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Sammanfattning

Kontext
Sömn är en grundläggande biologisk nödvändighet, precis som behovet av mat och vatten. Men 
för miljontals människor världen över som lider av symtom på sömnlöshet (t.ex. har svårigheter 
att somna, inte kan fortsätta sova eller sover på ett sätt som inte ger återhämtning eller har sömn 
som är av dålig kvalitet) kan dagar och nätter vara en ständig kamp. 

Sömnlöshet är den vanligaste sömnstörningen och den har stor inverkan på den enskilda 
individens psykiska och fysiska hälsa, livskvalitet och produktivitet. Konsekvenserna av 
sömnlöshet påverkar flera människor än bara den enskilda individen, eftersom det kan få 
följdeffekter även på familjer, arbetsgivare och globala ekonomier. Det är viktigt att förstå de 
bredare samhällseffekterna av sömnlöshet för att identifiera möjligheter till skalbara insatser som 
är utformade för att påverka individers hälsa, välbefinnande och produktivitet på ett positivt sätt 
och som sammantaget gynnar samhället som helhet. 

Studiens syfte 
Syftet med den här studien var att identifiera och kvantifiera samhällsbelastning av sömnlöshet 
och dess konsekvenser, både när det gäller indirekta ekonomiska kostnader (dvs. icke-
hälsorelaterade kostnader) och immateriella kostnader (dvs. kostnader som inte direkt kan 
observeras genom ekonomiska transaktioner, men som ändå påverkar en individs hälsa och 
välbefinnande). Vi definierar samhällsbelastning som de effekter av sömnlöshet som sträcker 
sig bortom hälso- och sjukvårdsrelaterade effekter, även om samhällsbelastningen också kan 
inkludera sådana effekter. 

På grundval av resultaten innehåller rapporten rekommendationer för framtida politik, klinisk 
praxis och forskning för att mildra de samhälleliga och ekonomiska konsekvenserna av 
sömnlöshet. Forskningen fokuserade på en allmän vuxen population i höginkomstländer från 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i Nord-, Syd- och Västeuropa 
samt Nordamerika och Australien. 

Angreppssätt
Studien omfattar tre huvudsakliga forskningsaktiviteter: 

• En litteraturgenomgång för att identifiera och kvantifiera samhällsbelastningen av
sömnlöshet, inklusive prevalensen av sömnlöshet och dess inverkan på livskvalitet och
produktivitet på arbetsplatsen, följt av metaregression för att uppskatta den förutspådda
prevalensen av sömnlöshet.
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• Sekundära databasanalyser för att kvantifiera sömnlöshetens inverkan på det allmänna 
välbefinnandet och för att beräkna immateriella kostnader med hjälp av en metod för 
värdering av välbefinnande som representerar ett ekonomiskt värde som personer 
som lider av sömnlöshet skulle vara villiga att betala för att uppnå samma nivå av 
välbefinnande som en person utan sömnlöshet.

• Makroekonomisk modellering för att uppskatta de indirekta kostnaderna i samband med 
sömnlöshet och produktivitetsförlust. 

Resultaten från studien beskrivs utifrån följande tre relaterade subtyper av sömnlöshet1: 

1. Symtom på sömnlöshet - definieras som alla symtom på sömnlöshet, inklusive 
svårigheter att somna, svårigheter att fortsätta sova och/eller tidigt uppvaknande eller 
sömn av dålig kvalitet, eller operationaliserat som en poäng på skalan Insomnia Severity 
Index (ISI; Bastien et al. 2001) på minst 8 eller en poäng på skalan Athens Insomnia Scale 
(AIS; Soldatos et al. 2000) på minst 4. 

2. Klinisk sömnlöshet - definieras som svårigheter att somna eller fortsätta sova eller 
sömn som inte ger återhämtning minst tre gånger per vecka under minst en månad, med 
försämring av dagliga aktiviteter, eller operationaliserad som en ISI-poäng på minst 15 
eller en AIS-poäng på minst 6. Definitionen överensstämmer i stort sett med kriterierna 
för sömnlöshet i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan 
(DSM-IV), oavsett bakomliggande orsaker. 

3. Kronisk sömnlöshet - definieras som svårigheter att somna eller fortsätta sova eller 
att vakna tidigt på morgonen eller sömn som inte ger återhämtning minst tre gånger 
per vecka under minst tre månader, med försämring av dagliga aktiviteter. Definitionen 
stämmer i stort sett överens med kriterierna för sömnlöshet i den femte utgåvan av DSM 
(DSM-5). 

Huvudsakliga forskningsresultat

Prevalens av sömnlöshet
Upp till 50 % av den allmänna vuxna befolkningen som det rapporteras om i litteraturen lider 
av symtom på sömnlöshet, medan upp till 25 % och 15 % lider av klinisk respektive kronisk 
sömnlöshet. Prevalensen av symtom på sömnlöshet från litteraturen i de 16 identifierade 
länderna varierade från 17,5 % till 51,2 %, klinisk sömnlöshet varierade från 5,7 % till 25,3 % och 
kronisk sömnlöshet varierade från 6,0 % till 14,8 % (tabell ES.1). Som väntat var uppskattningarna 
från litteraturen för prevalensen av symtom på sömnlöshet vanligtvis större (och med ett större 
intervall) än uppskattningarna för klinisk och kronisk sömnlöshet, medan uppskattningarna för 
klinisk sömnlöshet vanligtvis var större (och med ett större intervall) än uppskattningarna för 
kronisk sömnlöshet.

1 För en jämförelse mellan DSM-IV och DSM-5 definitioner av sömnlöshet, se (från och med 20 oktober 2022):  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519704/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519704/
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Tabell ES.1: Intervall av rapporterade prevalensuppskattningar per region och land för varje 
sömnlöshetssubtyp (% av den totala vuxna befolkningen från varje studie)

Sömnlöshets-  
symtom

Klinisk  
sömnlöshet

Kronisk  
sömnlöshet

Totalt 17,5–51,2 % 5,7–25,3 % 6,0–14,8 %

Australien Australien 20,0–34,9 % -- 10,7–13,3 %

Nordamerika Nordamerika 17,5–18,1 % 9,5–23,0 % 6,0 %

    Kanada 24,0–51,2 % 9,5–19,0 % --

    USA 17,5–18,1 % 23,0 % 6,0 %

Norra Europa Norra Europa 20,8–37,6 % 10,2–20,0 % 7,1–9,7 %

    Finland 20,8–37,6 % 11,7–20,0 %

    Norge -- 10,2–11,9 % 7,1 %

    Sverige 24,6–33,1 % 10,5–13,4 % 8,1–9,7 %

Södra Europa Södra Europa 20,8–42,8 % 6,4–25,3 % --

    Grekland -- 25,3 % --

    Italien 27,1–27,6 % 7,0–8,7 % --

    Portugal 28,1–42,8 % 21,1 % --

    Spanien 20,8–37,6 % 6,4–22,4 % --

Västra Europa Västra Europa 18,6–49,9 % 5,7–19,0 % 6,8–11,0 %

    Österrike 32,0 % 19,0 % --

    Belgien 49,9 % -- --

    Frankrike 18,6–37,6 % 11,3–19,0 % --

    Tyskland 21,1–32,9 % 5,7–17,4 % --

    Schweiz 36,0 % -- 11,0 %

    Storbritannien 35,0–38,6 % 12,6–13,9 % 6,8–14,8 %

Anmärkning: Streck anger att data saknas för det angivna landet.
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Baserat på statistisk modellering förutspås ungefär en tredjedel av den allmänna vuxna 
befolkningen lida av symtom på sömnlöshet, medan 14 % och 8 % förutspås lida av klinisk 
respektive kronisk sömnlöshet. Metaregression med förbehåll för studiens egenskaper 
(t.ex. medelålder, andel kvinnliga deltagare, år för datainsamling) användes för att uppskatta 
prevalensen (dvs. förutspådda värden) för varje sömnlöshetssubtyp. (figur ES.1). Dessa 
uppskattningar av prevalensen motsvarar ungefär 172 miljoner människor med symtom på 
sömnlöshet, 72 miljoner med klinisk sömnlöshet och 42 miljoner med kronisk sömnlöshet bland 
befolkningen i arbetsför ålder i de 16 identifierade länderna..2 

2 Den totala arbetsföra befolkningen i de 16 identifierade länderna är 507 673 833 enligt uppgifter från Worldometers 
(per den 20 oktober 2022):  
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/) och Världsbanken (per den 20 oktober 
2022).:  
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?end=2021&name_
desc=false&start=2021&view=map&year=2021)

3 De beräknade prevalensvärdena är baserade på uppgifter från de 16 fokusländerna.

Figur ES.1: Förutsedd prevalens av sömnlöshetssubtyper för vuxna populationer i identifierade 
länder3

Anmärkningar: Värdena representerar den förutsedda prevalensen av sömnlöshet hos en befolkning 
med en medelålder på 46 år (med 52 % kvinnor) år 2020. Felintervallet representerar 95 % konfidensin-
tervall. Uppskattningarna för den enskilda sömnlöshetssubtypen utesluter inte varandra.
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I varje land beräknas 5-11 % av den vuxna befolkningen i allmänhet lida av kronisk 
sömnlöshet. När det gäller kronisk sömnlöshet varierade de beräknade prevalensskattningarna 
från metaregressionen från 5,3 % till 10,9 % per land, men var statistiskt olika endast mellan de 
två länderna med de största prevalensskattningarna (10,9 % i Australien och 10,7 % i Belgien) 
jämfört med de tre länderna med de minsta prevalensskattningarna (5,3 % i Österrike, 5,5 % i 
Tyskland och 6,1 % i Spanien) (figur ES.2). 

4 De beräknade prevalensskattningarna har tagits fram genom metaregression med hjälp av prevalensskattningar 
som rapporterats från litteraturen för varje land för alla sömnlöshetssubtyper. Således genererades prognostiserade 
skattningar för sömnlöshetssubtyper även när värden för vissa länder saknades.

Figur ES.2: Förutsedd prevalens av kronisk sömnlöshet för vuxna populationer i identifierade 
länder4 

Anmärkningar: Uppskattningarna är rangordnade från högst (överst) till lägst (nederst). Värdena representerar den 
förutsedda prevalensen av kronisk sömnlöshet för en befolkning med en medelålder på 46 år (med 52 % kvinnor) år 
2020. Felintervallet representerar 95 % konfidensintervall (KI). Icke överlappande KI visar statistiskt signifikanta skill-
nader vid p<0,05 (den streckade linjen markerar den övre gränsen för 95 % KI för de tre nedersta länderna [Spanien, 
Tyskland och Österrike] för statistiskt signifikanta skillnader jämfört med de två översta länderna [Australien och 
Belgien]).
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Samhällsbelastning av sömnlöshet
Sömnlöshet är kopplat till sämre självskattad livstillfredsställelse. Baserat på sekundära 
databasanalyser av ett representativt urval av vuxna i Storbritannien hade personer med 
sömnlöshet i genomsnitt lägre självskattad livstillfredsställelse jämfört med personer utan 
sömnlöshet, efter justering för sociodemografiska faktorer, och denna effekt mildrades endast 
delvis när man justerade för sömnlängd och psykiskt välbefinnande. Efter att ha tagit hänsyn till 
sömnlöshet och psykiskt välbefinnande var kort sömntid inte förknippat med livstillfredsställelse, 
vilket tyder på att sömnlöshet har en oberoende samhällspåverkan som sträcker sig längre än 
bara sömntid. 

Sömnlöshet är förknippat med dålig fysisk och psykisk hälsorelaterad livskvalitet. Litteraturen 
visar att det finns starka samband mellan sömnlöshet och minskad hälsorelaterad livskvalitet för 
olika aspekter av fysisk och psykisk hälsa. I en studie uppskattades till exempel att sömnlöshet 
var förknippat med en förlust av 5,6 miljoner kvalitetsjusterade levnadsår per år, vilket är mer än 
18 andra vanliga medicinska tillstånd, inklusive artrit, depression och högt blodtryck. 

Vuxna med sömnlöshet är mer benägna att vara frånvarande från arbetet och är mindre 
produktiva när de är på jobbet. Om man extrapolerar resultaten från två studier som beskriver 
sömnlöshetens inverkan på arbetsplatsen kan man konstatera att symtom på sömnlöshet är 
förknippade med ungefär 14 dagars frånvaro, 30 dagars påverkad närvaro (dvs. att man är på 
jobbet men är mindre produktiv) och 23 dagars total produktivitetsförlust per år, medan kronisk 
sömnlöshet är förknippad med cirka 11-18 dagars frånvaro, 39-45 dagars påverkad närvaro och 
44-54 dagars total produktivitetsförlust per år. 

Sömnlöshet är förknippat med en ökad risk för arbetsplatsrelaterade fel och olyckor som 
leder till skador och invaliditet. Studier i litteraturgenomgången visade att sömnlöshet var 
förknippat med en 75-88-procentig ökning av oddsen för att en olycka ska leda till permanent 
arbetsoförmåga.
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Immateriella kostnader för sömnlöshet
Vuxna som lider av sömnlöshet är i genomsnitt villiga att avsätta 14 % av sin årliga 
hushållsinkomst per capita5 för att uppnå samma nivå av livstillfredsställelse som 
personer som inte lider av sömnlöshet. Baserat på uppskattningar av sämre självskattad 
livstillfredsställelse och genom att tillämpa en metod för värdering av välbefinnande för att 
beräkna den marginella substitutionsgraden (MRS, dvs. viljan att avsätta en procentuell andel 
av inkomsten mot en ökning av välbefinnandet), uppskattade vi att vuxna med sömnlöshet 
skulle vara villiga att avsätta 14,0 % (95 % KI: 8,3 %, 20,1 %) av hushållsinkomsten per capita. 
Detta innebär ett absolut monetärt värde (dvs. kompensation för inkomstvariation [CIV]) som till 
exempel sträcker sig från 3 746,30 dollar (95 % KI: 2 216,90 dollar, 5 351,60 dollar) i Portugal, 5 
773,50 dollar (95 % KI: 3 416,60 dollar, 8 247,60 dollar) i Tyskland och 7 674,80 dollar (95 % KI: 4 
541,70 dollar, 10 963,60 dollar) i USA (figur ES.3). Uppskattningarna representerar de immateriella 
“dolda” kostnaderna för sömnlöshet på grund av förlust av den enskildes välbefinnande.

5 Detta är en genomsnittlig uppskattning. Viljan att avsätta inkomst beror till stor del på hushållets inkomst, vilket 
innebär att personer med högre inkomst sannolikt är villiga att betala mer och personer med lägre inkomst sannolikt 
är villiga att betala mindre.

Figur ES.3: Individuell årlig kompensationsinkomstvariation (KIV) för sömnlöshet för 
identifierade länder (2019 USD)

Anmärkningar: KIV:erna är baserade på ett enda värde för den marginella substitutionsgraden (14,0 %; 95 % KI: 
8,3 %, 20,1 %), som tillämpades på andra länder med hjälp av landspecifik medianhushållsinkomst per capita från 
OECD-data. Grekland ingår inte på grund av otillräckliga uppgifter om prevalensskattningar. USD=Amerikanska 
dollar.
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På befolkningsnivå uppgår de immateriella kostnaderna för kronisk sömnlöshet i den 
arbetsföra befolkningen till flera miljarder dollar per år. Extrapolerat till befolkningen i arbetsför 
ålder och den förutspådda prevalensen av kronisk sömnlöshet för varje land varierade den årliga 
välfärdsförlusten på grund av kronisk sömnlöshet från 1,5 miljarder dollar i Norge till 127,1 
miljarder dollar i USA (tabell ES.2). 

Tabell ES.2: Aggregerad årlig kompensationsinkomstvariation (KIV) per land för den drabbade 
befolkningen i arbetsför ålder som lider av kronisk sömnlöshet (2019 i miljarder USD)

Land
Aggregerad KIV  

(miljarder dollar, värdet för 
2019)

Aggregerad KIV  
(miljarder dollar, 95 % KI: 

låg)

Aggregerad KIV  
(miljarder dollar, 95 % KI: 

hög)

Österrike 1,8 USD 0,8 USD 3,2 USD

Australien 9,7 USD 4,5 USD 16,7 USD

Belgien 4,0 USD 1,8 USD 7,0 USD

Kanada 10,7 USD 4,0 USD 20,8 USD

Finland 1,6 USD 0,6 USD 2,9 USD

Frankrike 17,8 USD 6,7 USD 34,6 USD

Tyskland 17,0 USD 7,3 USD 30,5 USD

Italien 11,7 USD 4,7 USD 22,2 USD

Norge 1,5 USD 0,6 USD 3,1 USD

Portugal 1,6 USD 0,6 USD 3,1 USD

Spanien 7,4 USD 3,2 USD 13,6 USD

Sverige 2,7 USD 1,1 USD 5,1 USD

Schweiz 3,0 USD 1,1 USD 5,9 USD

Storbritannien 21,9 USD 8,5 USD 41,8 USD

USA 127,1 USD 49,8 USD 240,6 USD

Anmärkningar: Aggregerade KIV:er uppskattas utifrån individuella KIV:er och den totala befolkningen i arbetsför 
ålder samt den förutspådda prevalensen av kronisk sömnlöshet för varje land. Grekland ingår inte på grund av otill-
räckliga uppgifter om prevalensskattningar. KI=konfidelsintervall. USD=Amerikanska dollar.

Indirekta ekonomiska kostnader på grund av sömnlöshet
Kronisk sömnlöshet är förknippad med en betydande årlig ekonomisk påverkan på grund av 
produktivitetsförlust på arbetsplatsen. Om man använder en makroekonomisk modell som 
tar hänsyn till de ekonomiska krafterna mellan och inom de nationella ekonomierna och till 
spridningseffekter inom olika sektorer av ekonomin skulle en eliminering av effekterna av kronisk 
sömnlöshet på produktivitetsförlusten på arbetsplatsen (enligt uppskattningar i ovannämnda 
litteratur) förväntas öka de nationella bruttonationalprodukterna (BNP) med 0,64 % i Österrike, 
0,73 % i Tyskland, 1,23 % i Frankrike och 1,31 % i Schweiz och Storbritannien (figur ES.4).



xiii

Figur ES.4: Uppskattad årlig förlust av bruttonationalprodukten (BNP, 2019 USD miljarder dollar och % av BNP) i samband med kronisk 
sömnlöshetsrelaterad minskad produktivitet för identifierade länder

$ 207,5 miljarder
USA

$ 19,6 miljarder
1,03 %

1,08 %

KANADA

0,94 %
$ 5,0 miljarder

NORGE

$ 36,3 miljarder
FRANKRIKE

1,23 %

$ 19,2 miljarder
AUSTRALIEN

1,24 %

$ 41,4 miljarder
STORBRITANNIEN

1,31 %

$ 5,2 miljarder
BELGIEN

0,98 %

$ 1,8 miljarder
PORTUGAL

0,79 %

$ 12,0 miljarder
SPANIEN

0,82 %

$ 6,9 miljarder
SVERIGE

1,17 %

$ 3,4 miljarder
FINLAND

1,24 %

$ 29,1 miljarder
TYSKLAND

0,73 %

$ 2,9 miljarder
ÖSTERRIKE

0,64 %

$ 10,2 miljarder
SCHWEIZ

1,31 %

$ 16,5 miljarder
ITALIEN

0,74 %

Anmärkning: USD=Amerikanska dollar



xiv Samhällsbelastning och ekonomisk belastning av sömnlöshet hos vuxna

Ekonomiska beräkningar tyder på att en minskning av effekterna av kronisk sömnlöshet hos 
den arbetande befolkningen skulle kunna leda till betydande ekonomiska vinster. Den absoluta 
monetära vinsten till följd av en ökning av den årliga BNP:n genom en minskning av kronisk 
sömnlöshet i befolkningen varierade från ett medelvärde på 1,8 miljarder dollar i Portugal till 207,5 
miljarder dollar i USA, med årliga vinster per capita som varierade från ett medelvärde på 4 194,60 
dollar i Portugal till 19 349,70 dollar i Schweiz (figur ES.4). De absoluta monetära vinsterna, 
uttryckt i BNP per capita, varierade från cirka 4 195 dollar till 19 350 dollar per land (tabell ES.3). 

Tabell ES.3: Uppskattade årliga produktivitetskostnader i samband med kronisk sömnlöshet 
per land - effekter på bruttonationalprodukten (BNP) per capita

  BNP (2019, USD, per capita med kronisk sömnlöshet)

Land Uppskattning 95 % KI: låg 95 % KI: hög

Australien 10 351,8 USD 8 054,6 USD 12 706,4 USD

Österrike 9 286,7 USD 6 752,9 USD 11 679,1 USD

Belgien 6 582,5 USD 4 955,0 USD 8 171,6 USD

Kanada 8 854,2 USD 5 566,8 USD 12 219,3 USD

Finland 12 971,2 USD 10 574,5 USD 14 230,9 USD

Frankrike 10 432,1 USD 6 605,0 USD 14 308,3 USD

Tyskland 9 978,1 USD 7 183,2 USD 12 641,4 USD

Italien 6 468,4 USD 4 343,5 USD 8 623,2 USD

Norge 18 331,7 USD 11 229,0 USD 25 535,1 USD

Portugal 4 194,6 USD 2 691,1 USD 5 650,5 USD

Spanien 6 285,1 USD 4 490,5 USD 8 106,3 USD

Sverige 11 677,2 USD 7 931,2 USD 15 422,1 USD

Schweiz 19 349,7 USD 12 137,8 USD 26 455,7 USD

Storbritannien 9 391,5 USD 6 162,2 USD 12 662,5 USD

USA 12 272,6 USD 8 018,2 USD 16 478,1 USD

Anmärkningar: BNP per förvärvsarbetande vuxen som lider av kronisk sömnlöshet varierar mellan olika länder på 
grund av olika landsspecifika uppskattningar av prevalensen och varierande underliggande produktivitetsnivåer 
per capita. Grekland ingår inte på grund av otillräckliga uppgifter om prevalensskattningar. KI=konfidelsintervall. 
USD=Amerikanska dollar.
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Vad kan göras för att minska samhällsbelastning och ekonomisk 
belastning på grund av sömnlöshet?6

6 Rekommendationerna föreslogs först av studiens författare (varav en, WMT, är sömnkliniker och forskare) och 
ändrades och validerades senare av fyra kliniker och forskare som ingick i studiens styrgrupp.

Policyrekommendationer

1. Regeringar och hälso- och sjukvårdssystem bör ge tillgång till och ersättning för 
säkra, evidensbaserade, prisvärda och kostnadseffektiva behandlingar mot kronisk 
sömnlöshet.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) anses för närvarande vara första linjens terapi för 
behandling av sömnlöshet (dvs. KBT-I), men denna behandling är fortfarande 
underutnyttjad av olika skäl, bland annat för att det är svårt att få tillgång till kvalificerade 
vårdgivare och att få ersättning för tjänsterna. Nya sätt att tillhandahålla KBT-I, inklusive 
teleterapi eller digitala hälsoplattformar, kan bidra till att förbättra tillgången, och 
beslutsfattare bör skapa möjligheter för att främja tillgången till och ersättningen för 
dessa tjänster. Med tanke på att inte alla patienter svarar på KBT-I (Trauer et al. 2015, 
Muench et al. 2022), och för att tillgodose olika patientpreferenser behövs innovativa 
beteendemässiga och farmakologiska behandlingar mot kronisk sömnlöshet som är 
säkra och effektiva för långvarig användning. Slutligen föreligger ett viktigt behov av att 
identifiera effektiva strategier för att förbättra skalbarheten och spridningen av befintliga 
och nya behandlingar, särskilt i socioekonomiskt missgynnade befolkningsgrupper och 
bland de mest sårbara etniska grupperna när det gäller hälsoskillnader.

2. Det behövs insatser på arbetsplatserna för att bättre identifiera sömnlöshet och mildra 
dess konsekvenser.

Som vår forskning visar kan kronisk sömnlöshet påverka ett helt lands ekonomi 
avseende BNP-produktivitet, men de omedelbara effekterna är troligen mest kännbara 
på arbetsplatsen. Åtgärder för att mildra effekterna av sömnlöshet bör därför börja 
på jobbet. Till exempel bör arbetsgivare (särskilt personalavdelningar) och anställda 
utbildas om symtom och tecken på sömnlöshet, inverkan på kognitiv funktion, hälsa och 
välbefinnande och risker i samband med arbetsplatsrelaterade fel, olyckor och skador. 
Som en del av ett övergripande “friskvårdspaket” bör medarbetare få evidensbaserade 
resurser för att hantera sömnlöshet, t.ex. tillgång till KBT-I. Insatserna är särskilt viktiga 
för anställda i högriskarbetsmiljöer där fel eller olyckor kan leda till allvarliga livshotande 
skador på medarbetarna själva, arbetskamrater, konsumenter eller andra personer. 
Arbetsplatser bör också verka för en kultur som främjar sömnhälsa, t.ex. genom att 
begränsa e-posttrafiken efter arbetstid och anta policyer som främjar balansen mellan 
arbete och fritid (t.ex. flexibla arbetstider, familjefrånvaro), med tanke på att livshändelser 
som dödsfall i familjen eller ett nytt barns födelse kan utlösa sömnlöshet (Lancel 
m.fl.). 2020). Förändringar i arbetsplatsmiljön, t.ex. användning av cirkadian-effektiv 
belysning eller fönster på arbetsplatsen (som ger exponering för dagsljus), har också 
visat sig förbättra de anställdas humör och sömnkvalitet och kan därför vara en viktig 
förebyggande strategi (Boubekri et al. 2014).
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3. Folkhälsokampanjer bör betona vikten av både sömnkvalitet och sömnmängd. 

Otillräcklig sömn har en negativ inverkan på den enskildes välbefinnande och på ett lands 
totala ekonomiska produktivitet (Hafner et al. 2016), och allt fler bevis pekar på den unika 
folkhälsoeffekten av dålig sömnkvalitet och sömnlöshet. I våra analyser såg vi till exempel 
att sömnlöshet var förknippat med lägre livstillfredsställelse, oberoende av sömnlängd. 
Vidare har en stor del av befolkningen liten kontroll över sin sömnlängd, och att endast 
fokusera på sömnlängd kan vara en stressfaktor som bidrar till ytterligare sömnproblem. 
I nuvarande tolkningar och förståelse av sömnhälsa betonas sömnens flerdimensionella 
karaktär, inklusive sömnkvalitet, varaktighet, tid, regelbundenhet och funktion under dagen. 
Därför bör folkhälsokampanjerna omfatta sätt att förbättra sömnkvaliteten, t.ex. genom att 
hålla ett konsekvent sömn- och vakenhetsschema, ta bort tekniska prylar från sovrummet 
och undvika alkohol och koffein. Initiativ för att sprida sådan kunskap bör uppmuntras 
(Altena et al. 2020, Baglioni et al. 2020).

Rekommendationer för klinisk praxis

1. Screening för sömnlöshet bör ingå i rutinmässiga läkarbesök. 

Kronisk sömnlöshet är ett underdiagnostiserat tillstånd och förseningar i diagnos och 
behandling kan leda till allvarligare och svårare symtom. Sådana förseningar kan leda 
till att patienter behöver en mer aggressiv behandling än vad som skulle ha behövts om 
sömnlöshet hade behandlats tidigare i det kliniska förloppet. Därför bör rutinmässig 
screening för sömnproblem och sömnstörningar, inklusive sömnlöshet, ske inom 
primärvården/allmänhälsan för att förbättra diagnos och behandling. Tidig upptäckt av 
sömnstörningar och de relaterade orsakerna kan i slutändan minska konsekvenserna 
för hälsan och produktiviteten i efterföljande led, liksom belastningen på hälso- och 
sjukvårdssystemet, och kan också öka patientens engagemang (Croker et al. 2013). 

2. Läkarutbildningen och den medicinska forskarutbildningen bör ses över och innehålla 
ett mer djupgående fokus på sömnhälsa och identifiering och klinisk hantering av 
sömnstörningar, inklusive sömnlöshet. 

Sömnen tar en stor del av våra liv i anspråk, men sömnundervisningen i läkarutbildningen 
är sorgligt bristfällig. En undersökning av läkarutbildningar i flera länder visade att den 
genomsnittliga tiden för sömnutbildning var knappt 2,5 timmar, samtidigt som 27 % av 
de svarande uppgav att deras läkarutbildning inte erbjöd någon sömnutbildning alls för 
framtida läkare (Mindell et al. 2011). 

3. Det är viktigt att ge fortlöpande utbildning om evidensbaserade behandlingar för 
kronisk sömnlöshet för att åtgärda läkares kunskapsluckor och förbättra identifiering 
och hantering av sömnlöshet. 

Utan kunskap och kännedom om tecken och symtom på sömnlöshet och effektiva 
beteendemässiga eller farmakologiska behandlingsalternativ måste vårdgivarna förlita 
sig på sitt eget goda omdöme eller tidigare erfarenheter i stället för att kunna fatta 
evidensbaserade kliniska beslut. Därför behövs det insatser för att utbilda och sprida 
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information om sömnlöshet och evidensbaserade behandlingar som har visat sig vara 
säkra och effektiva på lång sikt för att förbättra patientvården.

4. Förhållandet mellan sömnlöshet och andra hälsoproblem är ofta dubbelriktat och kräver 
ett holistiskt angreppssätt för hantering och behandling. 

Kronisk sömnlöshet ses ofta i kombination med många andra fysiska och psykiska 
sjukdomar. Även om kronisk sömnlöshet bör behandlas som ett enskilt tillstånd finns 
det fördelar med att behandla eventuella samtidiga tillstånd. Till exempel kan vissa 
farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar mot ångest och depression bidra 
till att minska symtomen på sömnlöshet och vice versa (Hertenstein et al. 2022). Omvänt 
har det visat sig att om man inte behandlar sömnlöshet leder det till sämre svar på 
behandling (Troxel et al. 2012) och en större sannolikhet för återkommande depression 
(Inada et al. 2021). Holistiska behandlingsstrategier bör ha ett personcentrerat snarare än 
ett sjukdomscentrerat synsätt. Vidare tyder vissa bevis på att behandling av sömnlöshet 
kan vara en “inkörsport” till behandling av andra psykiska hälsoproblem bland annars 
behandlingsobenägna befolkningsgrupper (t.ex. militärer), eftersom sömnstörningar 
tenderar att vara mindre stigmatiserade än problem med den psykiska hälsan (Troxel m.fl.). 
2015). 

5. Kliniska vårdvägar bör inrättas inom hälso- och sjukvårdssystemen för att se till att 
patienter får diagnos och behandling i rätt tid . 

De kliniska vårdvägarna från screening till diagnos av sömnlöshet - och slutligen till 
hantering och behandling - kan variera mellan nationella, regionala och lokala hälso- 
och sjukvårdssystem. Hälso- och sjukvårdssystem bör överväga att införa och/eller 
standardisera denna väg så att patienter får diagnos och behandling i rätt tid. Hälso- och 
sjukvårdssystemen bör också beakta kontinuiteten mellan primär- och sekundärvård 
så att allmänläkare antingen vet hur man diagnostiserar och hanterar sömnlöshet (se 
rekommendationen ovan om utbildning och medvetenhet om sömnlöshet bland kliniker) 
eller kan hänvisa patienter till specialister för detta ändamål. Bristande medvetenhet om 
lämpliga remissvägar till specialistvård för komplexa fall har identifierats som ett väsentligt 
hinder för allmänläkares hantering av sömnlöshet (Haycock et al. 2021).

Forskningsrekommendationer

1. Det behövs mer forskning om förekomsten av kronisk sömnlöshet och dess samhälleliga 
och ekonomiska konsekvenser. 

I rapporten har vi identifierat relativt få studier om kronisk sömnlöshet (dvs. den 
nuvarande definitionen av sömnlöshet baserad på dagens sjukdomsklassificering och 
kodningssystem). Det behövs fler studier för att förstå hur stor bördan av denna sjukdom 
är, särskilt förekomsten av kronisk sömnlöshet i missgynnade grupper och i samband 
med andra fysiska och psykiska hälsoproblem. Dessutom behövs mer forskning för att 
undersöka samhällseffekterna och de ekonomiska kostnaderna för kronisk sömnlöshet 
och för att ta itu med andra potentiella mekanismer i samband med sömnlöshet i relation 
till ekonomiska konsekvenser, t.ex. sömnlöshetens inverkan på arbetskraftsbehovet och 
personalens tillfredsställelse och andra skadliga effekter på personers dagliga funktion.
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2. Undersökningsinstrument måste utformas och valideras som kan användas för att mäta 
kronisk sömnlöshet. 

Bristen på studier om kronisk sömnlöshet beror delvis på att de datamängder som 
för närvarande finns tillgängliga och de validerade instrument som mäter symtomen 
är utformade för att fånga upp sömnlöshetssyndrom som definieras enligt föråldrade 
diagnostiska kriterier. Därför behövs framtida forskning som använder validerade 
undersökningsinstrument som är särskilt utformade för att mäta kronisk sömnlöshet enligt 
definitionen i dagens sjukdomsklassificerings- och kodningssystem.

3. Det behövs en bättre förståelse för sambandet mellan den nya coronavirus-sjukdomen 
(covid-19), fysisk hälsa, psykisk hälsa och sömn. 

Covid-19-pandemin har förknippats med grundläggande förändringar i samhället, bland 
annat i fråga om var vi bor och hur vi arbetar samt när och hur bra vi sover. Forskning har 
visat att pandemin har fått negativa konsekvenser för den fysiska hälsan, den psykiska 
hälsan och sömnen (Gualano et al. 2020, Jahrami et al. 2021, Kokou-Kpolou et al. 2020, 
Pizzonia et al. 2021). Med tanke på att covid-19 sannolikt kommer att vara bestående 
behövs mer forskning för att undersöka sambanden mellan fysisk hälsa, psykisk hälsa och 
sömn i samband med de nya sätt att leva och arbeta som pandemin medfört. Det behövs 
också forskning om hur långtidscovidsymtom kan ha bestående effekter på sömnen och de 
samhälleliga och ekonomiska konsekvenserna i efterföljande led. 

4. Väl utformade studier behövs för att testa den långsiktiga effekten av nuvarande och 
nya farmakologiska och beteendemässiga interventioner för kronisk sömnlöshet på 
samhälleliga och ekonomiska resultat. 

Det råder en väsentlig brist på evidens när det gäller de långsiktiga fördelarna och 
nackdelarna med vanligt förekommande farmakologiska medel som används för att 
behandla sömnlöshet (De Crescenzo et al. 2022, Schutte-Rodin et al. 2008) och ett 
behov av att identifiera säkra och effektiva farmakologiska medel som är lämpliga 
för långvarig användning. Med tanke på att KBT-I anses vara förstahandsbehandling 
behövs det dessutom randomiserade kontrollerade prövningar eller observationsstudier 
av hög kvalitet för att undersöka de långsiktiga fördelarna och riskerna med 
läkemedelsbehandling jämfört med och/eller i kombination med KBT-I (Edinger et al. 
2021). Sådana studier bör särskilt omfatta samhälleliga och ekonomiska effekter, utöver 
kliniska resultat, för att förstå hur behandlingar kan gynna inte bara individen utan även 
samhället i stort. 

5. Det finns ett brådskande behov av att skapa en bättre förståelse för de sociala och 
miljömässiga faktorerna för ojämlikheter i sömn och hälsa och att identifiera skalbara 
interventioner för att behandla de befolkningsgrupper som kan vara mest sårbara för 
sömnlöshet men som fortfarande är underrepresenterade som vårdmottagare. 

Eftersom sömnlöshet drabbar vissa grupper i samhället på ett oproportionerligt sätt 
är det ytterst viktigt att framtida forskning ägnas åt att förstå de befolkningsgrupper 
som löper störst risk att drabbas av sömnlöshet och som inte får tillgång till hälso- och 
sjukvårdssystemet, samt skapa möjligheter till förebyggande åtgärder och interventioner 
hos dessa befolkningsgrupper. Särskilt behövs mer forskning i olika etniska grupper, 
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bland vårdgivare och sjukvårdspersonal och bland personer med kronisk samsjuklighet. 
Denna forskning är särskilt viktig mot bakgrund av covid-19-pandemin som har förvärrat 
befintliga skillnader i hälsa, inklusive risken för sömnlöshet (Jackson och Johnson 2020).

6. Persongenererade digitala hälsodata (PGHD) erbjuder innovativa möjligheter att 
identifiera hälsoproblem på befolkningsnivå, inklusive förekomst, riskfaktorer och 
konsekvenser av sömnlöshet. 

Eftersom tillgången till konsumentutrustning, t.ex. smarttelefoner och “wearables” 
(t.ex. kommersiella anordningar för att spåra sömn) är hög kan explosionen av PGHD 
underlätta tidig upptäckt och identifiering av sömnlöshet och även hjälpa till att identifiera 
sociala och miljömässiga faktorer för sömnlöshet. De flesta storskaliga undersökningar 
som hittills har gjorts med hjälp av PGHD-data bygger dock på att personerna i studien 
använder sina egna enheter, vilket systematiskt kan leda till att socioekonomiskt 
missgynnade befolkningsgrupper och personer från marginaliserade etniska grupper 
är underrepresenterade. Sådana storskaliga data erbjuder dock viktiga möjligheter att 
undersöka förekomsten, faktorerna och konsekvenserna av sömnlöshet, men sådan 
forskning bör bedrivas med utgångspunkt i jämlikhet i hälsa. Forskningen bör också 
undersöka de potentiella iatrogena effekterna av sådana sömnregistreringsenheter i vissa 
befolkningsgrupper, inklusive ökad oro för sömnen, vilket kan leda till en ökad risk för 
sömnlöshet.

Slutsatser
Sömnlöshet påverkar en betydande andel av den allmänna vuxna befolkningen i de 16 
höginkomstländer som ingår i denna rapport, där uppskattningsvis 8 % av befolkningen beräknas 
lida av kronisk sömnlöshet och 14 % beräknas lida av klinisk sömnlöshet under ett givet år, 
vilket motsvarar cirka 41,6 miljoner respektive 72,1 miljoner vuxna i arbetsför ålder. Sömnlöshet 
är förknippat med en mängd olika konsekvenser för både individen och samhället som helhet. 
Sömnlöshet är särskilt starkt kopplat till sämre livskvalitet och lägre livstillfredsställelse. Uttryckt 
i termer av kostnader för välbefinnande skulle en person som lider av sömnlöshet i genomsnitt 
vara villig att lägga uppskattningsvis 14 % av sin årliga hushållsinkomst per capita för att 
kompensera för den förlust av välbefinnande som är förknippad med sömnlöshet. På nationell 
nivå innebär detta årligen mellan 1,5 och 127,1 miljarder dollar i “dolda” kostnader på grund 
av kronisk sömnlöshet. Kronisk sömnlöshet är också förknippad med minskad produktivitet 
på arbetsplatsen på grund av frånvaro och påverkad närvaro, vilket leder till en förlust av i 
genomsnitt 44-54 arbetsdagar per år och en uppskattad förlust av årlig BNP på mellan 0,64 % och 
1,31 %, eller cirka 1,8-207,5 miljarder dollar i indirekta ekonomiska kostnader. 

Med tanke på de betydande samhälleliga och ekonomiska konsekvenserna av sömnlöshet 
behövs det strategier för att bättre lindra bördan genom politik, klinisk praxis och framtida 
forskning för att på ett positivt sätt påverka hälsa, välbefinnande och produktivitet hos enskilda 
individer och i samhället i stort.
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