression torde 

uppvisa svårigheter vid utförande av denna. Att inga stora effektstorlekar 

noterats kan dock tänkas bero på exempelvis val av utfallsmått, där eventuellt 

mer okänsliga mått som antal rätt väljs framför benägenhet att göra fel eller 

reaktionstid. 

 

Att kognitiva svårigheter uppstår redan tidigt i depressionsförloppet har visats av 

bland annat Hermens et al. (2011), där det undersöktes huruvida individer 

nyligen diagnostiserade med egentlig depression uppvisar kognitiva 

nedsättningar. Resultatet visade att nedsättningarna kunde delas in i tre grupper, 

relaterade till minne, uppmärksamhet eller mer generella svårigheter. Detta tyder 

på att kognitiva svårigheter vid depression i ett tidigt stadium uppvisar en 

heterogen karaktär. Huruvida dessa grupperingar kvarstår senare i det depressiva 

förloppet är dock oklart. I en kunskapsöversikt gällande individer med depressiv 

förstagångsepisod fann Lee, Hermens, Porter och Redoblado-Hodge (2012) att 

signifikanta nedsättningar avseende psykomotorisk snabbhet, uppmärksamhet, 

visuell inlärning och minne förekom vid jämförelse med en frisk kontrollgrupp. 

Vid närmare analyser av området exekutiv funktion observerades störst 

nedsättningar avseende skifte av uppmärksamhet och kognitiv flexibilitet. 

Dessutom tenderar faktorer som utbildningsnivå och ålder korrelera med grad av 

nedsättning, där större svårigheter enligt Lee et al. (2012) kan uppstå till följd av 
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högre ålder och lägre utbildningsnivå. Detta samband kan dock tänkas påverkas 

av bakomliggande faktorer, där exempelvis hög ålder, med eller utan samtidig 

depression, korrelerar med nedsatta kognitiva förmågor. 

 

Forskningsunderlaget för huruvida kognitiva nedsättningar påverkar 

sjukdomsförlopp och risken för återfall vid depression är svagt. Enligt Trivedi 

och Greer (2014) finns ett fåtal mindre studier inom detta område, som visar 

vissa tendenser gällande ökad risk för återfall vid vissa nedsättningar inom 

områden som delad uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Det finns även ett 

fåtal studier där kognitiva nedsättningar som sårbarhetsfaktor för utvecklandet 

av depressiv problematik har påvisats (Trivedi & Greer, 2014) men 

sammantaget är forskningen skral inom dessa områden. Däremot finns det vissa 

indikationer på att de kognitiva problemen kvarstår även efter den akuta 

depressionsepisoden (Rock et al., 2013), det vill säga även efter det att personen 

inte längre uppvisar ett sänkt stämningsläge. Enligt Rock et al. (2013) tyder 

detta på att kognitiv funktion och sänkt stämningsläge utgör två separata delar 

av depressionen. Med andra ord kan det tänkas att den kognitiva nedsättningen 

troligtvis inte beror på det sänkta stämningsläget, eftersom nedsättningen 

kvarstår även vid förhöjd sinnesstämning. 

 

Varför kognitiva svårigheter uppstår hos deprimerade individer är omdiskuterat. 

Studier tyder bland annat på funktionella abnormaliteter i hjärnan, till exempel 

genom minskade volymer i specifika områden jämfört med friska 

kontrollgrupper (Snyder, 2013). En nedsatt aktivitet i prefrontala regioner vid 

vila har även observerats (Snyder, 2013) vilket kan tyda på att individer med 

depressiva besvär har en annorlunda basal hjärnaktivitet. Som så ofta inom 

forskningen är det dock svårt att veta vad som orsakar vad, det vill säga ger den 

annorlunda hjärnaktiviteten upphov till depression eller ger depression upphov 

till annorlunda hjärnaktivitet. Svårigheterna att fastställa sambandsriktningen 

beror många gånger på att det flesta studiedesigner omöjliggör identifiering av 

kausala samband. Trivedi och Greers (2014) föreslår i sin forskningsgenomgång 

över området en annan förklaring till de kognitiva svårigheterna vid depression. 

Författarna menar att överlappande nervbanor mellan de system som reglerar 

kognitiva funktioner respektive stämningsläge och emotioner kan utgöra ett 

problem. Eftersom systemen då använder sig av delvis gemensamma nervbanor 

och neurotransmittorer, kan det medföra att förändringar i respektive system 

inverkar på det andra. Även de kognitiva systemen är tätt sammankopplade och 

tenderar att interagera med varandra (Snyder, 2013) vilket kan medföra att 

svårigheterna blir av mer generell karaktär.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningsunderlaget avseende kognitiva 

nedsättningar vid depression är relativt gediget. Att uppleva nedsättningar vid 

depression är vanligt och studier tyder på att kognitiv funktion hos deprimerade 
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individer skiljer sig signifikant från den hos friska kontrollpersoner. Främst 

verkar svårigheter uppstå inom områden som exekutiv funktion, 

uppmärksamhet, snabbhet och minne. Sett till sjukdomsförloppet tenderar 

nedsättningarna yttra sig redan initialt, för att sedan kvarstå både under och efter 

depressionen. Det finns även studier som tyder på att svårigheterna är av 

heterogen karaktär och att det kan finnas undergrupper vilka uppvisar specifika 

problemområden. Mer forskning behövs dock fortfarande för att undersöka 

stabiliteten i ovannämnda observationer. Framförallt avseende de högre 

kognitiva förmågorna hos deprimerade individer, då studier tyder på varierande 

resultat och effektstorlekar. Dessutom är det i dagsläget oklart huruvida 

rapporterade nedsättningar skiljer sig från andra patientgrupper. 

Behandling 

Då både depression och insomni utgör två mycket heterogena diagnosgrupper, 

med ett antal olika symtom- och problembilder, finns det i dagsläget ingen 

behandling som passar alla individer. Detta har bidragit till en utveckling av ett 

mycket brett och varierat behandlingsutbud. Då föreliggande studie undersökte 

utfall vid behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) så kommer endast 

denna behandlingsform att redogöras för. 

KBT vid insomni 

Psykologisk behandling har blivit allt vanligare för att avhjälpa insomni. I 

dagsläget utgör KBT den vanligaste och mest beforskade psykologiska 

behandlingsformen och den har visat sig ha effekt på såväl kort som längre sikt 

(SBU, 2010). Bland annat AASM har utarbetat kliniska riktlinjer för behandling 

av insomni, där de framhåller KBT och interventioner som stimuluskontroll, 

sömnrestriktion, kognitiv omstrukturering och eventuellt avslappning som 

“treatment of choice” (Schutte-Rodin, Broch, Buysse, Dorsey & Sateia, 2008). 

Som komplement kan även träning i medveten närvaro och acceptans samt 

psykoedukation gällande sömn, sömnhygien och sömnmediciner ingå. Hur stort 

fokus som läggs på respektive del kan, och bör, variera då olika patienter 

upplever olika områden som problematiska. Dock har sömnrestriktion och 

stimuluskontroll visats vara centrala komponenter för att komma åt 

insomnibesvär, varför dessa delar bör ingå i någon form (Harvey, Inglis & 

Espie, 2002). 

 

Stimuluskontroll syftar till att bryta den betingning som skett mellan sänggående 

och oro/aktivitet, för att istället lära kroppen att sängen är till för att varva ner 

och sova i (Jernelöv, 2007; Schutte-Rodin et al., 2008). I behandlingen betonas 

att sängen endast är till för att sova, det vill säga inte för att titta på TV, använda 

datorn, mobilen eller dylika aktiverande aktiviteter. Det betonas även att man 

ska begränsa sovandet till sängen och inte sova exempelvis på soffan. Om 

personen ifråga ligger vaken i sängen längre än ca 20 minuter, så ska hen kliva 

upp och helst gå till något annat rum. Där kan man ägna sig åt lugna aktiviteter 
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som man tycker om, exempelvis att sitta med en varm filt och läsa, tills 

sömnigheten åter inträder och man återgår till sängen. Detta upprepas så många 

gånger det behövs, till dess att personen ifråga somnat (Jernelöv, 2007; Schutte-

Rodin et al., 2008). 

 

Sömnrestriktion hänger nära ihop med stimuluskontroll och syftar till att öka 

sömnkvalitén i sängen. Detta sker genom att titta på den gångna tidens 

genomsnittliga sömntid, exempelvis för de senaste två veckorna, och utifrån 

detta bestämma ett sömnfönster för kommande vecka (Jernelöv, 2007; Schutte-

Rodin et al., 2008). Personen som går i behandling får komma fram till en 

uppstigningstid som passar hens livsstil, allt för att öka chansen att klockslaget 

kommer att kunna hållas en längre tid framåt. Utifrån uppstigningstiden räknas 

sedan ut ett så kallat sömnfönster, det vill säga den totala tiden som personen får 

ligga i sängen. Om den genomsnittliga sömntiden tidigare varit exempelvis fem 

timmar så får personen gå och lägga sig först fem timmar innan den fastställda 

uppstigningstiden. Är detta klockan sju på morgonen så gäller det alltså att hålla 

sig uppe tills klockan två på natten. Sömnen utvärderas varje vecka och i takt 

med att sömnen blir djupare och mer “effektiv” (det vill säga större del av tiden i 

sängen ägnas åt att sova) så utökas sömnfönstret gradvis (Jernelöv, 2007; 

Schutte-Rodin et al., 2008).  

 

Både sömnrestriktion och stimuluskontroll upplevs ofta som påfrestande och 

tuffa att genomföra, men har visat fina effekter på sömnen med färre antal 

uppvaknanden och kortare insomningstid (Harvey et al., 2002; Jernelov et al., 

2012; Ritterband et al., 2009; Wang, Wang & Tsai, 2005). Under behandlingen 

betonas vikten av att hålla en stabil dygnsrytm över tid just för att ge kroppen en 

chans till nyinlärning och för att ständigt skiftande av sovtider ofta inverkar 

mycket negativt på sömnen. 

KBT vid depression 

Det finns i dagsläget ett flertal olika psykologiska behandlingsmodeller för 

depression, bland annat interpersonell terapi (IPT), psykodynamisk terapi (PDT) 

och KBT (Cuijpers, Andersson, Danker & van Straten, 2011) vilka kan levereras 

i olika format, exempelvis individuellt, i grupp eller som vägledd självhjälp. 

Syftet med behandling av egentlig depression, oavsett behandlingsmetod, är att 

individen ska bli återställd, det vill säga bli både symtomfri och återgå till 

tidigare funktionsnivå. Cuijpers et al. (2011) visar i sin sammanställning av 

forskningsläget att psykologisk behandling vid depression erhåller en god effekt 

avseende både symtomminskning och förhöjning av livskvalitet, vilket talar för 

att det utgör en effektiv metod. Detta styrks av Cuijpers et al. (2013) som i sin 

metaanalys visar att KBT-behandling vid depression erhåller relativt stora 

effektstorlekar vid jämförelse med kontrollgrupper. 
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Behandling av depression med hjälp av KBT består ofta av en kombination av 

både inlärningsteoretiska- och kognitiva komponenter. Vilka komponenter som 

används bör dock baseras på individens behov då detta kan variera med 

symtom- och problembild. En mycket vanlig och beforskad metod är 

beteendeaktivering (BA), vilken har utvecklats specifikt för behandling av 

deprimerade patienter (Martell et al., 2010). BA utgår från ett 

inlärningsteoretiskt perspektiv som menar att känslor (stämningsläge) och 

beteende (exempelvis aktiviteter) interagerar med varandra. Detta betyder att 

depressionen vidmakthålls genom individens samspel med sin omgivning och 

val av beteenden. Syftet med BA är att öka engagemang i för individen 

betydelsefulla beteenden som ger en positiv förstärkning (Martell et al., 2010; 

Sturmey, 2009), det vill säga beteenden som tillför individen något, exempelvis 

genom en känsla av välbehag, och därmed ökar sannolikheten för att beteendet 

ska upprepas. Detta görs genom att först kartlägga individens beteenden och 

utvärdera vilka som tillför något positivt respektive bidrar till nedstämdheten, 

för att sedan öka de beteenden som bidrar till positiva upplevelser (Martell et al., 

2010). På basis av detta upprättas ett schema över aktiviteter i vardagen som 

individen utgår från. Detta ger möjlighet att uppleva nya erfarenheter som 

medför positiva konsekvenser, vilket antas minska depressionen. BA har ett gott 

stöd i forskningslitteraturen gällande psykologisk behandling av depression och 

bör enligt Sturmey (2009) klassas som en evidensbaserad behandlingsmetod. 

Detta styrks av bland annat Chartier och Provencher (2013) som menar att BA 

utgör ett fullgott alternativ vid behandling av främst mild till måttlig depression 

genom exempelvis vägledd självhjälp. 

 

Kognitiv omstrukturering utgör ytterligare en vanligt förekommande metod vid 

behandling av depressionsbesvär, där syftet är att hjälpa individen att bli 

medveten om och förstå sin subjektiva syn på verkligheten (Beck, 1979; Young, 

Rydh, Weinberger & Beck, 2008). Detta sker genom att identifiera och utmana 

individens negativa tankar och antaganden om verkligheten på ett strukturerat 

och undersökande sätt, exempelvis genom att leta information och bevis vilket 

sedan jämförs med antagandena (Young et al., 2008). Resultatet antas bidra till 

en ökad flexibilitet i förhållande till de negativa antagandena, vilket antas 

minska graden av depressiva besvär då utrymme ges för formulering av mer 

realistiska verklighetstolkningar. Kognitiv omstrukturering är i dagsläget en av 

de mest beforskade psykologiska behandlingsmetoderna vid depression och har 

ett mycket gott stöd i litteraturen (Cuijpers et al., 2011; Young et al., 2008). 

Metoden används ofta i kombination med BA och studier tyder på att de 

uppvisar likvärdig effekt vid behandling av depression (Cuijpers et al., 2013; 

Dobson et al., 2008). 
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iKBT 

Internetadministrerad kognitiv beteendeterapi (iKBT) kan sammanfattas som en 

kognitiv beteendeterapeutisk självhjälpsbehandling vilken förmedlas över 

internet, där patienten får återkoppling från behörig behandlare. I sin 

kunskapsöversikt konstaterar SBU (2013) att det i dagsläget finns för få studier 

för att avgöra huruvida iKBT erhåller önskat resultat. De fann dock visst stöd för 

behandling av exempelvis mild till måttlig depression, social fobi, generaliserat 

ångestsyndrom och paniksyndrom (SBU, 2013). Huruvida iKBT fungerar som 

ett substitut för traditionell behandling kvarstår att se, men enligt SBU (2013) 

kan det i dagsläget utgöra ett lämpligt komplement till traditionell behandling, 

framförallt i de fall där patienten själv efterfrågar detta behandlingsformat. Detta 

betonas även av Andersson et al. (2013) vilka menar att det i dagsläget finns 

stöd för att iKBT utgör ett effektivt behandlingsformat, vilket bör övervägas 

som komplement till traditionella behandlingsinsatser rörande psykisk ohälsa. 

 

iKBT vid insomni. Behandlingen följer en tydlig struktur, där deltagaren i 

tur och ordning får arbeta med interventioner som exempelvis stimuluskontroll, 

sömnrestriktion och sömnhygien. Forskning har visat att iKBT vid insomni har 

relativt gott stöd och flera studier visar på måttliga till goda effekter på både 

sömneffektivitet, sovtid och självskattning av sömnkvalitet (Ström et al., 2004; 

Voinescu, Szentagotai & David, 2013). I en randomiserad kontrollerad studie 

där insomnibehandling med hjälp av iKBT undersöktes (Ritterband et al., 2009) 

observerades en signifikant sänkning av självskattade sömnbesvär från för- till 

eftermätning hos individer vilka erhållit sedvanlig behandling av insomnibesvär 

jämfört med kontrollgrupp. Resultaten visade även på att skillnaden i skattning 

av sömnbesvär kvarstod sex månader efter avslutad behandling (Ritterband et 

al., 2009) vilket kan tyda på att iKBT vid insomni har såväl direkta som 

långsiktiga effekter på upplevda symtom relaterade till sömnproblem.  

 

iKBT vid depression. Internetadministrerad KBT vid behandling av 

depressionsbesvär baseras vanligtvis på redan etablerade behandlingsupplägg 

vilka har beskrivits ovan. Med andra ord används ett tydligt behandlingsupplägg 

där deltagaren får arbeta med metoder som psykoedukation, beteendeaktivering 

och kognitiv omstrukturering. Studier har visat att iKBT vid depressionsbesvär 

har relativt gott stöd och enligt bland annat Johansson och Andersson (2012) 

tyder resultaten på att iKBT erhåller lika goda resultat som traditionell KBT vid 

depression. Det vill säga att oberoende av behandlingsformat tenderar KBT 

minska depressionssymtomen hos deprimerade individer. I en studie avseende 

depressionsbehandling med hjälp av iKBT inom öppenvårdspsykiatrin visar 

Hedman et al. (2014) att behandlingsformatet erhåller goda effekter även inom 

kliniska miljöer. Studien omfattade 1203 personer där en signifikant skillnad 

med stor effektstorlek avseende självskattning av depressionsbesvär mellan för- 

och eftermätning samt sexmånadersuppföljning observerades. Hedman et al. 
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(2014) menar att resultatet därmed tyder på att iKBT vid depression utgör ett 

fullgott alternativ till sedvanlig psykologisk behandling. Detta får visst stöd av 

bland annat Socialstyrelsen (2010b) som i sina riktlinjer anser att iKBT i 

dagsläget bör utgöra förstahandsvalet vid behandling av mild depression hos 

vuxna. 

iKBT vid komorbid insomni och depression. Forskningsunderlaget för 

behandling av komorbid insomni och depression med hjälp av iKBT är skralt 

och oss veterligen finns det i dagsläget inga studier att tillgå som specifikt 

undersöker detta. Däremot har bland annat Thorndike et al. (2013) undersökt 

huruvida iKBT vid insomni påverkar samtidiga depressionsbesvär hos individer 

vilka erhöll sedvanlig insomnibehandling jämfört med kontroller. Resultatet 

visade på en signifikant skillnad i förändring av självskattning på Beck 

Depression Inventory (BDI-II) hos individerna vilka erhöll iKBT jämfört med 

kontrollgruppen. Intressant är även att förändringen kvarstod när resultatet 

kontrollerades för eventuell inverkan av frågan rörande sömnbesvär på BDI-II 

(Thorndike et al., 2013). Detta indikerar att iKBT vid insomni har effekt även på 

symtom relaterade till depression. Thorndike et al. (2013) fann även att 

behandlingen hade en stor effekt på självskattade symtom hos individer 

diagnostiserade med mild till måttlig depression. Mer forskning behövs dock 

avseende samtidig behandling av komorbid insomni och depression och de 

aspekter vilka kan tänkas påverka behandlingsutfall. 

Kognitiv funktion och behandlingsutfall 

Att gå i KBT-behandling ställer vanligen krav på förmågor som att kunna ta till 

sig information och reflektera över dess relevans för en själv. Att kunna läsa och 

skriva samt komma ihåg och utföra hemuppgifter är ofta nödvändigt, liksom att 

kunna resonera kring känslor, tankar och beteenden (Flynn, 2012; Taylor, 

Lindsay & Willner, 2008). Mot bakgrund av detta kan antas att kognitiva 

förmågor borde ha betydelse för hur väl klienter kan dra nytta av KBT-

behandlingar (Mohlman & Gorman, 2005). Studier har även visat på samband 

mellan kognitiv förmåga och psykisk ohälsa där lägre kognitiv förmåga tycks 

öka risken för psykisk ohälsa (Bhaumik, Gangadharan, Hiremath & Russell 

2011; Walker, McConville, Hunter, Deary & Whalley, 2002), liksom att psykisk 

ohälsa kan ge försämrad kognitiv förmåga (Sarapas, Shankman, Harrow & 

Goldberg, 2012). Det förefaller med andra ord vara av vikt att undersöka 

förhållandet mellan kognitiva funktioner och psykologisk behandling. Då 

förhållandevis lite forskning finns gällande kognitiv funktion och 

behandlingsutfall vid insomni och depression kommer även andra diagnoser att 

lyftas. 

 

I en studie av Mohlman och Gorman (2005) undersöktes hur effektiv en KBT-

behandling mot generaliserat ångestsyndrom var för en grupp äldre personer 

(n=32) beroende på hur välfungerande exekutiva funktioner de uppvisade i tester 
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innan behandlingsstart. Resultatet visade att personer med bättre exekutiva 

funktioner tenderade att svara bättre på behandlingen jämfört med de som hade 

stabilt låga resultat på testen före och efter behandlingen. 

 

En annan studie som tittade på patienter som genomgick KBT-behandling mot 

PTSD fann att de personer som inte förbättrades hade signifikant sämre resultat 

på test som mätte verbalt minne och arbetsminne (Wild & Gur, 2008). Flera 

studier har tittat på sambandet mellan kognitiva förmågor och KBT-behandling 

mot tvångssyndrom (OCD). Flessner et al. (2010) studerade exempelvis barn 

med OCD och fann att det visuospatiala minnet var signifikant sämre hos de 

barn som inte svarade på behandlingen. D’Alcante et al. (2012) testade olika 

kognitiva funktioner hos vuxna med OCD som genomgick KBT-behandling och 

fann att verbal intelligens och kognitiv flexibilitet korrelerade positivt med 

behandlingsutfallet. En annan studie som också undersökte olika kognitiva 

förmågor hos personer som genomgick KBT-behandling mot OCD fann 

emellertid inga signifikanta skillnader i kognitiva mått mellan de som svarade 

bra på behandlingen och de som inte gjorde det (Moritz et al., 2005).  

 

Granholm et al. (2011) tittade på depression och samtidigt drogberoende där 

deltagarna fick genomgå kognitiva tester innan de påbörjade antingen KBT-

behandling eller ett tolvstegsprogram. Deltagarna med lägre kognitiv funktion 

visade sig ha bättre behandlingsutfall gällande drogberoendet i KBT än i 

tolvstegsprogrammet medan de som uppvisat högre kognitiva förmågor blev lika 

hjälpta av de olika behandlingarna. Däremot sågs inget samband mellan utfall på 

depressionssymtomen och kognitiv förmåga. I en studie av KBT-behandling mot 

depression (Spangler, Simons, Thase, & Monroe, 1997) undersöktes om 

kognitiv nedsättning och stress tillsammans kunde predicera utfallet i 

behandlingen. Resultaten visade att deltagarna förbättrades överlag oavsett 

kognitiv förmåga och stress före behandlingen.  

 

Andersson, Carlbring och Grimlund (2008) studerade patienter med panikångest 

och undersökte huruvida det förelåg någon skillnad i vad som predicerar 

behandlingsutfall vid iKBT jämfört med livebehandling. Författarna undersökte 

bland annat exekutiva funktioner hos studiedeltagarna, och fann inga 

signifikanta skillnader mellan behandlingsformerna. Källberg (2007) studerade 

kvinnor som behandlats för bröstcancer och som hade kvarvarande psykologisk 

problematik. Författaren undersökte huruvida det gick att predicera 

behandlingsutfall vid iKBT utifrån både deltagarnas självskattade kognitiva 

förmåga och resultat på kognitiva tester och fann att det inte gick att predicera 

behandlingsutfallet i internetbehandlingen utifrån dessa mått.  

 

Sammantaget kan konstateras att litteraturen om kognitiva funktioner och deras 

betydelse för utfallet i KBT-behandling idag är bristfällig och det krävs betydligt 
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mer forskning på området för att uttala sig om huruvida kognitiv 

funktionsförmåga spelar roll för hur patienten kommer att tillgodogöra sig 

behandling och på vilket sätt. De få studier som har gjorts har fokuserat på olika 

typer av behandlingar och patientgrupper, använt olika testbatterier och tittat på 

olika kognitiva mått. Detta gör det svårt att sammanställa studierna och dra 

några slutsatser. När det kommer till internetförmedlad KBT är behovet av 

forskning ännu större. 

Syfte 

Utifrån den litteraturgenomgång som genomförts på områdena depression, 

insomni, kognitiva funktioner och behandling kan konstateras att det forskats en 

hel del på depression och på insomni och även på samsjukligheten mellan de 

båda tillstånden, även om det fortfarande föreligger en stor osäkerhet kring hur 

tillstånden hänger ihop. Det kan också konstateras att viss forskning finns kring 

kognitiva nedsättningar vid respektive tillstånd, där tydligare nedsättningar 

observerats vid depression medan litteraturen kring kognitiva nedsättningar hos 

personer med insomni är otydligare och behöver utforskas bättre. Få studier har 

jämfört kognitiv förmåga grupperna emellan och studier på kognitiv förmåga 

och dess koppling till utfallet i psykologisk behandling av dessa diagnoser lyser 

med sin frånvaro. Föreliggande studie synes därför vara ett nödvändigt bidrag 

till forskningen.  

 

Denna uppsats utgörs av två separata delstudier. Delstudie 1 ämnar undersöka 

huruvida det finns en skillnad i kognitiv funktion mellan personer som lider av 

depression, personer som lider av insomni och personer som lider av båda 

diagnoserna vid behandlingsstart. De kognitiva funktioner som avses undersökas 

är bibehållen uppmärksamhet (vigilans), arbetsminne samt exekutiva funktioner. 

Delstudie 2 ämnar undersöka huruvida prestationen i samma kognitiva tester 

korrelerar med det senare behandlingsutfallet.  

Frågeställningar 

Frågeställning 1: Finns en skillnad i kognitiv funktion, mätt genom vigilans, 

arbetsminnesspann och exekutiva funktioner, innan påbörjad behandling mellan 

personer med insomni, depression respektive komorbid insomni och depression? 

Frågeställning 2: Finns ett samband mellan behandlingsutfall och kognitiv 

funktion, mätt genom vigilans, arbetsminnesspann och exekutiva funktioner, hos 

individer med insomni respektive komorbid insomni och depression? 

 

Hypoteser 

Hypotes för frågeställning 1: Det finns en skillnad i kognitiv funktion, mätt 

genom vigilans, arbetsminnesspann och exekutiva funktioner, mellan individer 

med insomni, depression respektive komorbid insomni och depression. Denna 

hypotes motiveras med att depressionsstudier rapporterat mer entydiga resultat 
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gällande kognitiva nedsättningar än insomniforskningen, där tydliga kognitiva 

svårigheter ännu inte kunnat beläggas.  

 

För frågeställning 2 formulerades ingen hypotes då denna har en mer explorativ 

ansats. Detta motiveras av det bristfälliga forskningsunderlaget på området. 

 

DELSTUDIE 1 

Metod 

Föreliggande uppsats utgör en del av ett större, pågående forskningsprojekt som 

sker i samarbete mellan Internetpsykiatrienheten vid Huddinge sjukhus 

(Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO) och Karolinska Institutet. Totalt 

består projektet av tre delstudier; två randomiserade kontrollerade studier 

avseende internetbehandling vid insomni (Sussa-projektet) respektive komorbid 

insomni och depression (Indra-projektet), samt en komparativ studie för 

jämförelse av kognitiv funktion hos individer med insomni, depression och 

komorbid insomni och depression. I denna uppsats har analyserna begränsats till 

att enbart inbegripa områden rörande kognitiva funktioner i syfte att undersöka 

hur dessa skiljer sig mellan de tre patientgrupperna samt korrelerar med 

behandlingsutfall. 

Undersökningsdeltagare 

Aktuell data för analyserna i både Delstudie 1 och 2 hämtades ut 2014-05-06 

från det större forskningsprojektets gemensamma databas. Till den första 

delstudien har sammanlagt 172 deltagare inkluderats, av dessa har 106 ingått i 

insomnibehandlingen, 48 i den kombinerade insomni- och 

depressionsbehandlingen och 18 i den reguljära depressionsbehandlingen. 

Fördelning och bortfall redovisas i Figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema Delstudie 1 

 

Deskriptiv information togs fram för samtliga deltagare gällande ålder, kön, 

utbildningsnivå och sysselsättning. Som eftergymnasial utbildning räknades 

både avslutade respektive påbörjade men avbrutna studier vid högskola eller 

universitet. Av de 107 deltagarna i Delstudie 1 med eftergymnasial utbildning 

uppgav 88 stycken att de erlagt examen vid högskola eller universitet. För en 

sammanfattning av deskriptiv information om deltagarna, se Tabell 1. 

  

Totalt antal testade deltagare 

(vid datauthämtning 140506) 

n = 189 

Insomnibehandling 

             n = 106 

Insomni- och 

depressionsbehandling 

                  n = 48 

Depressions-

behandling 

n = 18 

Bortfall totalt n = 17 

Varav  

n = 9 personer pga bortfall 

av deltest (n = 6 Sussa, n = 

3 Indra) 

 

n = 8 personer pga oklar 

behandlingsgrupp  

 

Totalt antal inkluderade i analys 

N = 172 

Varav 
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Tabell 1 

Deskriptiv information om undersökningsdeltagarna i Delstudie 1 

 Totalt 

N = 172 

Insomni-

behandling 

n = 106 

Kombinerad 

insomni- och 

depressions-

behandling 

n = 48 

Reguljär 

depressions-

behandling 

n = 18 

Ålder     

   Medelålder (SD) 45.61 (12.92) 47.14 (13.07) 44.88 (12.17) 38.56 (12.05) 

   Åldersspann 22-74 22-73 22-74 24-67 

Kön     

   Kvinna (%) 117 (68.02) 77 (72.64) 23 (47.92) 17 (94.44) 

   Man (%) 55 (31.98) 29 (27.36) 25 (52.08) 1 (5.66) 

Utbildning
a
     

   Eftergymnasial (%) 107 (73.58) 78 (75.73) 28 (73.68) 11 (61.11) 

   Ej eftergymnasial (%) 42 (26.42) 25 (24.27) 10 (26.32) 7 (38.89) 

Sysselsättning
a
     

   Arbetar/studerar (%) 128 (80.5) 82 (79.61) 29 (76.32) 17 (94.44) 

   Arbetssökande/sjuk- 

   skriven/pensionär/ 

   annat (%) 

31 (29.5) 21 (20.39) 9 (23.68) 1 (5.66) 

ISI
bc

 (SD) 16.4 (5.29) 17.14 (4.25) 18.61 (3.64) 6.83 (53.52) 

MADRS-S
c
 (SD) 17.26 (8.29) 13.38 (7.09) 24.35 (5.73) 19.89 (6.79) 

a
 Information saknas för totalt 13 deltagare, varav tre i insomnibehandlingen och tio i den 

kombinerade insomni- och depressionsbehandlingen 
b 

Information om självskattningar på ISI för deltagarna i den reguljära 

depressionsbehandlingen har hämtats från screeningen 
c 
Information saknas för totalt 12 deltagare, varav tio i insomnibehandlingen och två i den 

kombinerade insomni- och depressionsbehandlingen 

 

Gällande ålder framkom en signifikant skillnad mellan grupperna F(2, 

169)=3.61, p>.03, där deltagarna i insomnigruppen var i genomsnitt 8.59 år 

äldre än deltagarna i den reguljära depressionsgruppen Hochberg GT2, p<.03, 

d=0.67. Även en signifikant skillnad i könsfördelning mellan grupperna 

framkom, 2
=15.74, p<.001. I övrigt noterades inga signifikanta skillnader 

avseende demografiska variabler. 

 

Signifikanta skillnader i självskattade sömnbesvär observerades mellan 

grupperna när detta mättes med genomsnittspoäng på Insomnia Severity Index 
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(ISI; för mer information om instrumentet se rubrik Insomnia Severity Index s. 

33) F(2, 157)=59.86, p<.001. Deltagarna i insomnigruppen skattade i 

genomsnitt 10.3 poäng högre på ISI jämfört med den reguljära 

depressionsgruppen Hochberg GT2, p<.001, d=2.51. Likaledes skattade 

deltagarna i den komorbida gruppen i genomsnitt 11.76 poäng högre på ISI 

jämfört med depressionsgruppen Hochberg GT2, p<.001, d=3.32. Signifikanta 

skillnader mellan grupperna framkom även vid självskattning av 

depressionsbesvär mätt med Montgomery Åsberg Depression Rating Scale - 

Självskattning (MADRS-S; för mer information om instrumentet se rubrik 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale - Självskattning s. 33) F(2, 

157)=43.34, p<.001. Deltagarna i den komorbida gruppen skattade i genomsnitt 

10.97 poäng högre på MADRS-S än deltagarna i insomnigruppen Hochberg 

GT2, p<.001, d=1.65, och depressionsgruppen skattade i genomsnitt 6.51 poäng 

högre jämfört med insomnigruppen Hochberg GT2, p<.001, d=0.97. Detta tyder 

på att grupperna utgjorde tre avgränsade populationer sett till depressions- och 

insomnisymtom. 

Procedur 

Undersökningsdeltagarna vilka ingick i insomni- respektive den komorbida 

insomni- och depressionsgruppen rekryterades med hjälp av annonsering i 

medier, exempelvis tidningar och internet. Då projektet som tidigare nämnts 

utförs inom ramen för SLSO riktades annonseringen endast till invånare i 

Stockholms län. Deltagarna anmälde sig till studien genom att göra en 

självanmälan via en internetsida där ett antal fråge- och självskattningsformulär 

fylldes i. Detta för att avgöra huruvida deltagarna uppfyllde forskningsstudiens 

fastställda inklusionskriterier alternativt exklusionskriterier (Bilaga 1). Beroende 

på hur deltagarna svarade på inklusions- och exklusionskriterierna erhöll de en 

kallelse till bedömningssamtal med läkare och/eller psykolog vid 

Internetpsykiatrienheten. Under samtalet genomfördes en strukturerad 

diagnostisk bedömning med hjälp av bland annat Mini Internationell 

Neuropsykiatrisk Intervju (MINI) och klinikeradministrerade ISI (Bastien, 

Vallieres, & Morin, 2001) samt MADRS (Montgomery & Åsberg, 1979). 

Deltagarna informerades även om forskningsprojektets upplägg och vikten av 

deltagande i för-, efter- och uppföljningsmätning samt genomförande av den 

kognitiva testningen innan och efter genomgången behandling. Om 

undersökningsdeltagarna vid bedömningssamtalet fortfarande uppfyllde 

inklusionskriterierna, och gav sitt skriftliga och muntliga medgivande till 

deltagande i studien, inkluderades personerna till behandling för insomni 

alternativt samtidig insomni och depression. Vilken behandling deltagarna 

inkluderades i var beroende av huruvida de uppfyllde diagnoskriterierna för 

egentlig depression eller ej. Deltagare vilka erhöll både insomni- och 

depressionsdiagnos inkluderades således i den kombinerade insomni- och 



 

 23 

depressionsbehandlingen, till skillnad från deltagare som enbart uppfyllde 

kriterierna för insomni som istället inkluderades i insomnibehandlingen. 

 

Deltagarna vilka uppfyllde kriterierna för enbart depression rekryterades från 

Internetpsykiatrienhetens reguljära depressionsbehandling. Detta genom att de 

patienter som vid bedömningssamtalet inkluderades i depressionsbehandlingen, 

och som inte visade tecken på insomni, tillfrågades om intresse för deltagande i 

en forskningsstudie avseende testning av kognitiva funktioner. De patienter som 

efter delgivning av information gav sitt muntliga och skriftliga samtycke 

bokades således för genomförande av datorbaserad kognitiv testning vilken ägde 

rum innan behandlingsstart. 

Etiska överväganden 

Föreliggande studie är utförd inom ramen för projektet ”Nya kliniska 

tillämpningar för Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi: 

Kombinationsbehandling för depression och insomni samt en adaptiv 

behandlingsstrategi för att minska andelen misslyckade behandlingar, Dnr 181-

2012-458 och godkändes av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 

(EPN) den 13/6-2012, protokoll 2012/4:5. Deltagarna informerades vid 

inklusion både muntligen och skriftligen om att deltagande i studien var frivilligt 

och när som helst kunde avbrytas. De informerades noggrant om hela studiens 

upplägg med förmätning, behandling, eftermätning och uppföljning samt om att 

testdata anonymiserades och att tolkning av testdata alltid sker på gruppnivå. 

Informationen om deltagarna skyddades enligt personuppgiftslagen (PUL). 

Samtliga tilldelades vid screeningen deltagarkoder för att säkerställa att 

sekretesskravet uppfylldes vid kommunikation mellan behandlare, forskare och 

annan personal. Kommunikation med deltagarna under behandlingen, liksom 

insamling av känslig data såsom självskattningar och sömndagböcker, skedde 

via Internetpsykiatrienhetens behandlingsplattform. Av säkerhetsmässiga skäl 

loggade patienterna alltid in till sin behandling via Mina Vårdkontakter. Under 

behandlingens gång följdes patienternas självskattade mående noggrant för att 

fånga upp eventuella tecken på tydligt sänkt stämningsläge. Om patienter 

skattade 4 poäng eller mer på suiciditem i MADRS-S flaggades personen ifråga 

på plattformen och en telefonbedömning och suicidintervju genomfördes så 

snabbt som möjligt vartefter ställningstagande kring vidare åtgärder gjordes 

tillsammans med patienten.  

 

Varken den kognitiva testningen eller de internetbaserade behandlingarna mot 

insomni och depression har inneburit några invasiva undersökningar och 

deltagarna har inte bedömts riskera några biverkningar på grund av sitt 

deltagande. Dock ska beaktas att deltagande i den datoriserade kognitiva 

testningen kan ha inneburit besvär för den enskilda testdeltagaren både i form av 

eventuell stress och obehag i själva testsituationen och även genom att behöva 
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lägga tid och energi på att ta sig till kliniken för att genomföra testningen 

(speciellt för dem som bodde långt bort). För att avhjälpa detta informerade 

forskningspersonalen om att det var fritt att avbryta testningen och att 

testprestationen absolut inte spelade någon roll för exempelvis vilken hjälp 

patienterna senare skulle få. Ansträngningar gjordes också för att samplanera 

deltagarnas testsessioner med läkarbesöken så att de inte skulle behöva resa flera 

gånger till kliniken.  

Design 

I Delstudie 1 har en mellangruppsdesign använts för att undersöka huruvida 

kognitiv funktion skiljer sig åt mellan undersökningsdeltagare beroende på 

diagnostisk grupptillhörighet. Därav har den oberoende variabeln utgjorts av 

diagnosgrupp, det vill säga insomni, depression eller komorbid insomni och 

depression, och den beroende variabeln av kognitiv funktion mätt i vigilans, 

arbetsminnesspann och exekutiva funktioner. 

Instrument 

CANTAB 

Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) är ett 

instrument bestående av totalt 25 datoriserade deltest som avser mäta olika 

aspekter av kognitiv funktion (Fray & Robbins, 1996). Beroende på problematik 

hos patientgruppen kombineras deltesten i olika typer av batterier och det batteri 

som använts i denna studie var en version av CANTAB Depression Battery. 

Testningen tog ca 60 minuter per person att genomföra. Totalt administrerades 

sex olika deltest men för att begränsa analysen i uppsatsen valdes tre deltest och 

totalt åtta utfallsmått ut. Valet av deltest motiveras av tidigare beskriven 

litteratur där studier har rapporterat nedsättningar i uppmärksamhet, minne och 

exekutiva funktioner hos deprimerade personer. Gällande insomni har 

litteraturen varit mindre entydig men studier har påvisat nedsättningar i 

uppmärksamhet och minne medan exekutiva funktioner inte undersökts i lika 

stor grad trots att de har en stor inverkan på hur individen klarar sin dagliga 

livsföring. I följande analyser har intresset varit att undersöka både förmåga till 

bibehållen uppmärksamhet, arbetsminne och exekutiva funktioner och således 

valdes att titta närmare på test som avser mäta detta. För att se en fullständig 

beskrivning av hela testbatteriet se hemsidan för Cambridge Cognition 

(http://www.cambridgecognition.com/academic-studies/product/cantab-

depression-battery). Nedan redovisas utvalda deltest och utfallsmått:  

 

Deltestet Rapid Visual Information Processing (RVP) mäter förmåga att 

bibehålla uppmärksamhet över tid (vigilans) genom att undersökningsdeltagaren 

får sitta i fyra minuter och titta på siffror som presenteras (en i taget, 100 siffror 

per minut) samt trycka på en knapp så fort vissa bestämda målsekvenser dyker 

upp. Utfallsmåtten beskriver: 
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- sannolikheten för att testpersonen träffar rätt 

- sannolikheten för att personen gör falsklarm 

- genomsnittlig svarslatens för korrekta träffar  
 

Deltestet Spatial Span (SSP) mäter arbetsminneskapacitet genom att 

undersökningsdeltagaren ser framför sig ett antal vita rutor på skärmen varav 

några av rutorna tillfälligt ändrar färg. Uppgiften går ut på att minnas vilka rutor 

det var som ändrade färg och i vilken ordning detta skedde. Utfallsmåttet 

beskriver arbetsminnesspann, det vill säga hur många rutor personen lyckas 

hålla i minnet och återge i rätt ordning. 

 

Deltestet One Touch Stockings of Cambridge (OTS) mäter arbetsminne, 

exekutiva funktioner och planeringsförmåga genom att undersökningsdeltagaren 

ska lista ut hur många förflyttningar som behöver göras i ett visst mönster för att 

få det att se ut som ett annat mönster (facit). Utfallsmåtten beskriver: 

- genomsnittligt antal försök till korrekt lösning 

- genomsnittligt tidsspann/latens till korrekt lösning. 

För utförligare beskrivning av RVP, SSP och OTS se Bilaga 2.   

 

CANTAB-testen har visat sig vara känsliga för kognitiva förändringar vid 

affektiva tillstånd (Roiser, Rubinsztein & Sahakian, 2009). Utfallsmåttet 

”genomsnittlig svarslatens för korrekta träffar” i deltestet RVP har visat sig vara 

en god indikator på upprätthållen uppmärksamhet (Sahakian, Jones, Levy, Gray 

& Warburton, 1989) och utfallsmåttet spannlängd i deltestet SSP har visat sig 

vara känsligt för kronisk trötthet (Joyce, Blumenthal & Wessely 1996). Eldh 

(2013) använde CANTAB Depression Battery för att jämföra personer med 

insomni, komorbid insomni och en normgrupp.  I övrigt har, oss veterligen, detta 

batteri inte administrerats i studier av sömnstörning men däremot har liknande 

test använts (se exempelvis Joo et al. 2013; Killgore et al. 2009).  

        

Samtliga av de utvalda deltesten är icke-verbala vilket är en fördel i och med att 

resultatet då inte är avhängigt testpersonens språkliga kunskaper. Datoriserade 

tester erbjuder vissa fördelar jämfört med konventionella test, bland annat 

underlättas en standardiserad administrering samtidigt som datainsamlingen och 

analysen automatiseras vilket gör att det kan ske snabbt och med större 

noggrannhet (Smith et al., 2013). Testningen administrerades med hjälp av en 

PC med pekskärm, speciellt framtagen för ändamålet av Cambridge Cognition 

Ltd, av märket TabletKiosk (Windows XP Professional, Intel ® Celeron ® M 

CPU 423 @ 1,06 GHZ, 0,99 GB RAM). För mer information om och 

demonstration av CANTAB-testen se www.camcog.com/cantab-tests.asp. 

The Swedish National Adult Reading Test (NART-SWE) 

Utöver CANTAB-testen administrerades även den svenska versionen av NART, 

National Adult Reading Test (Nelson & Willison, 1991) som kallas NART-

http://www.camcog.com/cantab-tests.asp
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SWE (Rolstad et al., 2008). Instrumentet mäter ordförståelse och genom att med 

en formel omvandla testresultaten till GAI har studier använt instrumentet för att 

uppskatta premorbid IQ. NART-SWE är bara normerat för åldersgruppen 49–83 

år i Sverige vilket innebär att validiteten när det gäller yngre personer kvarstår 

att fastställa. Vid användning av amerikanska och brittiska versioner av NART 

har observerats en positiv korrelation mellan utbildningsnivå och testresultat, 

liksom mellan ålder och testresultat, vilket tyder på att yngre personers IQ 

riskerar att underskattas med denna typ av test (Lezak et al., 2012). Flera studier 

har undersökt korrelationen mellan resultat på NART och IQ (mätt t.ex. med 

WAIS) och sambandet har uppskattats till mellan 0.4 och 0.8, det vill säga ett 

måttligt till starkt samband (Lezak et al., 2012).  

Statistiska analysmetoder 

Dataanalyserna utfördes med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 

version 21 och 22 samt Microsoft Excel. Alla statistiska analyser beräknades 

utifrån complete case analysis, även känt som listwise deleation, vilket betyder 

att de deltagare vilka saknade en eller flera variabeldata för aktuella utfallsmått 

helt enkelt plockades bort från beräkningarna (Allison, 2001). Detta innebär att i 

analyserna för Delstudie 1 inkluderades endast de deltagare vilka genomförde ett 

komplett testbatteri på CANTAB samt NART-SWE. 

 

Eventuella snedfördelningar och extremvärden i variabeldatan identifierades 

med hjälp av dels okulär besiktning av spridningsdiagram och histogram, dels 

framtagande av datans skevhet och kurtosis. I de fall då en snedfördelning 

observerades genomfördes en transformering av datan med hjälp av 

logaritmering. Genom att transformera datan med hjälp av logaritmering 

omräknas variabeln utifrån dess naturliga logaritm, vilket kan framhäva datans 

normalfördelning och korrigera eventuell snedfördelad inomgruppsvarians 

(Osborne, 2010). Efter genomförd transformering studerades återigen datan i 

histogram samt dess skevhet och kurtosis för att bedöma huruvida en tydligare 

normalfördelning åstadkommits. Vid påträffande av extremvärden undersöktes 

huruvida dessa påverkade erhållna testresultat genom att utföra beräkningar 

både med och utan dessa. 

 

Oberoende envägs-Analysis Of Variance (ANOVA) användes för att analysera 

eventuella skillnader mellan de tre diagnosgrupperna gällande ålder, 

självskattningar på MADRS-S och ISI samt prestation på CANTAB och NART-

SWE. I de fall där skillnader påträffades utfördes post hoc-test för att urskilja 

mellan vilka grupper skillnaden förelåg. Valet av post hoc-test baserades på 

gruppernas stickprovsstorlek i och med att dessa skiljde sig åt, vilket medförde 

att Hochberg GT2 post hoc-test tillämpades då detta anses korrigera för ojämna 

stickprovsgrupper. Detta gäller dock endast så länge som antagandet om 

homogena varianser håller (Field, 2013). 
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Utöver detta användes även Pearsons chi-två, vilket är ett icke-parametrisk test 

som avser att mäta sannolikhetsfördelningen av en viss variabel på nominal- och 

ordinalskalenivå, för att undersöka huruvida gruppernas fördelning av kön, 

utbildningsnivå och sysselsättning avvek från varandra. 

 

Styrkan på samtliga skillnader beräknades med hjälp av Cohen’s d, vilket anses 

utgöra ett standardiserat mått för den observerade effektens storlek. I enlighet 

med Cohen (1988) tolkades en effektstorlek på d=.20 som en liten effekt, d=.50 

som en medelstor effekt och d=.80 som en stor effektstorlek. Dessutom har 

statistisk power beräknats för att bedöma risken att begå ett så kallat typ II-fel 

(Field, 2013), det vill säga risken att felaktigt behålla nollhypotesen givet att 

denna är falsk. Vanligtvis beräknas statistisk power innan genomförandet av 

studier, i syfte att avgöra storleken på stickprovsgrupper, med en önskvärd 

power på 80 %. Detta var dock inte möjligt i föreliggande uppsats då 

uppsatsförfattarna saknade möjlighet att påverka deltagarinflödet, varför detta 

endast beräknades i efterhand. För att beräkna statistisk power användes 

programmet G*power 3 (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007). I och med att 

deltagarantalet tydligt skilde sig åt mellan grupperna baserades 

powerberäkningen på antalet i den minsta gruppen (n=18). Detta konservativa 

tillvägagångssätt medförde att power för hitta en signifikant skillnad med en stor 

effekt (d=.80) med en signifikansnivå på p=.05 var endast 0.72. Power för att 

identifiera en medeleffekt (d= .50) var 0.34 och power för en hitta liten effekt 

(d=.20) var bara 0.09 (för vidare diskussion kring detta se rubrik 

Resultatdiskussion s. 40). 
 

Resultat 
Nedan redovisas resultaten för frågeställning 1, det vill säga huruvida de tre 

grupperna skilde sig åt avseende kognitiv funktion mätt genom test av vigilans, 

arbetsminne och exekutiva funktioner. 

CANTAB 

Vid beräknande av envägs-ANOVA för de åtta CANTAB-variablerna noterades 

en signifikant skillnad mellan de tre grupperna på OTS medelsvarslatens vid 

fyra förflyttningar F(2, 169)=3.18, p<.04. Men då det vid okulär besiktning och 

undersökning av variabeldatans skevhet och kurtosis framkom att hälften av 

variablerna var tydligt snedfördelade genomfördes en logaritmerad 

transformering av dessa. Detta resulterade i att en tydligare normalfördelning 

framkom. Vid beräknande av ANOVA med de korrigerade värdena för de tre 

grupperna framkom inte längre någon signifikant skillnad på OTS 

medelsvarslatens vid fyra förflyttningar F(2,169)=1.81, p<.17. I övrigt framkom 

inga signifikanta skillnader mellan grupperna avseende prestation på de 

kognitiva testerna F(2, 169)≥.03, p≥.33. I Tabell 2 nedan redovisas respektive 
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patientgrupps medelvärden och standardavvikelser för de åtta utfallsmåtten på 

CANTAB (för mer utförlig information om utfallsmåtten se Bilaga 2). 
 

Tabell 2 

Medelvärden, standardavvikelser och spann för CANTAB i Delstudie 1 

Utfallsmått Beskrivning Insomni-

behandling 

n = 106 

 

Kombinerad 

insomni- och 

depressions-

behandling 

n = 48 

Reguljär 

depressions-

behandling 

n = 18 

SSP 

spannlängd 

Längsta sekvens UD 

lyckades komma ihåg 

6.42 (1.34) 

2-9 

6.29 (1.27) 

4-9 

6.5 (1.34) 

5-9 

RVP 

sannolikhet 

korrekt träff 

Sannolikhet att UD 

tryckte rätt 

0.63 (0.16) 

0.19-0.96 

0.61 (0.2) 

0.26-1.0 

0.6 (0.19) 

0.11-0.85 

RVP 

sannolikhet 

falskt alarm 

Sannolikhet att UD 

tryckte fel 

0.01 (0.01) 

0.00-0.07 

0.01 (0.01) 

0.00-0.4 

0.01 (0.01) 

0.00-0.57 

RVP 

svarslatens 

Genomsnittlig 

svarslatens vid korrekt 

svar (ms) 

422.5 (79.73) 

285-657 

421.25 (100.13) 

281-801 

439.19 (101.98) 

322-691 

OTS antal 

försök fyra 

förflyttningar 

Genomsnittligt antal 

försök innan korrekt 

svar vid fyra 

förflyttningar 

1.37 (0.37) 

1-2.5 

1.46 (0.41) 

1-2.5 

1.39 (0.37) 

1-2.25 

OTS antal 

försök fem 

förflyttningar 

Genomsnittligt antal 

försök innan korrekt 

svar vid fem 

förflyttningar 

1.48 (0.43) 

1-3.25 

1.36 (0.38) 

1-2.75 

1.36 (0.4) 

1-2.5 

OTS 

svarslatens 

fyra 

förflyttningar 

Genomsnittlig 

svarslatens till korrekt 

svar vid fyra 

förflyttningar (ms) 

16414.57 

(8232.9) 

5746.5-

44779.75 

20587.36 

(16429.37) 

4870.5-

96284.75 

14213.26 

(6586.49) 

5450.25-

32394.25 

OTS 

svarslatens 

fem 

förflyttningar 

Genomsnittlig 

svarslatens till korrekt 

svar vid fem 

förflyttningar (ms) 

27346.82 

(11306.91) 

8450-

195964.5 

29363.04 

(19886.58) 

9156- 

87329.25 

21006.78 

(11306.91) 

8719- 

50494 
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NART-SWE 

En signifikant skillnad mellan grupperna observerades avseende prestation på 

NART-SWE F(2, 169)=3.4, p<.04. Vid post hoc-analyser visade sig skillnaden 

föreligga mellan deltagarna i den kombinerade insomni- och 

depressionsbehandlingen och den reguljära depressionsbehandlingen Hochberg 

GT2, p<.05, där deltagarna i den reguljära depressionsbehandlingen i genomsnitt 

uttalade 4.75 färre ord korrekt på NART-SWE jämfört med deltagarna i den 

kombinerade insomni- och depressionsbehandlingen. Resultatet visar på en 

måttlig effektstorlek, Cohen’s d=0.73. En måttlig effektstorlek, Cohen’s d=0.57, 

framkom även mellan deltagarna i depressionsbehandlingen och 

insomnibehandlingen, där depressionsgruppen i genomsnitt uttalade 3.74 färre 

ord korrekt i jämförelse med insomnigruppen. Skillnaden var dock inte 

signifikant Hochberg GT2, p<.08. I Tabell 3 redovisas medelvärden och 

standardavvikelser på NART-SWE för respektive patientgrupp. 

 
Tabell 3 

Medelvärden, standardavvikelser och spann för NART-SWE i Delstudie 1 

Utfallsmått Beskrivning Insomni-

behandling 

n = 106 

Kombinerad 

insomni- och 

depressions-

behandling 

n = 48 

Reguljär 

depressions-

behandling 

n = 18 

NART-SWE Antal korrekt 

uttalade ord 

38.91 (6.62) 

20-49 

39.92 (6.79) 

19-49 

35.17 (6.21) 

23-46 

 

 

DELSTUDIE 2 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Eftersom fokus i Delstudie 2 var att undersöka korrelationer mellan kognitiv 

funktion och behandlingsutfall, har antalet inkluderade deltagare begränsats till 

dem som både genomgått behandling, med för- och eftermätning på ISI och 

MADRS-S, samt kognitiv testning innan behandlingsstart. Då antalet deltagare 

som uppfyllde detta kriterium inom den reguljära depressionsbehandlingen var 

ytterst få (tio stycken) valdes att endast inkludera personer från 

insomnibehandlingen och den kombinerade insomni- och 

depressionsbehandlingen. Totalt inkluderades 92 deltagare, varav 67 tillhörande 

insomnigruppen och 25 tillhörande den komorbida gruppen. Fördelning och 

bortfall redovisas i Figur 2. 
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Figur 2. Flödesschema Delstudie 2 

 

Deskriptiv information togs fram för samtliga deltagare gällande ålder, kön, 

utbildningsnivå och sysselsättning. Som eftergymnasial utbildning räknades 

både avslutade respektive påbörjade men avbrutna studier vid högskola eller 

universitet. Av de 68 deltagarna i Delstudie 2 med eftergymnasial utbildning 

uppgav 57 stycken att de erlagt examen vid högskola eller universitet. För en 

sammanfattning av deskriptiv information om deltagarna, se Tabell 4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal testade deltagare 

(vid datauthämtning 140506) 

n = 189 

Insomnibehandling 

n = 67 

Insomni- och 

depressionsbehandling 

n = 25 

Bortfall 

n = 3 pga förmätningsdata 

saknas 

n =7 pga eftermätningsdata  

saknas 

n = 3 pga saknas deltest 

 

Av dessa tillhörde 

n= 9 insomnibehandling 

n= 4 kombinerad insomni- 

och depressionsbehandling 

Antal deltagare 

inkluderade i analysen 

N = 92 

Varav 

Antal deltagare som 

både testats och hunnit 

genomgå behandling 

n = 105 

Exkluderade 

n = 18 tillhör reguljär 

depressionsbehandling 

n = 8 oklar 

behandlingsgrupp 

n = 58 pga ej hunnit 

genomgå behandling 
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Tabell 4 

Deskriptiv information om undersökningsdeltagarna Delstudie 2 

 Totalt 

N = 92 

Insomni-

behandling 

n = 67 

Kombinerad 

insomni- och 

depressions-

behandling 

n = 25 

Ålder    

     Medelålder (SD) 46.65 (11.91) 47.12 (11.94) 45.40 (11.98) 

     Åldersspann 23 – 74  23 – 73  24 – 74  

Kön    

     Kvinna (%) 59 (64.13) 48 (71.64) 11 (44) 

     Man (%) 33 (35.87) 19 (28.36) 14 (56) 

Utbildning
a
    

     Eftergymnasial (%) 68 (79.07) 52 (77.61) 16 (84.21) 

     Ej eftergymnasial (%) 18 (20.93) 15 (22.39) 3 (15.79) 

Sysselsättning
b
    

     Arbetar/studerar (%) 70 (81.4) 56 (83.58) 14 (73.68) 

     Arbetssökande/sjukskriven/ 

     pensionär/annat (%) 

16 (18.6) 11 (16.42) 5 (26.32) 

ISI    

     Innan behandling (SD) 16.09 (8.09) 17.31 (4.10) 18.04 (3.35) 

     Efter behandling (SD) 19.46 (7.86) 9.18 (5.45) 13.76 (5.61) 

MADRS-S    

     Innan behandling (SD) 17.51 (3.90) 12.87 (6.36) 24.72 (5.51) 

     Efter behandling (SD) 10.42 (5.83) 7.75 (6.23) 17.72 (7.20) 

a, b 
I den kombinerade behandlingsgruppen saknas information för totalt sex deltagare 

 

En signifikant skillnad observerades avseende könsfördelning grupperna 

emellan 2
=6.05, p<.014. För övriga demografiska variabler sågs inga skillnader 

mellan grupperna. Deltagarna i den kombinerade insomni- och 

depressionsbehandlingen skattade vid förmätningen signifikant högre grad av 

depressionssymtom på MADRS-S jämfört med insomnibehandlingen 

t(90)=8.23, p<.001, d=1.74. Ingen skillnad observerades mellan grupperna i 

skattning av insomnibesvär med ISI. 

Procedur 

För information om rekrytering, inklusion och exklusion se Delstudie 1. 
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För- och eftermätning 

Vid inklusion i behandlingarna för insomni eller samtidig insomni och 

depression genomfördes en förmätning, där deltagarna under en vecka fick 

registrera sin sömn i en så kallad sömndagbok och bära aktigraf. Sömndagboken 

bestod av en natt- och en dagdel, där deltagarna registrerade bland annat de tider 

då de gick och lade sig, somnade och steg upp, samt skattade bland annat 

upplevd trötthet och sömnighet under dagen. Aktigrafen användes för att mäta 

deltagarnas aktivitetsnivå både natt- och dagtid. Utöver detta fyllde deltagarna i 

ett antal självskattnings- och frågeformulär samt genomgick den datorbaserade 

kognitiva testningen med CANTAB. Efter avslutad behandling genomförde 

deltagarna en eftermätning, där de, precis som vid förmätningen, återigen 

registrerade sin sömn i en sömndagbok och bar aktigraf under en vecka. 

Dessutom svarade deltagarna på ett antal frågeformulär och samma uppsättning 

självskattningsformulär som vid förmätningen, samt genomgick återigen den 

datorbaserade kognitiva testningen. Deltagarna fick även göra ett återbesök hos 

en läkare eller psykolog vid Internetpsykiatrienheten i syfte att genomföra en 

mer grundläggande diagnostisk bedömning samt bedömning av eventuellt 

fortsatt vårdbehov. 

Behandlingsbetingelser 

Alla deltagare har genomgått iKBT mot antingen insomni eller komorbid 

insomni och depression, vilken har utformats efter vedertagna 

behandlingsprinciper för berörda problemområden. Behandlingslängden var 

fastställd till nio veckor för insomnibehandlingen och tolv veckor för den 

kombinerade insomni och depressionsbehandlingen. Alla deltagarna 

behandlades via Internetpsykiatrienhetens webbaserade behandlingsplattform, 

där de hade regelbunden kontakt med en legitimerad psykolog, alternativt 

psykologkandidat i slutskedet av psykologutbildningen. Samtliga behandlare 

fick regelbunden handledning av legitimerad psykolog med erfarenhet av KBT 

och iKBT. Ett fåtal av deltagarna, tio stycken, som ingår i föreliggande analys 

behandlades av uppsatsförfattarna själva. 

Etiska överväganden 

Se Delstudie 1. 

Design 

Delstudie 2 är en korrelationsstudie där en inomgruppsdesign använts för att 

undersöka huruvida kognitiv funktion hos undersökningsdeltagarna kan 

predicera behandlingsutfall inom ramen för iKBT mot insomni och komorbid 

insomni och depression. I denna frågeställning har den oberoende variabeln 

kognitiv funktion, mätt i vigilans, arbetsminnesspann och exekutiva förmågor, 

relaterats till den beroende variabeln behandlingsutfall, det vill säga deltagarnas 

förändring i självskattningar på ISI respektive MADRS-S från för- till 

eftermätning. 
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Instrument 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale - Självskattning (MADRS-S) 

MADRS-S är ett självskattningsformulär som används för att mäta grad av 

depression. Det är framtaget för att vara känsligt för förändring i 

depressionsnivå och består av nio items: sinnesstämning, oroskänslor, sömn, 

matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, känslomässigt engagemang, 

pessimism och livslust. Personen svarar genom att för varje fråga välja ett av sex 

svarsalternativ där poängen ligger mellan 0-6 beroende på vilket svar som väljs. 

Den sammanlagda poängen som erhålls när alla nio frågor besvarats hamnar 

mellan 0-54 poäng där 0–12 poäng = väsentligen obesvärad, 13–19 poäng = 

mild depression, 20–34 poäng = måttlig depression och >34 poäng = svår 

depression (Montgomery & Åsberg, 1979). Instrumentet uppvisar både en god 

reliabilitet och en stark korrelation mellan självskattning och klinikerskattning 

av MADRS (mellan r=.8 och .94) vilket visar på samstämmighet mellan de olika 

versionerna (Svanborg & Åsberg, 1994). 

Insomnia Severity Index (ISI) 

ISI är ett självskattningsinstrument som används för att mäta upplevd 

sömnlöshet och ge ett mått på besvärsgrad av sömnbesvären (Bastien et al., 

2001). Instrumentet består av sju frågor som adresserar de senaste två veckornas 

svårigheter att somna, svårigheter att upprätthålla sömn, problem med för tidigt 

uppvaknande, hur nöjd/missnöjd man är med sitt sömnmönster, hur 

sömnproblemen påverkar det dagliga livet, om andra personer märker att 

sömnproblemen leder till funktionsnedsättning samt hur bekymrad individen 

känner sig över sömnproblemen. Svaren ges på en femgradig Likertskala från 0 

till 4 där 0 står för ”inte alls” och 4 står för ”väldigt mycket”. Den totala 

poängen för samtliga frågor hamnar mellan 0-28 där 14 poäng länge betraktats 

som gränsen mellan signifikanta och icke-signifikanta sömnproblem. 

Tillämpade gränsvärden har varit: 

0–7 = sannolikt inga signifikanta sömnbesvär 

8–14 = vissa sömnbesvär men under gränsen för kliniskt signifikant 

sömnstörning (“subthreshold insomnia”) 

15–21 = kliniskt signifikant sömnstörning, medelsvår grad 

22–28 = kliniskt signifikant sömnstörning, svår grad. 

I en nyare valideringsstudie konstaterades dock att det bästa gränsvärdet för att 

optimera instrumentets sensitivitet och specificitet och korrekt urskilja personer 

som lider av insomni från personer som inte gör det var 10 poäng (Morin, 

Belleville, Bélanger & Ivers, 2011). Detta gränsvärde har därför använts i 

föreliggande studie. 

 

Instrumentet har visat sig vara ett valitt och känsligt självskattningsmått för att 

utvärdera sömnsvårigheter, med en test-retest reliabilitet på r=.76 till .78 och 

Cronbachs α=.74 (Bastien et al., 2001). Även interna konsistensen har visat sig 
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mycket god med Cronbachs α=.9 (Morin et al., 2011). Formuläret finns både 

som självskattningsversion, som klinikerskattning och för anhörigskattning och 

överensstämmelsen mellan de olika formaten har visat sig vara god (Bastien et 

al., 2001). ISI har även validerats för administrering över internet och man fann 

då en signifikant korrelation mellan det vanliga ISI-formatet (papper och penna) 

och internetformatet (r≥.98, p<.001) (Thorndike et al., 2011). 

Residual gain scores 

Som mått på behandlingsutfall valdes förändring i deltagarnas skattningar av 

insomnisymtom (mätt med ISI) och depressionssymtom (mätt med MADRS-S) 

efter behandling jämfört med före behandling. Då undersökningsdeltagarna 

varierade signifikant i sina skattningar vid förmätningen användes residual gain 

scores för att analysera den individuella symtomförändringen. Residual gain 

scores är användbart då det dels tar hänsyn till det mätfel som kan uppstå när 

samma instrument används två gånger av samma deltagare, och dels kontrollerar 

för skillnaderna i förmätningsvärdena mellan de olika deltagarna (Steketee & 

Chambless, 1992). Måttet på förändringen beräknas genom att först 

transformera för- och eftermätningspoäng till z-poäng. Därefter multipliceras 

förmätningens z-poäng med korrelationen mellan för- och eftermätning, för att 

till sist subtraheras från eftermätningens z-poäng (z2-z1r12) (Steketee & 

Chambless, 1992). Detta innebär att lägre tal, det vill säga negativa tal, tyder på 

en större förändring i självskattningspoäng. I korrelationsanalyser medför detta 

att en negativ korrelation tyder på att ett högre värde på den oberoende variabeln 

samvarierar med en större förbättring i symtomsjälvskattning. Vid positiva 

korrelationer sker istället det motsatta där ett lägre värde på den oberoende 

variabeln tyder på en större förbättring i symtomsjälvskattning. 

CANTAB och NART-SWE 

Se Delstudie 1                                                                                     

Statistiska analysmetoder 

Alla statistiska analyser beräknades utifrån complete case analysis, även känt 

som listwise deleation, vilket betyder att de deltagare som saknade en eller flera 

variabeldata för aktuella utfallsmått helt enkelt plockades bort från 

beräkningarna (Allison, 2001). Detta innebär att i analyserna för Delstudie 2 

inkluderades endast de deltagare vilka hade genomfört ett komplett testbatteri på 

CANTAB och NART-SWE samt för- och eftermätning med ISI och MADRS-S. 

 

För samtliga variabler undersöktes huruvida dessa avvek från 

normalfördelningen genom att studera dess skevhet och kurtosis. Även 

eventuella extremvärden undersöktes genom okulär besiktning med 

spridningsdiagram. 
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För att undersöka huruvida gruppernas fördelning av kön, utbildningsnivå och 

sysselsättning avvek från varandra användes Pearsons Chi-två. Vid jämförelse 

av gruppernas ålder, prestation på CANTAB och NART-SWE samt 

självskattningar på ISI och MADRS-S tillämpades oberoende t-test. 

 

Korrelationsanalyserna mellan prestation i de kognitiva testerna och NART-

SWE samt behandlingsutfall utfördes med hjälp av Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient, vilken anses mäta graden av linjärt 

samband mellan variabler. I de fall där datan avvek från normalfördelningen 

användes istället Spearmans rangkorrelationskoefficient. Vid samtliga 

korrelationer användes Cohens riktlinjer för effektstorlek där r=.1 ansågs utgöra 

ett svagt samband, r=.3 ett måttligt samband och r=.5 ett starkt samband 

(Cohen, 1988). Vid beräkning av effektstorlek för skillnader mellan 

behandlingsgrupperna användes Cohen’s d (se Delstudie 1 för riktlinjer).  

 

Utöver detta genomfördes beräkningar av statistisk power (se Delstudie 1). Med 

92 deltagare (båda grupperna) beräknades den statistiska powern vara 0.16 för 

små effekter (r=0.1), 0.85 för medeleffekt (r=0.3) och 0.99 för stora effekter 

(r=0.5). 

 

Resultat 
Nedan redovisas först eventuella skillnader mellan de två grupperna avseende 

prestation på CANTAB och NART-SWE och sedan resultaten för frågeställning 

2, det vill säga huruvida det finns ett samband mellan kognitiv funktion och 

behandlingsutfall. I Tabell 5 på nästa sida erhålls deskriptiv information 

avseende de nio variablerna mätta med CANTAB och NART-SWE. 

 

Gruppskillnader i prestation på CANTAB och NART-SWE 

En signifikant skillnad noterades mellan grupperna gällande sannolikhet att 

träffa rätt i RVP t(90)=2.44, p<.02, där deltagarna i insomnibehandlingen hade 

signifikant högre sannolikhet att träffa rätt jämfört med dem i den kombinerade 

insomni- och depressionsbehandlingen. Resultatet visar på en måttlig 

effektstorlek d=0.58. Ingen skillnad i prestation på övriga deltest i CANTAB 

eller NART-SWE observerades. 
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Tabell 5 

Medelvärden, standardavvikelser och spann för CANTAB och NART-SWE i Delstudie 2 

Utfallsmått Beskrivning Totalt 

n = 92 

 

Insomni-

behandling 

n = 67 

Kombinerad 

insomni- och 

depressions-

behandling 

n = 25 

SSP 

spannlängd 

Längsta sekvens UD 

lyckades komma 

ihåg 

6.46 (1.27) 

5-9 

6.52 (1.32) 

5-9 

6.28 (1.14) 

5-8 

RVP 

sannolikhet 

korrekt träff 

Sannolikhet att UD 

tryckte rätt 

0.63 (0.17) 

0.26-0.96 

0.65 (0.15) 

0.3-0.96 

0.56 (0.19) 

0.26-0.89 

RVP 

sannolikhet 

falskt alarm 

Sannolikhet att UD 

tryckte fel 

0.01 (0.01) 

0.00-0.06 

0.01 (0.01) 

0.00-0.06 

0.01 (0.01) 

0.00-0.42 

RVP 

svarslatens 

Genomsnittlig 

svarslatens vid 

korrekt svar (ms) 

418.17 (84.31) 

284.57-801.08 

405.85 (68.52) 

284.57-657.15 

451.18 (111.72) 

332.48-801.08 

OTS antal 

försök fyra 

förflyttningar 

Genomsnittligt antal 

försök innan korrekt 

svar vid fyra 

förflyttningar 

1.37 (0.36) 

1-2.25 

1.34 (0.35) 

1-2.25 

1.46 (0.38) 

1-2.25 

OTS antal 

försök fem 

förflyttningar 

Genomsnittligt antal 

försök innan korrekt 

svar vid fem 

förflyttningar 

1.41 (0.34) 

1-2.75 

1.38 (0.32) 

1-2.25 

1.48 (0.39) 

1-2.75 

OTS 

svarslatens 

fyra 

förflyttningar 

Genomsnittlig 

svarslatens till 

korrekt svar vid fyra 

förflyttningar (ms) 

17568.23 

(9350.81) 

6103.75-

48619.5 

17038.86 

(8696.54) 

6103.75-

44779.75 

18986.94 

(10985.15) 

7386- 

48619.5 

OTS 

svarslatens 

fem 

förflyttningar 

Genomsnittlig 

svarslatens till 

korrekt svar vid fem 

förflyttningar (ms) 

29178.07 

(23956.64) 

8450- 

195964.5 

28434.09 

(24710.28) 

8450- 

195964.5 

31171.95 

(22164.94) 

9156- 

87329.25 

NART-SWE Antal korrekt 

uttalade ord 

39.58 (6.51) 

20-49 

39.31 (6.23) 

20-49 

40.28 (7.3) 

24-49 
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Korrelation med behandlingsutfall 

CANTAB 

I Tabell 6 redovisas erhållna korrelationer mellan de åtta deltesten på CANTAB 

och behandlingsutfall på ISI mätt med residual gain scores. 
 

Tabell 6 

Korrelation mellan kognitiv funktion och självskattade sömnbesvär i Delstudie 2 

Utfallsmått ISI 

Totalt 

N = 92 

ISI 

Insomni-

behandling 

n = 67 

ISI 

Kombinerad 

insomni- och 

depressions-

behandling 

n = 25 

SSP spannlängd -.23* -.22 -.19 

RVP sannolikhet korrekt träff -.13 -.14 .10 

RVP sannolikhet falskt alarm -.01 .01 -.02 

RVP svarslatens .19 .03 .26 

OTS antal försök fyra förflyttningar .17 .03 .33 

OTS antal försök fem förflyttningar .16 .14 .27 

OTS svarslatens fyra förflyttningar -.70 -.12 -.07 

OTS svarslatens fem förflyttningar -.13 -.16 -.07 

Not. Behandlingsutfall på ISI beräknat med residual gain scores 

* p<0.05 

 

En signifikant korrelation observerades mellan SSP spannlängd och residual 

gain scores på ISI r(92)=-.23, p<.03, där resultatet visar på en liten effektstorlek. 

Det vill säga det finns ett svagt samband mellan uppnådd spannlängd och 

förändring på ISI från för- till eftermätning, där förmågan att klara av en längre 

spannlängd, det vill säga att minnas fler rutor, samvarierar med en större 

förändringspoäng på ISI. Med andra ord ett bättre arbetsminnesspann korrelerar 

med större sänkning av självskattningspoäng på ISI. För de övriga utfallsmåtten 

noterades inga signifikanta korrelationer med residual gain scores på ISI. Det 

framkom heller inga signifikanta korrelationer mellan CANTAB och ISI sett till 

de två behandlingsgrupperna separat. 
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Nedan följer en sammanställning över observerade korrelationer mellan kognitiv 

funktion, mätt med de åtta utfallsmåtten på CANTAB, och behandlingsutfall på 

MADRS-S (Tabell 7). 

 
Tabell 7 

Korrelation mellan kognitiv funktion och självskattade depressionsbesvär i Delstudie 2 

Utfallsmått MADRS-S 

Totalt 

N = 92 

MADRS-S 

Insomni-

behandling 

n = 67 

MADRS-S 

Kombinerad 

insomni- och 

depressions-

behandling 

n = 25 

SSP spannlängd -.11 -.07 -.16 

RVP sannolikhet korrekt träff .08 .15 .09 

RVP sannolikhet falskt alarm -.13 -.07 -.26 

RVP svarslatens .23* .14 .20 

OTS antal försök fyra förflyttningar .07 -.02 .17 

OTS antal försök fem förflyttningar .01 -.03 .03 

OTS svarslatens fyra förflyttningar .07 .09 .09 

OTS svarslatens fem förflyttningar -.03 .01 -.09 

Not. Behandlingsutfall på MADRS-S beräknat med residual gain scores 

* p<0.05 

 

En signifikant korrelation noterades mellan RVP medelsvarslatens och residual 

gain scores på MADRS-S rs(92)=.23, p<.03. Resultatet tyder på att det finns ett 

svagt samband mellan svarslatensen på RVP och förändring på MADRS-S från 

för- till eftermätning, där en kortare svarslatens korrelerar med större förändring 

i självskattade depressionssymtom. För de övriga utfallsmåtten på CANTAB 

observerades inga signifikanta korrelationer med residual gain scores på 

MADRS-S. Det framkom heller inga signifikanta korrelationer mellan 

CANTAB och MADRS-S sett till de två behandlingsgrupperna var för sig. 

NART-SWE 

Inga signifikanta korrelationer noterades mellan NART-SWE och behandlings-

utfall på ISI och MADRS-S mätt med residual gain scores, se Tabell 8. 
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Tabell 8 

Korrelation mellan NART-SWE och självskattade insomni- o depressionssymtom i Delstudie 2 

 NART-SWE 

Totalt 

N = 92 

NART-SWE 

Insomnibehandling 

n = 67 

NART-SWE 

Kombinerad 

insomni- och 

depressions-

behandling 

n = 25 

ISI 

 

-.04 .01 -.19 

 

MADRS-S .07 .15 -.31 

Not. Behandlingsutfall på ISI och MADRS-S beräknat med residual gain scores 

 

DISKUSSION 

Föreliggande uppsats utgjordes av två delstudier vilka utgick från olika 

frågeställningar men var tätt sammanlänkade genom att de byggde på 

information från delvis samma undersökningsdeltagare och testprestationer. 

Syftet med den första delstudien var att undersöka huruvida det förelåg några 

skillnader i kognitiva funktioner, mätt genom tester av vigilans, arbetsminne och 

exekutiva funktioner, mellan personer med diagnosen insomni, personer med 

depression samt personer som uppfyllde diagnoskriterierna för både insomni och 

depression. Hypotesen var att grupperna skulle skilja sig åt. Den andra 

delstudien var mer explorativ med syfte att utröna om det fanns några samband 

mellan hur undersökningsdeltagarna presterade i de kognitiva testerna och hur 

mycket de sedan förbättrades av sin behandling, mätt med självskattade symtom 

på depression och insomni. Då föreliggande uppsats har en explorativ ansats där 

flera faktorer undersökts parallellt kan detta öka risken för slumpmässiga utfall, 

vilket medför att erhållna analysresultat bör tolkas med försiktighet. Nedan 

följer en resultatsammanfattning och sedan diskussion. 

 

Resultatsammanfattning 

 

I Delstudie 1 framkom efter korrigering för snedfördelad data inga signifikanta 

skillnader mellan de tre patientgrupperna avseende prestation i test av 

uppmärksamhet, arbetsminne eller exekutiva funktioner.  Däremot noterades en 

skillnad i prestation i ordförståelsetestet NART-SWE där patienter i den 

reguljära depressionsbehandlingen fick signifikant lägre poäng än de i den 

kombinerade insomni- och depressionsbehandlingen med en måttlig 

effektstorlek, Cohen’s d=0.73. Depressionsgruppen presterade också sämre än 

insomnigruppen med en måttlig effektstorlek, Cohen’s d=0.57, dock blev den 

skillnaden inte signifikant. Sammantaget kan konstateras att hypotesen i 

Delstudie 1 om skillnader mellan grupperna, så som det uppmättes i denna 

studie, inte kunde styrkas. 
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I Delstudie 2 uppvisade deltagarna i insomnibehandlingen en signifikant bättre 

prestation än deltagarna i den kombinerade insomni- och 

depressionsbehandlingen när det gällde sannolikheten att träffa rätt i det deltest 

som avsåg mäta bibehållen uppmärksamhet, RVP. I övrigt kunde inga 

signifikanta skillnader urskiljas mellan grupperna avseende prestation i de 

kognitiva testen eller NART-SWE.  

 

Två tydliga samband observerades mellan testprestation och symtomskattning. 

Dels framkom en signifikant korrelation mellan bättre prestation i 

arbetsminnestestet SSP Spannlängd och minskning av insomnisymtom efter 

behandling, dels framkom en signifikant korrelation mellan lägre genomsnittlig 

svarslatens i vigilanstestet RVP och större förbättring av depressionssymtom 

efter behandling. Bättre arbetsminnesspann hade alltså ett samband med 

förbättring av insomnibesvär samtidigt som kortare tid till korrekt träff i 

uppmärksamhetstestet hade ett samband med förbättring av depressionsbesvär. 

Dock var effektstorlekarna i båda fallen små. För övriga utfallsmått framkom 

inga signifikanta samband med behandlingsutfall, mätt i individuella 

förändringsvärden av symtomskattningar.  

      

Resultatdiskussion 
 

Resultatet i Delstudie 1 visar att patienter med insomni, depression och 

komorbid insomni/depression utifrån studiens resultat inte tycks skilja sig åt 

nämnvärt när det gäller förmåga till bibehållen uppmärksamhet, 

arbetsminnesspann och exekutiva funktioner när dessa testas med deltesten SSP, 

RVP och OTS i CANTAB Depression Battery. Litteraturgenomgången i 

uppsatsens inledning visade att nedsättningar i minne, uppmärksamhet och 

exekutiva funktioner tydligare setts hos personer med depression än hos 

personer med insomni, ett fynd som skulle kunna frammana gissningar om att 

grupperna borde prestera olika i jämförande test. Likaledes får det betraktas som 

en rimlig gissning att individer med dubbel belastning i form av både depression 

och insomni borde uppvisa en större påverkan på kognitiva funktioner än 

exempelvis personer med bara insomni, men detta är alltså inget som 

observerats i denna studie.  

 

Att en signifikant skillnad framkom mellan insomnigruppen och den komorbida 

insomni- och depressionsgruppen i Delstudie 2, när det inte framkom i Delstudie 

1, kan tolkas på flera sätt. Dels skulle det kunna bero på att vissa extremvärden 

kan ha rensats bort i Delstudie 2, i och med att testade personer som inte hunnit 

bli färdiga med sin behandling inte inkluderades i analysen. Detta skulle i sådant 

fall kunna bidra till en minskad inomgruppsvarians och således en större 

möjlighet att detektera skillnader mellan grupperna. Det främsta skälet till 

frånvaron av resultat i Delstudie 1 är dock förmodligen det låga antalet deltagare 
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i depressionsgruppen. Med en stickprovsstorlek på n=18 blir powern i 

undersökningen låg och det krävs mycket stora effekter för att signifikanta 

skillnader mellan grupperna ska observeras. I gruppjämförelsen i Delstudie 2 var 

storleken på stickproven större vilket medförde att powern blev högre och då 

framkom den signifikanta skillnaden i uppmärksamhetstestet RVP där 

deltagarna i insomnibehandlingen uppvisade en större sannolikhet att träffa rätt 

än de i den kombinerade insomni- och depressionsbehandlingen. Dock kan 

konstateras att några stora effekter gällande gruppvisa avvikelser i prestation 

troligen inte föreligger då endast en signifikant skillnad framkom även med 

högre power. 

 

Vad kan det tänkas bero på att grupperna med depression (den komorbida 

insomni- och depressionsgruppen respektive den reguljära depressionsgruppen) 

överlag inte presterade sämre än gruppen med bara insomni? En tänkbar 

förklaring är att samtliga grupper generellt var ganska högfungerande, ett 

antagande som styrks dels av den konstaterat höga utbildningsnivån i alla tre 

grupper och dels av att även flera andra studier rapporterat hög utbildningsnivå 

hos patienter som sökt internetadministrerad psykologisk behandling (se 

exempelvis Hedman et al., 2014; Ström et al., 2004). Att behandlingen 

genomfördes inom ramen för en studie kan ytterligare ha påverkat vilken typ av 

patienter som deltagit. Det kan tänkas att vissa personer upplever det aversivt att 

ställa upp i en studie för att få vård, exempelvis på grund av just testningen eller 

alla extra undersökningsfrågor som behöver besvaras, och därför hellre avstår. 

När det gäller den reguljära depressionsgruppen så var det inte heller något krav 

att genomgå kognitiv testning för att erhålla behandling, något som kraftigt kan 

ha påverkat både mängden depressionspatienter i studien och även vilka som 

ställde upp. Antingen var det personer som var nyfikna och ville bidra till 

forskningen (och kanske inte tvivlade så mycket på sin kognitiva förmåga) eller 

så var det tvärtom personer som upplevde just kognitiva nedsättningar och ville 

få detta testat. Detta går omöjligen att veta, men en gissning från författarnas 

sida är att de personer som tackade nej till deltagande i kognitiv testning var de 

som mådde sämst och trodde att de skulle göra dåligt ifrån sig. 

 

Eldh (2013) använde samma kognitiva testbatteri (CANTAB Depression 

Battery) som har använts i denna uppsats och undersökte skillnader i prestation 

mellan personer med komorbid insomni och depression respektive endast 

insomni. Författaren tittade på samtliga 34 utfallsmått i batteriet och fann en 

signifikant skillnad mellan grupperna på endast två av måtten, bland annat i 

testet OTS. En potentiell förklaring som framhölls till att inte fler skillnader 

framkom var att deltagarantalet i grupperna, framförallt i den komorbida 

insomni- och depressionsgruppen, var litet. I Eldh (2013) framkom att 

deltagarna i den kombinerade insomni- och depressionsbehandlingen tog 

signifikant längre tid på sig att komma fram till den korrekta lösningen på de 
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allra svåraste problemen i OTS, det vill säga när fem förflyttningar krävdes. 

Detta resultat kunde inte replikeras med det större deltagarantalet i föreliggande 

uppsats. En potentiell förklaring till diskrepansen avseende resultat mellan de 

olika studierna är den ökade risken för massignifikans som förelåg i den tidigare 

studien då hela 34 olika jämförelser gjordes ökade risken för att begå typ 1-fel 

(det vill säga att hitta en skillnad som egentligen inte finns) med hela 83 %. I 

föreliggande studie reducerades denna risk markant genom att endast nio 

utfallsmått analyserades, även om en viss risk för typ 1-fel fortfarande existerade 

(se Metoddiskussion s. 43). Dock finns naturligtvis en risk att denna uppsats 

istället missade att identifiera gruppskillnader som eventuellt fanns i övriga 

utfallsmått i och med att de inte inkluderades i analysen.  

 

Den signifikant sämre poängen i NART-SWE som den reguljära 

depressionsgruppen uppvisade måste beaktas mot bakgrund av den signifikanta 

skillnad i ålder som framkom mellan grupperna. Litteraturen är tämligen 

samstämmig gällande sambanden mellan hög ålder och hög poäng i NART 

(Lezak et al., 2012) så det är troligt att den lägre poängen till stor del kan 

förklaras av detta. Denna brist i instrumentet kan vara missvisande i de fall 

poängen omvandlas till GAI (General Ability Index) och används för att uttala 

sig om individernas intelligensnivå. I föreliggande uppsats har detta emellertid 

inte gjorts. Resultaten på NART-SWE har främst inkluderats i uppsatsen i 

explorativt syfte där de främsta skälen var 1) författarna var intresserade av om 

poängen kunde ha ett samband med behandlingsutfall mot bakgrund av att det är 

ett ordförståelsetest, och internetbehandlingarna till stor del bygger på att 

tillgodogöra sig behandling genom att läsa och 2) om det skulle visa sig att 

poäng på NART-SWE samvarierade med behandlingsutfall så möjliggjordes 

vidare analys genom att omvandla råpoängen till GAI för varje deltagare och 

undersöka om detta bättre predicerade behandlingsutfallet än de kognitiva 

testerna eller diagnostisk problematik. Då inga signifikanta samband framkom 

mellan poäng på NART-SWE och behandlingsutfall beslutades att inte gå vidare 

med analys av GAI. 

 

Skillnaden i NART-SWE poäng var endast signifikant mellan 

depressionsgruppen och den komorbida insomni- och depressionsgruppen, 

medan åldersskillnaden endast var signifikant mellan depressionsgruppen och 

insomnigruppen. Detta kan tyckas märkligt, men skulle kunna bero på de 

ojämna gruppstorlekarna. Skillnaden i deltagarantal mellan insomnigruppen och 

depressionsgruppen var betydligt större än mellan den komorbida insomni- och 

depressionsgruppen och depressionsgruppen. Det är troligt att en tydligare 

skillnad i NART-SWE hade framkommit mellan insomnigruppen och 

depressionsgruppen om deltagarantalet i grupperna hade varit mer homogent.  
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Två signifikanta samband kunde skönjas mellan prestation i de kognitiva testen 

och självskattad symtomförändring efter behandling. Bättre arbetsminnesspann 

predicerade större förbättring i upplevda insomnisymtom och kortare 

genomsnittlig svarslatens för korrekt träff i vigilanstestet predicerade en större 

förbättring av depressionssymtom. Dessa resultat kan tolkas som att man som 

patient i en internetadministrerad KBT-behandling mot insomni och/ eller 

depression har större möjlighet att ta till sig behandlingen och förbättra vissa 

symtom om man har ett bättre arbetsminnesspann liksom en större förmåga till 

bibehållen uppmärksamhet. Dessa slutsatser är intuitivt rimliga i och med att 

båda behandlingarna är ansträngande och ställer stora krav på att ta till sig ny 

kunskap via ganska långa textstycken.  

 

En tolkning av den övriga frånvaron av starka samband mellan prestation i de 

kognitiva testerna och symtomförbättring är att behandlingarna i föreliggande 

studie är robusta för mindre skiftningar i kognitiv förmåga. Patienter har alltså 

möjlighet att tillgodogöra sig internetbehandling mot insomni respektive 

insomni/depression oavsett om de har vissa problem med uppmärksamhet, 

minne eller exekutiva funktioner. Det kan tänkas att större påverkan på 

behandlingsutfall skulle ha framkommit om deltagarna uppvisat dels större 

skiftningar mellan grupperna men framförallt kraftigare kognitiva nedsättningar, 

så en annan tolkning av resultatet är att deltagarna i denna studie inte hade 

särskilt stora nedsättningar - åtminstone inte så stora att det orsakade några 

större variationer i behandlingsutfall. När det gäller insomni så överensstämmer 

detta antagande med tidigare forskning då man i flera fall inte kunnat påvisa 

tydliga objektiva nedsättningar i kognitiv funktion hos personer med insomni 

trots att de rapporterat subjektiva upplevelser av nedsatt förmåga. Som tidigare 

nämnts var deltagarna i insomnibehandlingen signifikant bättre än de i den 

kombinerade insomni- och depressionsbehandlingen på att träffa rätt i 

vigilanstestet. Dock syntes inget samband mellan prestation i detta test och 

behandlingsutfall. 

Metoddiskussion 

Nedan kommer föreliggande uppsats metodologiska aspekter att diskuteras 

utifrån dess validitet och reliabilitet. Med validitet menas förmågan att mäta det 

som avses att mätas, och reliabilitet hur precis mätningen kan anses vara (Field, 

2013). Både validitet och reliabilitet kan dessutom delas upp i intern respektive 

extern, där intern validitet syftar på trovärdigheten i dragna slutsatser, det vill 

säga med hur stor säkerhet kan föreliggande slutsatser anses giltiga. Detta till 

skillnad från intern reliabilitet som syftar på huruvida utfallet är påverkbart av 

omkringliggande faktorer, det vill säga hur träffsäkra erhållna resultat kan anses 

vara. Med extern validitet menas förmågan att kunna generalisera dragna 

slutsatser till andra situationer och extern reliabilitet huruvida möjligheten för 

replikering av föreliggande studie är genomförbar (Field, 2013). 
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Design 

I föreliggande uppsats har en explorativ ansats tillämpats. Detta innebär att inga 

riktade frågeställningar eller hypoteser använts, vilket kan tänkas utgöra en stor 

brist då flera olika möjligheter undersöks samtidigt. Att utgå från tydligt riktade 

hypoteser anser bland annat Steketee och Chambless (1992) är viktigt, 

framförallt inom prediktionsforskning, eftersom risken för missvisande resultat 

kan tänkas öka vid post hoc-hypoteser. Riktade hypoteser kräver dock ett 

gediget och tydligt forskningsunderlag som utgångspunkt, vilket får anses ha 

saknats i föreliggande uppsats. Därmed anses den explorativa ansatsen 

berättigad av Steketee och Chambless (1992), eftersom avsaknad av underlag 

omöjliggör upprättandet av tydliga hypoteser. 

 

Ytterligare en brist med en explorativ ansats och att flera olika analyser 

genomförs samtidigt är att risken för att begå ett så kallat typ I-fel ökar. Med ett 

typ I-fel menas risken att förkasta nollhypotesen då denna egentligen är sann 

(Field, 2013). Det vill säga ju fler analyser som utförs parallellt, desto större risk 

för att erhålla ett resultat som egentligen inte existerar. I föreliggande uppsats 

kan detta tänkas gälla bland annat variansanalyserna i Delstudie 1, men kanske 

framförallt korrelationsanalyserna i Delstudie 2, där flertalet olika skillnader och 

samband undersökts parallellt. Användande av andra statistiska analysmetoder 

skulle kunnat ha minskat risken för typ I-fel, exempelvis tillämpandet av 

regressionsanalyser, alternativt en korrigering av alfanivån (Field, 2013). Vid 

utformandet av denna studie ansågs dock detta inte som fördelaktigt, då mer 

avancerade statistiska modeller, som regressionsanalys, underlättas av ett visst 

teoretiskt underlag och riktade hypoteser samt att en korrigerad alfanivå i det här 

fallet skulle innebära en alldeles för stor risk för ett typ II-fel. Eftersom både 

Delstudie 1 och 2 utgick från en explorativ ansats ansågs undersökning av 

eventuella korrelationer som ett berättigat första steg, vilket sedermera hade 

kunnat utgöra underlag för potentiella regressionsanalyser om betydande 

samband observerats. 

 

Viktigt att komma ihåg är att vid korrelationsanalyser föreligger alltid en risk att 

undersöka andra samband än de tilltänkta, så kallade bakomliggande variabler 

(Field, 2013). Detta eftersom att den statistiska analysen per se inte genererar 

kausala samband. Huruvida detta “skenkorrelat” kan tänkas uppstå eller ej är till 

stor del beroende av studiens design, där utformningen av studien behöver 

övervägas noga för att möjliggöra observation av tilltänkta samband. I 

föreliggande uppsats kan risken för skensamband i Delstudie 2 antas vara 

relativt stor, då det finns flera möjliga tänkbara faktorer som kan ha påverkat 

behandlingsutfallet på ISI och MADRS-S utöver deltagarnas kognitiva funktion 

mätt med CANTAB och NART-SWE vid förmätningen, exempelvis 

spontanförbättring, medicinering eller annan behandling då ingen av dessa 

kontrollerades för. 
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Sammantaget kan sägas att uppsatsens explorativa ansats kan tänkas ha ökat 

risken för typ I-fel till följd av de parallella analyser som tillämpats, vilket kan 

anses påverka både uppsatsens validitet och reliabilitet. Detta eftersom det är 

svårt att veta huruvida det som avsetts att mätas verkligen har mätts, och om 

mätningen skett utan påverkan från omkringliggande faktorer. 

Bortfall 

I föreliggande analyser har eventuellt bortfall valts att hanteras genom så kallad 

complete case analysis (CA)/listwise deleation, vilket innebär att de deltagare 

som saknat en eller flera mätpunkter på huvudutfallsmåtten i respektive 

delstudie har utelämnats från aktuella analyser (Allison, 2001). Anledningen till 

denna bortfallshantering var att deltagarunderlaget utgjordes av ett så kallat 

bekvämlighetsurval, det vill säga de deltagare som fanns tillgängliga fick lov att 

ingå (som ett resultat av att uppsatsförfattarna saknade möjlighet att påverka 

inflödet). Tillämpandet av CA löper stor risk att påverka utfallet av de statistiska 

analyserna eftersom att det ofta medför stora databortfall. Om databortfallet 

dessutom inte saknas helt slumpmässigt, det vill säga om det riskerar att finns ett 

systematiskt bortfall, kan erhållna resultat bli mycket missvisande. I 

föreliggande analyser har dock bortfallet varit relativt litet, framförallt sett till 

Delstudie 1 där endast 17 av totalt 189 deltagare (vilket motsvarar 8.99 %) 

uteslöts ur beräkningarna, men även Delstudie 2 där de flesta exkluderades på 

grund av att de inte avslutat sin behandling. Detta medför att sannolikheten för 

att bortfallet skulle vara representativt för populationen ökar, då ett litet bortfall 

har större sannolikhet att ske helt slumpmässigt. Det är dock viktigt att vara 

medveten om bortfallshanteringen eftersom det saknas garantier för att saknad 

data inte är systematisk. 

 

Även om bortfallet var relativt litet i båda delstudierna så hade det varit 

intressant att komplettera med så kallade bortfallsanalyser. Detta för att 

undersöka huruvida bortfallet kan anses ha varit representativt för stickprovet 

avseende exempelvis ålder, kön, utbildningsnivå och självskattningar på ISI och 

MADRS-S. Dessa analyser hade kunnat underlätta vid utvärdering av 

genomförd studies validitet och reliabilitet, då det skulle ha gett mer information 

om den ursprungliga urvalsgruppen. 

 

Rekrytering, inklusion och exklusion 

En aspekt som kan tänkas bidra till problem med så kallad restriction of range, 

det vill säga att en för liten spridning förekommer inom stickprovet (Field, 

2013), är att denna troligtvis begränsats av rekryteringsrutinen, då rekryteringen 

utgick från deltagarnas egen motivation. Detta i och med att deltagarna själva 

sökte sig till behandlingen och deltagande i studien, vilket kan tänkas medföra 

homogenitet gällande exempelvis upplevda besvär i och med att det är tänkbart 
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att individer vilka upplever en högre grad av besvär kanske inte söker sig till 

denna behandlingsform. Det vill säga om stickprovet istället baserats på 

patientinflödet i den reguljära psykiatriska vården, hade eventuellt en större 

spridning gällande upplevda besvär förekommit, speciellt om de mer komplexa 

och svårare fallen hade inkluderats. Detta hade mycket väl kunnat påverka 

möjligheten till att hitta eventuella skillnader patientgrupperna emellan 

alternativt samband mellan kognitiv funktion och behandlingsutfall. 

 

Något som kan tänkas ha påverkat observerade resultat är att även om 

självskattade insomni- och depressionsbesvär tyder på klinisk signifikans hos 

undersökningsdeltagarna på gruppnivå, så har deltagare vilka skattat under 

kliniskt signifikanta besvär inkluderats i studien (detta gäller framförallt ISI). 

Att detta har skett kan bero på att inkluderingen till insomni- respektive den 

kombinerade insomni- och depressionsbehandlingen har baserats på 

klinikerskattade bedömningar, till skillnad från självskattade, vilka genomförts 

vid bedömningssamtal med läkare och psykolog. Att individer vilka självskattar 

icke-kliniskt signifikanta besvär bedöms som inkluderade kan eventuellt bero på 

att bedömningssamtalet skedde innan den självskattade förmätningen, vilket 

skulle kunna tyda på en spontanförbättring däremellan. Ett annat alternativ är att 

individen upplever och rapporterar besvär som inte fångas av 

självskattningsinstrumentet i fråga, vilket skulle medföra att den interna 

validiteten kan ifrågasättas eftersom risken finns att det som avsetts mätas 

eventuellt inte har mätts. 

Undersökningsdeltagare 

Det sammanlagda antalet undersökningsdeltagare får anses ha varit relativt stort, 

framförallt i Delstudie 1 (172 stycken) men även Delstudie 2 (92 stycken). Ett 

stort stickprov kan anses positivt då det ökar den statistiska powern vilket 

minskar risken för att begå ett så kallat typ II-fel (Field, 2013), det vill säga 

risken att behålla nollhypotesen då denna egentligen är falsk. Med andra ord ju 

högre statistisk power, desto mindre risk för uteblivna resultat som egentligen 

existerar. Sett till grupperna emellan var dock fördelningen mycket ojämn, där 

framförallt antalet deltagare i gruppen tillhörande den reguljära 

depressionsbehandlingen var mycket lågt (Delstudie 1) med totalt 18 deltagare. 

Ett ojämnt antal deltagare i grupperna kan vara problematiskt då det kan påverka 

både tillämpade statistiska analyser och erhållna resultat. 

 

Vid utförandet av analyser i Delstudie 1 tillämpades envägs-ANOVA, vilken 

utgår från gruppernas inomgruppsvarians i beräkningarna. Vanligtvis anses 

ANOVA utgöra ett relativt robust test även då antagandet om homogena 

varianser bryts till viss del, förutsatt att stickprovsstorlekarna är relativt jämna 

(Field, 2013). I de fall då stickprovsstorlekarna skiljer sig åt signifikant kan dock 

ANOVA tappa denna robusthet, vilket påverkar erhållna resultat och 
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möjligheten att tolka dessa. Hur resultatet påverkas är beroende av hur den 

snedfördelade inomgruppsvariansen grupperna emellan ser ut, där en större 

varians hos den största gruppen, i relation till den minsta gruppen, gör det 

erhållna F-värdet mer konservativt (Field, 2013), vilket ökar risken för typ II-fel. 

Till skillnad från när den största gruppens varians är mindre jämfört med den 

minsta gruppens, vilket medför ett mer liberalt F-värde, det vill säga en ökad 

risk för att begå ett typ I-fel. I föreliggande analys innebär detta att en ökad risk 

för typ II-fel har förelegat då analyserna visade på att en större 

inomgruppsvarians vanligtvis förekom inom de grupperna med flest deltagare. 

Risken finns därmed att nollhypotesen har behållits då denna egentligen kan ha 

ansetts vara falsk. 

 

Ytterligare en brist avseende undersökningsdeltagarna i föreliggande analyser 

var den höga representationen av högutbildade individer, vilket kan tänkas ha 

påverkat erhållna resultat, kanske framförallt avseende den kognitiva testningen. 

Att genomföra analyser på ett stickprov bestående av i princip enbart 

välutbildade kan resultera i så kallade takeffekter, det vill säga att observerade 

resultat till större delen hamnar i det övre skiktet, då dessa individer kan antas 

vara vana att prestera och inneha en hög kognitiv förmåga. En takeffekt med ett 

samlat resultat i den ena änden av fördelningen riskerar även att medföra en 

väldigt liten spridning, i och med att deltagarna troligtvis presterar jämbördigt. 

Detta kan därmed även resultera i det tidigare nämnda restriction of range, vilket 

försvårar möjligheten att hitta eventuella skillnader och korrelationer. Ett mer 

nyanserat stickprov med en större inomgruppsspridning, gällande exempelvis 

utbildning och sysselsättning, skulle mycket väl kunna tänkas ha bidragit till att 

större mellangruppsskillnader och korrelationer avseende kognitiva funktioner 

hade observerats i de båda delstudierna. Dock förutsatt att 

mellangruppsspridningen inte avvikit signifikant från varandra, eftersom att det 

gör det svårare att tolka erhållna resultat. 

 

I Delstudie 2 utgjordes ytterligare en begränsning av att deltagarunderlaget var 

relativt heterogent sett till självrapporterade symtombilder på ISI respektive 

MADRS-S. Det vill säga underlaget kan egentligen sägas ha utgjorts av två 

separata patientgrupper, varav den ena led av insomni och den andra av 

komorbid insomni och depression. Analyserna hade troligtvis medfört andra 

resultat om stickprovet som helhet hade varit mer homogent, speciellt då 

analyserna, även om de inte var signifikanta, emellanåt erhöll olika samband 

(positiva respektive negativa) mellan behandlingsutfall och de kognitiva 

utfallsmåtten för respektive patientgrupp (se Tabell 6 s. 37 respektive Tabell 7 s. 

38). 

 

Sammanfattningsvis kan både validitet och reliabilitet anses ha påverkats av 

ovannämnda aspekter. Exempelvis kan det vara svårt att generalisera 
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observerade resultat i och med de ojämna gruppindelningarna då de riskerar att 

inte vara representativa för dessa patientkategorier i stort. Dessutom försvåras 

möjligheterna till tolkning av resultat i och med att de statistiska modellernas 

antaganden kan ha brutits, vilket sänker både validitet och reliabilitet. 

Utfallsmått 

Resultaten i föreliggande uppsats har baserats på åtta utvalda utfallsmått på 

CANTAB, fördelat på tre deltester, samt NART-SWE, ISI och MADRS-S. Att 

utfallsmåtten begränsats till att endast utgöra dessa är både en styrka och 

svaghet. En styrka i och med att antalet parallella analyser begränsas, vilket 

minskar risken för typ I-fel. Men en svaghet då risken för typ II-fel ökar i och 

med att eventuella skillnader grupperna emellan och korrelationer med 

behandlingsutfall kan ha existerat för utelämnade utfallsmått. 

 

Då det på CANTAB-deltestet OTS dessutom valdes att endast inkludera de 

svåraste uppgifterna (det vill säga uppgifter vilka krävde fyra respektive fem 

förflyttningar), kan risken för så kallade golveffekter ha ökat, det vill säga att 

observerade mätvärden samlats i fördelningens nedre del (Field, 2013). 

Anledningarna till detta beslut var dels att utforska huruvida resultaten från Eldh 

(2013) kunde replikeras, där den komorbida insomni- och depressionsgruppen 

uppvisade en signifikant längre svarslatens vid 5 förflyttningar i jämförelse med 

insomnigruppen, och dels en önskan om att undvika tidigare nämnda takeffekter, 

och i förlängningen restriction of range. Beslutet baserades delvis på 

uppsatsförfattarnas egna uppfattningar avseende deltestets svårighetsgrad (som 

ingalunda utgör ett valitt och reliabelt mått), vilket kan ha medfört att takeffekter 

utlämnades till fördel för golveffekter eftersom en skillnad observerades i 

prestation på OTS vid fyra förflyttningar (näst svåraste uppgiften) men inte vid 

fem (svåraste uppgiften). Om uppgifter innehållandes tre förflyttningar 

inkluderats hade eventuellt både tak- och golveffekter uteslutits och andra 

resultat kunnat observeras. 

 

En aspekt avseende den kognitiva testningen som kan diskuteras är valet av 

testbatteri. CANTAB kan eventuellt tänkas vara ett för trubbigt instrument för 

att kunna upptäcka de kognitiva nedsättningar som kan förekomma hos den 

studerade populationen. Detta eftersom studier tyder på att de nedsättningar som 

föreligger hos observerade patientgrupper generellt tillhör de högre kognitiva 

funktionerna, framförallt hos individer med insomni. I och med att CANTAB 

ursprungligen har utvecklats för testning av kognitiv funktion hos äldre och 

demenssjuka (Fray, Robbins & Sahakian, 1996), vilket kan tänkas medföra 

större nedsättningar än vad aktuella patientgrupper uppvisar, riskerar testen att 

missa eventuella mer subtila svårigheter. Tyvärr fanns dock inga möjligheter för 

uppsatsförfattarna att själva påverka valet av testbatteri då detta beslut var taget 

sedan länge. 
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För beräkning av behandlingsutfall har residual gain scores tillämpats. Metoden 

medför flera styrkor, bland annat att omräkningen av poängen hanterar 

upprepade mätningar vid inomgruppsdesign (Steketee & Chambless, 1992), 

vilket kan antas öka studiens validitet och reliabilitet. Dessutom tar residual gain 

score hänsyn till individens förändring i självskattning i relation till övriga 

deltagare, vilket ger ett mer rättvisande resultat för gruppen som helhet eftersom 

individers förändringspoäng annars kan medföra olika stor effekt beroende på 

huruvida de utgick från en hög respektive låg självskattningspoängnivå. En 

nackdel är dock att förändring mätt med residual gain scores kan vara relativt 

svårtolkat då erhållna förändringsvärden är omvända, vilket medför en viss risk 

att feltolka observerade korrelationer. Ett alternativ till användandet av residual 

gain scores hade varit att enbart titta på självskattningar på ISI och MADRS-S 

vid eftermätningen, vilket dock valdes bort till följd av att ett isolerat 

eftermätningsvärde ansågs utgöra ett bristfälligt mått på behandlingsutfall då 

ingen hänsyn tas till individens skattning innan behandling. 

Datahantering 

Vid dataanalyserna framkom att inom vissa utfallsmått förekom vissa 

extremvärden, det vill säga några enskilda dataobservationer som låg långt 

utanför den övriga fördelningen. Att extremvärden förekommer kan exempelvis 

innebära att felinmatningar skett, men eventuellt även tyda på att den 

underliggande datafördelningen inte är normalfördelad. Ett dataunderlag som 

avviker från normalfördelningen och innehåller extremvärden kan vara mycket 

svårt att tolka eftersom avvikelserna påverkar både valda statistiska analysers 

förfarande och resultat (Osborne, 2010). Det kan exempelvis öka risken för typ 

I-fel, genom att korrelationer eller skillnader som egentligen inte existerar 

observeras till följd av extremvärdena, alternativt typ II-fel då faktiska 

korrelationer eller skillnader kanske inte framkommer på grund av den 

snedfördelade datan. 

 

Ett sätt att hantera data som avviker från normalfördelningen är att transformera 

observationerna med hjälp av så kallad logaritmering (egentligen ett 

samlingsbegrepp för flera olika metoder). Detta anses korrigera 

snedfördelningen genom att utgå från datans naturliga logaritm (Osborne, 2010), 

vilket framhäver datans underliggande normalfördelning som kan antas 

föreligga enligt centrala gränsvärdessatsen. Denna metod användes för bland 

annat ovannämnda utfallsmått då datan visade på hög kurtosis och skevhet, för 

att sedan möjliggöra beräkningar med hjälp av sedvanlig ANOVA. Fördelen 

med transformering enligt logaritmering, om den resulterar i tydligare 

normalfördelning, är att parametriska test kan användas fortsättningsvis. 

Nackdelen är dock att denna form av transformering inte är optimal för all typ 

av data, då det finns ett flertal metoder som alla passar olika typer av data och 
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snedfördelningar. Så huruvida logaritmering utgjorde den mest optimala 

metoden i föreliggande uppsats kan diskuteras. 

 

Ett alternativ till användandet av transformering hade varit att använda icke-

parametriska test, exempelvis Kruskal-Willis (vilket motsvarar envägs-

ANOVA; Field, 2013). Detta valdes dock bort då bedömningen gjordes att 

möjligheten till fortsatt tillämpning av parametriska test och en enhetlig 

rapportering med exempelvis medelvärden ansågs fördelaktig. 

 

Ytterligare en aspekt avseende datahanteringen i föreliggande uppsats som kan 

diskuteras är den gällande användningen av NART-SWE. NART-SWE används, 

som tidigare nämnts, vanligtvis som underlag för beräkning av testpersonens 

GAI. I föreliggande uppsats har syftet med NART-SWE istället varit att försöka 

fånga deltagarens ordförståelse, genom att använda råpoängen i beräkningarna 

till skillnad från det omräknade GAI-värdet, där en högre poäng har antagits 

motsvara en bättre ordförståelse. Detta riskerar medföra att det som avsetts 

mätas (ordförståelse) egentligen inte har mätts, eftersom att NART-SWE inte 

kan sägas vara validerat för denna typ av mätning. 

 

Styrkor och svagheter 
En styrka i denna examensuppsats var att den totala mängden 

undersökningsdeltagare var tämligen stor, något som ökar möjligheten att uttala 

sig om de fynd som framkommit. Framförallt testades ett stort antal 

insomnipatienter, vilket får anses vara ett välkommet bidrag till forskningen 

kring kognitiv nedsättning och insomni. I studien inkluderades endast personer 

som vid läkarbedömning bedömdes uppvisa kliniskt signifikant insomni 

och/eller depression. Studiepopulationen utgörs alltså av “riktiga patienter” som 

sökte vård vid en väl etablerad klinik (Internetpsykiatrienheten på Huddinge 

Sjukhus). Detta ger den aktuella studien viss tyngd och ökar den ekologiska 

validiteten, framförallt avseende gruppen hjälpsökande, högutbildade personer 

med insomni och/eller depressionsbesvär.  

 

Att det tillämpade kognitiva testbatteriet var datoriserat möjliggjorde en 

standardisering av testproceduren vilket ökar den ekologiska reliabiliteten i 

studien, det blir lätt för efterkommande studier att upprepa samma 

undersökning. Den ekologiska reliabiliteten gynnas också av att de 

internetbaserade behandlingarna förekommer i ett relativt standardiserat format 

liksom att de utvalda primärmåtten (ISI och MADRS-S) är väl beprövade och 

ansett reliabla mått.  

 

Flera potentiella begränsningar i föreliggande studie har redan nämnts, där den 

stora skillnaden i deltagarantal mellan grupperna är en av de främsta. Det blir 

svårt att uttala sig om skillnader mellan grupperna när de är så olika stora och 
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framförallt när depressionsgruppen var så pass mycket mindre än de andra. En 

annan svaghet som har lyfts upp är huruvida den använda versionen av 

CANTAB Depression Battery var det bästa möjliga att använda på den 

studerade populationen eller om det eventuellt utgjorde ett för trubbigt mått. När 

det gäller deprimerade individer så har flera studier använt sig av CANTAB för 

att testa kognitiv funktion, men när det gäller insomnipatienter är instrumentet 

inte alls lika beprövat. Cambridge Cognition tillhandahåller i nuläget inget 

testbatteri som är specifikt inriktat på patienter med insomni, i föreliggande 

studie användes istället en version inriktad mot depression. Det är möjligt att en 

annan uppsättning av CANTABs 25 olika deltest bättre hade passat den 

studerade populationen, men som tidigare nämnts hade uppsatsförfattarna inte 

möjlighet att påverka val av testbatteri. Föreliggande uppsats kan ses som ett 

bidrag till kunskapsunderlaget kring de använda CANTAB-testens lämplighet 

vid studier av kognitiv funktion hos personer med insomni, depression och det 

komorbida tillståndet.  

 

SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING 

Föreliggande studie var till stora delar av explorativ art. Få tydliga skillnader 

kunde påvisas mellan personer med insomni, personer med depression och 

personer som lider av båda diagnoserna när det gäller kognitiv 

funktionsförmåga. Signifikanta samband framkom mellan arbetsminne och 

förbättring av insomnisymtom liksom mellan vigilans och förbättring av 

depressionssymtom, dock med små effektstorlekar. Vidare forskning med större 

och jämnare stickprov behövs för att kunna uttala sig om huruvida de tre 

patientkategorierna skiljer sig åt och på vilket sätt, liksom vilken roll den 

kognitiva förmågan hos patienterna spelar för behandlingsutfallet. Det vore 

värdefullt att i framtida forskning inkludera personer med svårare problematik 

då det troligen skulle ge en mer rättvisande bild av vilken roll den kognitiva 

förmågan spelar för möjligheten att tillgodogöra sig psykologisk behandling via 

internet. I denna uppsats begränsades antalet analyserade utfallsmått och det 

vore intressant att även titta på övriga utfallsmått i testbatteriet, så som gjordes i 

Eldh (2013), fast med ett större urval. Det skulle också vara intressant att testa 

samma personer före respektive efter behandling för att undersöka eventuella 

förändringar i prestation. I den mån det är möjligt vore det även önskvärt att 

ompröva valet av kognitiva deltest och eventuellt göra om testbatteriet för att 

bättre passa den studerade populationen, baserat på den senaste forskningen om 

kognitiva nedsättningar vid insomni respektive komorbid insomni och 

depression.   
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Bilaga 1 

 

Inklusions- och exklusionskriterier för deltagande i insomnibehandlingen 

(Sussa) respektive den kombinerade insomni- och depressionsbehandlingen 

(Indra) 

 

 

- Inklusionskriterier 

Minst 18 år 

Minst 11 poäng på ISI 

Haft problem med sömnen minst tre månader 

Lämnat muntligt och skriftligt samtycke till deltagande 

Kan läsa och skriva svenska 

Tillgång till internet 

Praktisk möjlighet att delta 

 

 

- Exklusionskriterier 

Bipolär sjukdom 

Sömnapné 

Arbetar natt 

Ändrad antidepressiv medicinering de senaste två månaderna 

Genomgått KBT för insomni (endast Indra) 
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Bilaga 2 
 

Rapid Visual Information Processing (RVP). Mäter förmåga att bibehålla 

uppmärksamhet över tid (vigilans). I en ruta mitt på datorskärmen presenteras 

sifforna 2-9 (en i taget, 100 siffror per minut) i en ordning som för deltagaren 

verkar vara slumpmässig. Uppgiften är att hålla utkik efter tre på förhand 

angivna målsekvenser bestående av tre siffror vardera (exempelvis 2–4–6). 

Personen ombeds att trycka på en knapp så fort en målsekvens identifierats. 

Utfallsmåtten beskriver: 

-sannolikheten för att testpersonen träffar 

-sannolikheten för att personen gör falsklarm 

-genomsnittlig svarslatens för korrekta träffar  

 

Spatial Span (SSP). Mäter arbetsminneskapacitet. Undersökningsdeltagaren ser 

framför sig ett antal vita rutor på skärmen varav några av rutorna tillfälligt 

ändrar färg. Uppgiften går ut på att minnas vilka rutor det var som ändrade färg 

och i vilken ordning detta skedde, samt när en viss signal ljudit trycka på dessa 

rutor i samma ordning. Utfallsmåttet beskriver arbetsminnesspann, det vill säga 

hur många rutor personen lyckas hålla i minnet och återge i rätt ordning. 

 

One Touch Stockings of Cambridge (OTS). Mäter arbetsminne, exekutiva 

funktioner och planeringsförmåga. Undersökningsdeltagaren får se två 

arrangemang som vardera innehåller tre färgade bollar. Bollarna är placerade så 

att det ser ut som att de ligger i en slags strumpor eller kokonger som hänger 

bredvid varandra. Den vänstra strumpan rymmer tre bollar (vertikalt), den 

mittersta två bollar och den högra strumpan rymmer en boll. Längst ned på 

bilden finns numrerade rutor. Uppgiften går ut på att deltagaren ska räkna ut hur 

många gånger bollarna i det ena arrangemanget behöver förflyttas för att bilden 

ska se identisk ut med det andra arrangemanget, och sedan trycka på den siffra 

som motsvarar det antalet. Uppgifterna kräver mellan en och fem förflyttningar 

innan korrekt lösning kan nås. Utfallsmåtten beskriver: 

-genomsnittligt antal försök till korrekt lösning 

-genomsnittligt tidsspann/latens till korrekt lösning.  

Den statistiska analysen har avgränsats till de uppgifter som krävde fyra eller 

fem förflyttningar för att nå korrekt lösning då dessa kräver att testpersonen 

tänker i fler steg och således är mer kognitivt krävande än när bara en, två eller 

tre förflyttningar krävs.  
 

 

 


