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PREFERENS, FÖRVÄNTAN OCH TROVÄRDIGHET I RELATION TILL 
BEHANDLINGSUTFALL VID INTERNETFÖRMEDLAD INSOMNIBEHANDLING 

 
Jenny Killgren och Ella Thiblin 

 
 

Hur preferens påverkar behandlingsutfall är ett ämne som diskuteras och 
undersöks allt mer. Tidigare forskning indikerar en liten till moderat effekt av 
preferens på behandlingsutfall. Syftet i den här studien var att undersöka 
preferens, preferensstyrka och de närliggande begreppen förväntan och 
trovärdighet i relation till behandlingsutfall för två internetbaserade 
behandlingar för insomni, kognitiv terapi och beteendeterapi. 112 deltagare 
randomiserades till en av de två behandlingarna eller till att få välja 
behandling. Signifikant fler deltagare valde kognitiv terapi. Preferens för typ 
av behandling påverkade inte behandlingsutfallet. Det fanns heller inget 
samband mellan preferensstyrka och utfall, men deltagarna skattade det som 
viktigt att få välja. Det fanns en svag signifikant korrelation mellan 
förväntans- och trovärdighetsskattningarna och utfall. På grund av små och 
ojämna grupper är det svårt att dra några vidare slutsatser om hur preferens 
påverkar behandlingsutfall. 

 
 
Det finns ett tilltagande intresse hos patienter att ha inflytande över vårdrelaterade beslut i 
såväl somatisk som psykiatrisk vård. Det kan t.ex. röra inflytande över vilket 
behandlingsalternativ som ska väljas när de finns flera effektiva metoder att tillgå (Patel, 
Bakken & Ruland, 2008). Andelen patienter som vill vara aktiva i beslut kring sin vård har 
ökat från 51 % mellan år 1990 och 2000 till 71 % efter år 2000, enligt en litteraturöversikt 
från 2012 (Chewning et al., 2012). När t.ex. riktlinjer för psykologisk behandling diskuteras 
i den offentliga debatten lyfts ofta patientens preferens fram som en viktig beståndsdel för 
framgångsrik behandling (t.ex. Nissen-Lie et al., 2017a; Nissen-Lie et al., 2017b). Även i 
svensk lag betonas valfrihet och inflytande. I hälso- och sjukvårdslagen och i 
patientsäkerhetslagen (7 kap. 1 § patientlagen, 6 kap. 7 § patientsäkerhetslagen) står att “När 
det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon 
föredrar”. I American Psychological Associations Evidence-Based Practice in Psychology 
(2006) betonas att valet av behandling bör vara en balans mellan behandlarens bedömning 
och patientens preferens, där det är behandlarens uppgift att ge patienten möjlighet att kunna 
göra ett informerat val när det finns flera effektiva behandlingsalternativ. Att involvera 
patienter i beslutsprocesser och att ta gemensamma beslut är något som studeras mer och 
mer (Chewning et. al., 2012). Även om det ännu inte finns så många studier på gemensamt 
beslutsfattande inom psykiatrin pekar resultaten på att det påverkar närvaro, följsamhet och 
nöjdhet med vården positivt (Patel et al., 2008). Trenden inom hälso- och sjukvården går 
alltså mot att låta patientens önskemål ta allt större plats och att involvera denne i 
vårdrelaterade beslutsprocesser. Mot bakgrund av detta är det viktigt att empiriskt undersöka 
preferens, d.v.s. vilken behandling patienter föredrar, och eventuella effekter. För att i denna 
studie måla upp en heltäckande bild av området beaktas även preferensens styrka och de 
närliggande koncepten behandlingsförväntan, behandlingstrovärdighet och placeboeffekten. 
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Preferens 
En patients preferens kan beskrivas som den bedömning som görs när ett 
behandlingsalternativ föredras framför andra, och det är den definitionen som kommer 
användas i denna studie. Det är något delvis skilt från att göra ett faktiskt val (Sandell, 
Clinton, Frövenholt & Bragesjö, 2011). Preferens är alltså en rangordnande bedömning 
vilken kan följas av ett val, men det är inte nödvändigt. Preferens kan röra terapeutens roll 
och bemötande, terapeutens egenskaper t.ex. etnicitet eller ålder eller preferens för typ av 
behandling (Glass, Arnkoff & Shapiro, 2001), vilken är den typ av preferens som är i fokus 
här. 
 
En del forskare har intresserat sig för vad patienter föredrar när de anger preferens för relativt 
skilda behandlingsformer, såsom farmakologisk eller psykologisk behandling, medan andra 
undersökt attityder gentemot behandlingsalternativ med flera gemensamma drag, såsom 
olika psykoterapier. I en metaanalys från 2013 visade McHugh med kollegor att 75 % av 
patienterna i den psykiatriska vården föredrog psykologisk behandling framför läkemedel 
(McHugh, Whitton, Peckham, Welge & Otto, 2013). Enligt en annan metaanalys tenderade 
föräldrar också att föredra psykologiska behandlingar framför farmakologiska för sina barn 
(Lindhiem, Bennet, Trentacosta & McLear, 2014). Forskningen kring preferens för olika 
typer av psykoterapi är i dagsläget begränsad, men vissa resultat finns att tillgå. I Linköping 
har en forskargrupp undersökt inställning till kognitiv terapi (KT), kognitiv beteendeterapi 
(KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) bland såväl allmänheten (personer med 
genomsnittlig erfarenhet av psykiatrisk vård), patienter inom psykiatrisk öppenvård och 
patienter med lång vårderfarenhet inom psykiatrin (Frövenholt, Bragesjö, Clinton & Sandell, 
2007). Deras fynd visade på att KBT föredrogs bland allmänheten, medan andelen som 
föredrog PDT och KT ökade med större erfarenhet av psykiatrin. En metaanalys av 
behandlingspreferens vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) visade på att varianter på 
KBT föredrogs, även om medicin eller andra terapiformer (till exempel stödjande terapi) 
placerades högre bland vissa studiedeltagare (Simiola, Neilson, Thompson & Cook, 2015). 
I en studie där preferens för olika behandlingar för depression undersöktes visade resultaten 
att psykoterapi i form av beteendeaktivering, kognitiv terapi, interpersonell terapi och 
psykodynamisk terapi föredrogs framför medicin. (Tompkins, Swift, Rousmaniere & 
Whipple, 2016). 
 
Studier som syftar till att undersöka behandlingspreferens kan designas på olika sätt. 
Deltagare kan delas in i två grupper, där den ena randomiseras medan den andra får välja 
behandling själva (King et al., 2005; Lindhiem et al., 2014). Ibland kan deltagare som 
hamnat i gruppen som fått välja, men som inte har någon tydlig preferens, randomiseras även 
de (King et al. 2005). Ett annat tillvägagångssätt är att ta reda på vad deltagarna föredrar, 
och sedan randomisera dem till de olika betingelserna. På så sätt går det att jämföra de som 
tilldelats sin önskade behandling, och de som inte hamnat i den föredragna betingelsen 
(Lindhiem et al., 2014). Vidare väljer vissa forskare att låta deltagare som uppger att de har 
en preferens genomgå den önskade behandlingen, medan de som inte säger sig föredra något 
av alternativen framför de andra randomiseras (King et al., 2005). Med upplägget där en 
grupp deltagare själva får bestämma vilken behandling de ska genomgå undersöks huruvida 
att få göra ett val har någon påverkan på utfall. Detta anses vara en faktor utöver preferens 
och en skillnad mot att först ange preferens och sedan randomiseras (Lindhiem et al., 2014). 
Beroende på vilken design som används går det alltså att dra olika slutsatser om resultaten 
d.v.s. om det är att få en önskad behandling eller att få göra ett aktivt val som eventuellt är 
verksamt. I studier där alla randomiseras kan eventuella effekter av att bli matchad till den 
föredragna behandlingen sannolikt tillskrivas att deltagaren fått den behandling som denne 
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hade preferens för. Det är däremot svårt att uttala sig om vad som ligger bakom resultaten i 
de fall där deltagare själva bestämmer vilken behandling de ska få, eftersom de då både 
matchats i enlighet med sin preferens, och fått göra ett faktiskt val. 
 
Ett återkommande argument för att låta studiedeltagare välja behandling är att studien annars 
riskerar att missa potentiella deltagare som har en tydlig preferens och inte kan tänka sig att 
hamna i den icke föredragna behandlingsbetingelsen (Corrigan & Salzer, 2003; Miranda, 
2004). Att vid en randomisering inte hamna i en föredragen betingelse kan leda till 
besvikelse och innebära både större risk för avhopp och sämre följsamhet (Sidani, Miranda, 
Epstein & Fox, 2009b). För randomiserade kontrollerade studier gäller sannolikt att 
deltagare med en stark preferens för en viss behandlingstyp avstår från att söka sig till 
studien, eller hoppar av i förtid om de inte hamnar i den föredragna behandlingsbetingelsen. 
Detta utgör ett hot mot den externa validiteten då det innebär att samplet är ickerepresentativt 
på så sätt att det endast omfattar individer som inte har en stark behandlingspreferens. Det 
går också att tänka sig att den interna validiteten hotas då deltagare med olika stark preferens 
kan förhålla sig på olika sätt, t.ex. vara mer eller mindre delaktiga, beroende på vilken 
behandling de tilldelats (Sidani et al, 2009b). Vidare har det föreslagits att en studiedesign 
där deltagarnas preferens tas i beaktning bättre speglar den kliniska verkligheten, där 
patienter inte slumpas till behandling, utan i regel själva väljer vart de söker sig (Corrigan & 
Salzer, 2003). 
 
Metaanalyser av studier som undersöker hur patienters preferens påverkar behandlingsutfall 
indikerar att det finns en svag till måttlig effekt av preferens på kliniskt utfall, nöjdhet, 
följsamhet samt fullföljande av behandling (Lindhiem et al., 2014, Swift & Callahan, 2009). 
Effektstorlekarna är små, men stabila, med Cohens d=0.34 för tillfredsställelse med 
behandling, d= 0.17 för fullföljande av behandling och d=0.15 för kliniskt utfall. Effekterna 
kvarstår vid kontroll av modererande faktorer såsom hur välinformerade patienterna var 
innan de delgav sin preferens, och i vilken vårdmiljö preferensen undersökts (sluten- eller 
öppenvård). Det är inte heller så att patienterna i regel valt behandlingar med bättre effekt, 
och därför erhållit ett bättre behandlingsresultat. Ett annat viktigt fynd är att det inte heller 
finns några belägg för att de som aktivt fått välja sin behandling får bättre resultat än de som 
av en slump hamnat i sin föredragna behandlingsbetingelse, vilket talar emot hypotesen att 
det är positivt i sig att få göra ett val (Lindhiem et al., 2014). I en metaanalys av Swift, 
Callahan och Vollmer från 2011 konstaterades också en liten men signifikant effekt av 
preferens på behandlingsutfall (d=0.31). Preferens hade dessutom en effekt på avhopp, där 
färre studiedeltagare som fått sin föredragna behandling hoppade av i förtid, jämfört med 
deltagare som fått en behandling de inte själva föredragit. I denna metaanalys tittade de både 
på preferens för typ av behandling och på roll- och terapeutpreferens. Typ av preferens 
modererade inte preferenseffekten. En metaanalys från 2013 visade att de som blev 
matchade med föredragen behandlingen hade bättre utfall och färre avhopp oberoende av 
ålder, kön, etnicitet, utbildningsnivå och civilstatus (Swift, Callahan, Ivanovic & Kominiak, 
2013). Det är viktigt att poängtera att inte alla studier inkluderade i metaanalyserna visade 
en effekt av preferens på utfallsmåtten (Lindhiem et al., 2014, Swift & Callahan, 2009). 
 
Sammanfattningsvis är forskningen kring preferens av terapiform begränsad, och den 
preferensforskning som gjorts har haft olika designer varför resultaten blir komplicerade att 
sammanfatta. Flera forskare har börjat lyfta fördelarna med att ha en studiedesign som tar 
hänsyn till preferens i stället för renodlade randomiserade kontrollerade studier. Trots att 
området inte är helt avtäckt pekar resultaten på en svag till måttlig effekt av preferens på 
behandlingsutfall.  
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Preferensstyrka 
Hur stark en patients preferens är kan variera mellan att inte ha någon åsikt alls om vilken 
behandling som föredras, med en tendens att antingen godkänna eller avfärda alla alternativ, 
till att ha en tydlig preferens för en viss typ av behandling (Sandell et al., 2011). 
Preferensstyrka är ännu ett ganska outforskat område, men har börjat studeras mer och mer. 
Ett tillvägagångssätt för att undersöka detta är att först ge studiedeltagare en kortfattad 
beskrivning av de olika behandlingarna som studeras innan de får skatta sin preferensstyrka 
på någon typ av skala (Johansson, Nyblom, Carlbring, Cuijpers och Andersson, 2013; 
Wheaton, Carpenter, Kalanthroff, Foa & Simpson, 2016). I en pilotstudie från 2013 
(Johansson et al., 2013) där patienterna fick välja mellan två internetbaserade behandlingar 
för depression, KBT eller PDT, undersöktes preferensstyrka på en fyrgradig skala mellan 1 
(inte alls viktigt vilken behandling jag får) till 4 (det är mycket viktigt vilken behandling jag 
får). Fler personer valde KBT framför PDT men det fanns ingen skillnad i preferensstyrka 
mellan grupperna, som var i genomsnitt 2.90 för KBT respektive 2.93 för PDT. För de som 
valde PDT fanns ingen effekt av preferensstyrka på något av utfallsmåtten. För dem som 
valde KBT predicerade preferensstyrkan utfallet vid uppföljningen. För båda grupperna 
fanns en nära signifikant korrelation mellan preferensstyrka och följsamhet (antal fullgjorda 
behandlingsmoduler). För PDT-gruppen och för båda grupperna fanns trender som pekade 
på en korrelation mellan preferensstyrka och fullföljande av hela programmet (Johansson et 
al., 2013). I en studie från 2011 (Dunlop et al, 2011) fick deltagarna skatta preferens och 
preferensstyrka (mild-moderat-stark) för typ av behandling vid depression, KBT eller 
farmakologisk. För de som hade en preferens var den i 21% av fallen svag, i 50% fallen 
moderat och i 29% av fallen stark. Det fanns ingen skillnad i preferensstyrka mellan de som 
föredrog KBT och de som föredrog farmakologisk behandling och det fanns ingen koppling 
mellan preferensstyrka och något av utfallsmåtten. De som fick sin önskade behandling 
avslutade i större utsträckning behandlingen, med det var inte signifikant (Dunlop et al, 
2011). I en studie från 2009 (Raue, Schulberg, Heo, Klimstra & Bruce, 2009), vilken också 
tittade på depressionsbehandling, fick deltagarna skatta sin preferens för behandlingarna 
innan de randomiserades till interpersonell psykoterapi eller farmakologisk behandling. 
Innan randomisering skattades preferensstyrkan för respektive behandling från 1 till 5. Fler 
personer hade en preferens för psykoterapi (70%) än för läkemedel (30%) och det var också 
en i genomsnitt högre preferensstyrka för psykoterapi, 4.1 mot 2.9 för läkemedel. Högre 
preferensstyrka var här associerad med bättre följsamhet och fler påbörjade behandlingar. 
Det gick dock inte att påvisa något samband mellan preferensstyrka och symtomskattningar. 
I en studie från 2016 (Wheaton et al., 2016) där patienter med tvångssyndrom 
randomiserades till antingen exponering med responsprevention eller medicinering fick 
deltagarna skatta vilken behandling de föredrog och preferensstyrka mättes i procent, upp 
till 100%. Fler föredrog exponering än medicin. Preferensstyrkan var generellt högre för 
deltagarna som föredrog exponering med ett medelvärde på 87.6 och 74.6 för medicin. 
Preferensstyrkan var inte associerad med deltagarnas symtombild efter behandling och det 
är osannolikt att preferensstyrkan påverkade utfallet (Wheaton et al., 2016). 
 
Förväntan och trovärdighet 
Förväntan och trovärdighet är begrepp som ligger nära preferensbegreppet men de skiljer sig 
från varandra på viktiga punkter. Preferens rör t.ex. typ av behandling eller önskvärda 
egenskaper hos terapeuten, medan förväntan, som kan vara positiv eller negativ, rör sådant 
som man faktiskt förväntar sig att möta. Exempelvis kan patienter redan innan terapin börjar 
ha förväntningar om hur stor plats terapeuten kommer ta i behandlingen, hur direktiv 
terapeuten kommer vara, vad terapin kommer fokusera på eller vilka effekter behandlingen 
kommer få (Glass et al., 2001). Inom forskning skiljs mellan förväntningar patienter har på 
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själva terapiinnehållet, där till exempel föreställningar om terapeutens och den egna rollen i 
behandlingen (så kallad rollförväntan) ingår, och utfallsförväntan, det vill säga i vilken 
utsträckning patienten tror sig kunna bli hjälpt av behandlingen (Dew & Bickman, 2005). 
Utfallsförväntan avser en patients prognostiska tro på vilka konsekvenser det kommer ha att 
genomgå en behandling. Förväntan är något man bär med sig in i en behandling och kan 
mätas innan, i början av eller under behandlingen, där det skiljer sig åt hur mycket 
information patienten har om terapeuten, behandlingens teori och upplägg (Constantino, 
Arnkoff, Glass, Ametrano & Smith, 2011). Utfallsförväntan ligger nära men skiljer sig från 
begreppen hopp och motivation. Även om förväntan kan tänkas påverkas motivationen att 
engagera sig i en behandling, är motivationen inte med nödvändighet kopplad till en 
prognostisk utsaga (Constantino et al., 2011) och till skillnad från förväntningar är hopp 
någonting inneboende positivt även om det är kopplat till, och potentiellt samexisterande 
med, positiva förväntningar (Dew och Bickman, 2005). Utfallsförväntan har antagits vara en 
viktig förändringsprincip i terapi oavsett terapiform (Greenberg, Constantino & Bruce, 
2006). I en metaanalys från 2011 presenterades resultatet att förväntan på behandlingsutfall 
och faktiskt behandlingsutfall hade ett svagt, men statistiskt signifikant samband 
(Constantino et al., 2011). Effekten av utfallsförväntan fanns oavsett om patienten fått 
information i syfte att påverka förväntningarna eller ej (Greenberg, Constantino & Bruce, 
2006). 
 
Trovärdighet kan definieras som hur logisk och övertygande en behandling förefaller liksom 
hur hjälpsam den bedöms (Kazdin, 1979; Sandell et al., 2011). Det går att skilja mellan en 
bedömning av trovärdigheten hos generella teoretiska principer och en bedömning av 
trovärdigheten hos en behandling när man faktiskt blivit erbjuden och står inför en 
behandling. Vad gäller en erbjuden eller påbörjad behandling kan trovärdigheten mätas 
innan eller efter påbörjad behandling. Trovärdighetsskattningar som görs efter påbörjad 
behandling kan vara påverkade av relationen med terapeuten (Hardy, Barkham, Shapiro, 
Raynolds & Rees, 1995). Trovärdighet är högt korrelerad med behandlingspreferens 
(Wanigratane & Barker, 1995) och mindre korrelerad med utfall än vad förväntan är (Devilly 
& Borkovec, 2000). I en studie av internetförmedlad terapi för ångest visade det sig att 
trovärdighet hade en signifikant påverkan på avhopp (Alfonsson, Olsson & Hursti, 2016). 
 
Förväntan och trovärdighet mäts ofta tillsammans (Greenberg et al., 2006), men går att skilja 
ut som olika konstrukt. Förväntan beskrivs som ett mestadels affektivt koncept, medan 
trovärdighet antas bygga på mer kognitiva bedömningar kring behandlingen (Devilly & 
Borkovec, 2000). Det har föreslagits att man kan se det som att en patients förväntningar 
åtminstone delvis bygger på upplevd trovärdighet (Hardy et al., 1995), samtidigt kan man, 
till skillnad från trovärdighet, ha förväntningar på en behandling innan man fått någon 
information om den (Constantino el al, 2011). Något som skiljer förväntan och trovärdighet 
åt är alltså när de uppträder hos patienten. Förväntan bär patienten med sig in i behandling, 
och även om förväntan ofta påverkas av tidigare erfarenhet eller information från andra som 
kommit i kontakt med behandlingen (Schulte, 2008) behöver man inte ha någon specifik 
kunskap om behandlingen för att kunna förvänta sig något (Constantino et al., 2011). 
Trovärdighet däremot bygger på att patienten genom upplevelser och observationer bildar 
sig en uppfattning om hur logiska och övertygande olika behandlingsprinciper är. Enligt 
Schulte (2008) handlar trovärdighet mer om perception än om prediktion. 
 
Placebo 
Förväntans-, trovärdighets- och preferenseffekter är faktorer som kan vara verksamma vid 
olika typer av psykologisk behandling oavsett vilka specifika faktorer i behandlingarna som 
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är tänkta att vara aktivt verksamma. Hade det varit i en medicinsk kontext hade man kunnat 
kalla det för en placeboeffekt, något som där är relativt enkel att definiera. I en medicinsk 
kontext är placebo en substans eller procedur som i sig själv inte har något verksamt ämne 
eller kraft och placeboeffekten en faktisk effekt eller förändring som alltså inte kan 
attribueras ett verksamt ämne (Stewart-Williams & Podd, 2004). Att översätta begreppet till 
en psykologisk kontext är betydligt mer komplicerat, och det är inte möjligt att kontrollera 
för placeboeffekten på samma sätt som inom medicinsk forskning, eftersom det inte på 
samma sätt är säkerställt vad som är de aktiva ingredienserna i psykologisk behandling. 
Sådant som per definition skulle räknas som placebo i en medicinsk kontext (allting utöver 
det verksamma ämnet) som t.ex. patientens förväntan eller den terapeutiska alliansen, anses 
inte vara verkningslöst i psykologisk behandling och kan inte ses som placebo (Kirsch, 
Wampold & Kelly, 2016). 
 
Förväntningar ses alltså inte som placebo i en psykologisk kontext men är en 
förklaringsmodell, tillsammans med betingning, för att förstå hur placeboeffekten fungerar 
(Stewart-Williams & Podd, 2004). Förväntan om förbättring kan tänkas förklara 
placeboeffekten genom att förväntningarna ger patienten färre negativa tankar, fler 
fungerande copingstrategier eller ger nya beteenden som positivt påverkar patientens hälsa. 
En förväntan om förbättring kan också ge en ångestreduktion, vilket vidare positivt påverkar 
t.ex. immunförsvarets funktion. Att förstå placeboeffekten som betingning innebär att ett 
neutralt stimuli (t.ex. ett sockerpiller), förknippas med ett obetingat stimuli (läkemedel) som 
ger en obetingad respons (läkning). Att det neutrala stimulit (sockerpillret) betingas innebär 
att det genom upprepad association förknippas med det obetingade stimulit (läkemedlet) och 
tillgodogör sig förmågan att ge en respons liknande den obetingade responsen (läkning). Den 
mesta forskningen på placebo och betingning har dock hittills gjorts på djur, men antas 
fungera likadant på människor. Sannolikt påverkar förväntan och betingning till viss del 
varandra och de olika perspektiven behöver inte konkurrera eller utesluta varandra. De 
faktorer som genererar placeboeffekten påverkar antagligen också en person som tar ett 
aktivt läkemedel eller genomgår en aktiv psykologisk behandling. (Stewart-Williams & 
Podd, 2004). 
 
Sammanfattningsvis kan placeboeffekten ha ett förklaringsvärde för de begrepp som berörs 
i denna uppsats; preferens, förväntan och trovärdighet. Dessa generella faktorer (på 
engelska: common factors) bör enligt Sandell et al. (2011) utforskas tillsammans med 
exempelvis allians i relation till utfall för att bättre förstå vilka ingredienser som är 
verksamma i psykologiska behandlingar. I följande stycken kommer preferens, förväntan 
och trovärdighet behandlas i relation till insomni specifikt, eftersom det är i fokus i den 
aktuella studien. 
 
Preferens vid insomnibehandling 
Forskningen kring vilken typ av terapi som insomnipatienter föredrar är begränsad, men det 
finns resultat som visar att olika typer av beteendeinterventioner generellt upplevs som 
lämpliga och effektiva och föredras framför läkemedel, samt att mer aktiva 
beteendeinterventioner föredras framför psykoedukation (Sidani et al., 2009a; Zachariae, 
Lyby, Ritterband & O’Toole, 2015). I en studie från 2004 (Miranda) som undersökte i vilken 
utsträckning insomnipatienter var villiga att randomiseras till behandling uppgav 75% att de 
inte ville bli randomiserade. När samma deltagare fick vidare information om de aktuella 
behandlingarna ökade antalet deltagare som inte ville randomiseras till 90%. Det förefaller 
alltså viktigt för insomnipatienter att ha kontroll över vilken behandling de tilldelas. 
Forskning visar att upp till 40 % av deltagarna i studier av beteendeterapi för insomni 
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avbryter behandlingen i förtid. När insomnipatienters tendens att hoppa av i förtid 
undersöktes i relation till preferens pekade resultaten på att de som fått sin föredragna 
behandling fullföljde behandlingen i något högre grad, men sambandet var inte statistiskt 
signifikant (Sidani, Bootzin, Epstein, Miranda & Cousins, 2015a). Preferenseffekter vid 
insomnibehandling undersöktes i en studie av Sidani genom att randomisera en del av 
deltagarna medan en annan grupp deltagare själva fick välja. Vid eftermätningen hade 
preferensgruppen förbättrats mer i form av kortare insomningstid, kortare och färre nattliga 
uppvaknanden och ökad sömneffektivitet än de som randomiserats. Effektstorlekarna var 
små till moderata (Sidani, Epstein, Bootzin, Miranda & Cousins, 2015c). I en studie som 
tittade på förväntans- och allianseffekter vid KBT-behandling för insomni fann man att 
utfallet för patienter som skattade högt på förväntan om behandlingsutfall inte påverkades 
av deras allianssskattning, medan de som skattade lågt på förväntan om förbättring behövde 
en hög alliansskattning för positivt utfall. Däremot visade det sig att patienter som skattade 
högt på förväntan och lågt på allians skattade lägre på nöjdhet med behandling (Constantino 
et al, 2007). 
 
Insomni 
Diagnosen insomni, enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-
5), innebär missnöje med sömnkvantitet eller sömnkvalitet associerat med minst ett av 
följande symtom: 1) svårigheter att somna 2) frekventa uppvaknanden eller svårigheter att 
somna om efter uppvaknanden 3) för tidiga uppvaknanden med oförmåga att somna om. 
Vidare ska sömnproblemen orsaka svårigheter t.ex. på arbetet, skolan eller socialt. 
Sömnsvårigheterna ska omfatta minst 3 nätter i veckan och ha pågått under minst 3 månader. 
Problem ska också föreligga trots adekvata möjligheter till sömn och ska inte bättre förklaras 
av någon annan diagnos. (American Psychiatric Association, 2013). Tidigare har man sett 
insomni som sekundärt till annan psykiatrisk problematik, men numera betraktas det som ett 
eget tillstånd (Jansson-Fröjmark & Norell-Clarke, 2016). Skälet till detta är, enligt Sateia 
(2014), bl.a. att insomni har en rad karaktäristiska drag, såsom dysfunktionella kognitioner 
och beteenden relaterade till sömn, oavsett vilken komorbid diagnos störningen uppträder 
tillsammans med. 
 
Insomni är en av de vanligaste sömnstörningarna i Sverige, med en förekomst hos 6.8 till 
9.7 procent av befolkningen. När människor både med och utan insomni följts under ett år 
har det visat sig att cirka 5 % tillfrisknar spontant, medan cirka 4 % fortfarande lider av 
sjukdomen vid årets slut. 3 % av de som i början av årets inte led av sömnsvårigheter hade 
utvecklat insomni vid årets slut (Jansson-Fröjmark, & Linton, 2008). I 
Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsans utveckling som avser år 2016 beskrivs att 
självrapporterade sömnbesvär förekom hos 38 % av befolkningen. Fler kvinnor än män 
rapporterade besvär, 44 % jämfört med 33 %. Sömnbesvär tycktes också öka med ålder, i 
åldersgrupperna 16–44 uppgav 32–33 % att de lider av sömnsvårigheter, medan siffrorna för 
grupperna 45–84 år var 43–44 %. För åldersgruppen 16–29 år hade sömnproblemen ökat 
sedan förra gången liknande uppgifter samlades in, för tio år sedan (Folkhälsomyndigheten, 
2017). I en internationell litteraturgenomgång av Ohayon (2002) uppskattades en tredjedel 
av befolkningen ha insomnisymtom, 9–15% insomnisymtom med symtom på dagen, 8–18% 
rapporterade missnöje med sin sömn och 6 % uppfyllde insomnidiagnos. Sömnstörningar 
hade en högre prevalens hos kvinnor än hos män och symtomen ökade generellt med ålder. 
Däremot hade missnöje med sömnen och faktisk insomnidiagnos inte samma koppling till 
ålder (Ohayon, 2002).  I en litteraturgenomgång från 2012 (Kraus & Rabin) konstaterades 
att det inte råder konsensus kring hur insomni ska definieras och undersökas. Olika studier 
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har presenterat olika prevalenssiffror, men ett troligt estimat är att förekomsten av insomni 
hos den amerikanska befolkningen låg på 10–15 %. 
 
Långvariga sömnproblem är förknippade med såväl minskad livskvalitet för individen 
liksom samhällskostnader i form av sjukfrånvaro och högre nyttjande av hälso- och sjukvård 
(Morin et al., 2006). Kronisk insomni är också associerat med övervikt, metaboliska problem 
liksom ökad risk för hjärtinfarkt, infektioner och depression (Zachariae et al., 2015). Insomni 
uppträder ofta tillsammans med andra psykiatriska tillstånd, och är förknippade med värre 
symtom och högre återfallsrisk vid komorbida diagnoser (Jansson-Fröjmark & Norell-
Clarke, 2016). 
 
Interventioner vid insomni 
Vid insomni finns olika behandlingar att tillgå, såväl psykologisk behandling som 
läkemedelsbehandling. Insomnipatienter föredrar i regel, likt andra patientgrupper, 
psykologisk behandling framför farmakologisk (Zachariae et al., 2015). I en 
litteraturgenomgång från 2006 presenterade Morin et al. resultat som visade att olika typer 
av behandlingar inom kognitiv beteendeterapi är effektiva vid insomni. KBT levereras oftast 
som ett paket, med både kognitiva och beteendeinriktade interventioner. Dock bygger de 
olika behandlingsinslagen på till viss del skilda teoretiska antaganden, varpå de ser olika ut 
i sitt utförande. Inom den kognitiva terapin (KT) lyfts dysfunktionella antaganden, oro och 
missuppfattningar kring sömn och sömnlöshet fram som viktiga faktorer bakom insomni 
(Morin et al., 2006). Vanliga antaganden hos insomnipatienter är att all trötthet dagtid beror 
på dålig sömn och många har rigida föreställningar om hur mycket sömn som är nödvändig. 
Vidare besväras insomnipatienter i hög grad av oro kring sin sömn, vilket kan leda till 
överdriven fokusering på tecken på trötthet och dålig sömn, och utvecklande av 
ohjälpsamma säkerhetsbeteenden, så som att försöka kompensera dålig sömn med tupplurar 
(Harvey, 2002). Fokus i behandlingen ligger därmed på att utmana föreställningar och hitta 
ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till sömn och sömnproblem (Morin et al., 2006). 
Detta kan ske genom exempelvis kognitiv omstrukturering där man systematiskt utvärderar 
ohjälpsamma tankar och ersätter dem med mer funktionella, eller beteendeexperiment där 
patienten praktiskt får testa om dennes antaganden om sömn stämmer. Beteendeterapi (BT) 
vid insomni bygger dels på betingning, och dels på vad man vet om hur sömn fungerar 
fysiologiskt. Vid insomni ligger patienten i de allra flesta fall i sängen betydligt längre tid 
än den faktiskt sover. Detta stör sömnen på främst två sätt, dels blir sömnen “utspädd” och 
dygnsrytmen rubbad, och dels kopplas sängen och sovrummet ihop med stress och 
uppvarvning i stället för avslappning och sömn. I interventionen sömnrestriktion minskas 
tiden som patienten ligger i sängen så att den bättre matchar faktiska sömntimmar. Tanken 
är att sömnen ska bli mer komprimerad, och att en så kallad sömnskuld ska hinnas byggas 
upp över dagen, dvs att man är så pass trött att man förhoppningsvis somnar då man lägger 
sig i sängen. Sängtiden regleras under hela behandlingen, och ökas i takt med att patienten 
börjar sova fler timmar. Genom stimuluskontroll arbetar patienten vidare med att återetablera 
ett samband mellan sängen/sovrummet och sömn genom att endast gå till sängs sömnig, och 
gå upp ur sängen när den inte somnar. Beteendeterapi innefattar i regel också råd om 
hjälpsamma sömnvanor, så kallad sömnhygien, där patienten får lära sig om exempelvis hur 
alkohol och koffein inverkar på sömn, vilka miljöfaktorer som kan underlätta sömn och hur 
man ska tänka kring fysisk aktivitet för att optimera förutsättningarna att somna (Schwartz 
& Carney, 2012). 
 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig effektivt vid sömnproblem, och för att möta det 
ökande behovet av behandling kan behandling via internet vara ett kostnadseffektivt 
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alternativ (Zachariae et al., 2015). Internet-KBT vid insomni har, enligt metaanalyser, 
likvärdiga resultat som traditionell KBT ”ansikte mot ansikte” på utfallsmått som grad av 
insomni, sömneffektivitet, subjektiv upplevelse av sömnkvalitet, nattliga uppvaknanden, 
insomningstid och total sömntid (Zachariae et al., 2015). Enligt en metaanalys från 2011 
hade insomnibehandling troligen effekt även på ångestsymtom, med en effektstyrka på liten 
till moderat (Belleville, Cousineau, Levrier & St-Pierre-Delorme, 2011). En metaanalys om 
internetförmedlad KBT för insomni publicerad 2015 presenterade liknande slutsatser, 
nämligen att viss forskning pekar på lovande resultat gällande insomnibehandling och 
ångestsymtom, men att det ännu inte går att uttala sig säkert (Yy et al., 2015). Samma 
metaanalys visade även att det finns skäl att vara optimistisk även när det kommer till 
förbättring av depressionssymtom som följd av framgångsrikt behandlad insomni, även om 
resultaten här var ännu mer blandade. Det finns alltså i dagsläget vissa indikationer på att 
KBT för insomni kan ha effekt även på komorbida symtom, men mer forskning skulle 
behövas för att klarlägga sambanden helt. 
 
Syfte och frågeställningar 
I dagens sjukvård betonas att patienters egen preferens ska guida val av behandling, 
tillsammans med vårdgivarens professionella bedömning, och patienter är generellt sett 
positivt inställda till delat beslutsfattande. I Sverige lyfts detta också fram i lagstiftningen. 
Forskningen visar ett svagt till måttligt stöd för preferenspåverkan på utfall, nöjdhet, 
följsamhet och avhopp. Forskning på behandlingspreferens i en psykiatrisk kontext har 
främst berört vad patienter föredragit när de fått välja mellan läkemedel och psykologisk 
behandling, varpå kunskapen om vilka psykologiska behandlingar det i regel finns preferens 
för är bristfällig.  Förväntan och trovärdighet är närliggande koncept där det också finns 
svagt stöd för påverkan på utfall. Syftet med denna studie är att undersöka vilken behandling 
som föredras vid insomni och om preferensen, preferensstyrkan, förväntan och trovärdighet 
påverkar eller samvarierar med behandlingsutfallet. Frågeställningarna specificeras som: 
 
Frågeställning 1) Vilken behandling (KT eller BT) finns det en preferens för i gruppen som 
får välja behandling?   
 
Frågeställning 2) Skiljer sig behandlingsutfallet, i form av eftermätningar och avhopp, åt 
mellan grupperna som randomiserats till behandling och grupperna som valt behandling? 
 
Frågeställning 3) Finns något samband mellan skattningar av förväntan och trovärdighet och 
utfall? Finns något samband mellan styrkan i skattningen av preferens och utfall? 
 
 

Metod 
 

BIS 
Denna studie har skett inom ramen för det pågående forskningsprojektet Behandling via 
Internet av Sömnproblem (BIS) som drivs av Stockholms universitet. Projektet som helhet 
syftar till att undersöka modererande och medierande faktorer vid internetförmedlad 
kognitiv beteendeterapi för insomni liksom vilka behandlingskomponenter som är 
verksamma. Frågeställningarna i denna uppsats besvaras med data insamlad under hösten 
2016 och våren 2017 och omfattar de 112 deltagare som inkluderades i studien under hösten 
2016. Se figur 1 för flödesschema över inklusion och exklusion i denna studie. 
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Undersökningsdeltagare och rekrytering 
Deltagarna rekryterades via internet och genom nationella tidningar i Sverige och anmälde 
sig genom den för projektet skapade hemsidan (https://www.iterapi.se/sites/bis/). 
Inklusionen till studien skedde i tre steg. Först besvarade deltagarna frågor på webbsidan om 
demografi, insomnisymtom och eventuella depressiva symtom. Webbformulären gicks 
igenom av en doktorand anställd i projektet, och när en deltagare uppfyllde 
inklusionskriterierna vidarebefordrades dennes uppgifter till en av studiens bedömare så att 
en telefonintervju kunde genomföras. Deltagare som ej uppfyllde kriterierna meddelades om 
detta via epost. Deltagare med svåra depressiva symtom uppmanades att söka sedvanlig 
vård, och personer som skattade högt på frågan om suicidalitet ringdes upp för en riktad 
intervju och fick sedan hänvisningar till lämplig vårdinstans. I det andra steget blev 
deltagarna uppringda för två diagnostiska intervjuer, Duke Structured Clinical Interview for 
Sleep Disorders (DSISD) och Mini International Neuropsychiatric Interview 6.0 (MINI). 
DSISD användes för att säkerställa insomni som primär diagnos och MINI administrerades 
för att identifiera andra psykiatriska diagnoser. Telefonintervjuerna genomfördes av 
psykologer och psykologstudenter vilka erbjöds träning och handledning. Det sista steget 
utgjordes av att deltagarna under en vecka registrerade sina sömnvanor i en sömndagbok. 
För att inkluderas i studien behövde deltagarna vara 18 år eller äldre och ha insomni som 
primär diagnos, med minst 11 poäng på Insomnia Severity Index (ISI). Vidare fick 
deltagarna inte ha gått i någon typ av KBT för insomni de senaste fem åren. Eventuell 
medicinering med sömnmedicin eller SSRI-preparat skulle ha varit stabil de senaste tre 
månaderna. Den praktiska möjligheten att delta aktivt i studien under tio veckor 
efterfrågades också. Exklusionskriterierna var svår depression, suicidrisk, skiftarbete, högt 
intag av koffein eller alkohol, regelbunden användning av sömnstörande läkemedel, andra 
primära sömnstörningar, psykos eller bipolär sjukdom. Tabell 1 visar demografiska 
uppgifter för de 112 deltagare som hade anmält sig till studien under hösten 2016 och som 
omfattas av denna uppsats. 
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Figur 1. Flödesschema över inklusion och exklusion för deltagare som anmälde sig till BIS 
under hösten 2016. 
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Material och mätinstrument 
Behandlingsinterventioner 

De två behandlingarna utgjordes av ett tio veckor långt självhjälpsprogram uppdelat i 10 
moduler (en modul i veckan). Alla deltagare arbetade under första veckan med terapimål och 
i båda betingelserna fick deltagarna föra sömndagbok under hela behandlingen. Bortsett från 
detta så såg innehållet i modulerna olika ut i de olika behandlingarna. BT omfattade de tre 
delarna sömnrestriktion, stimuluskontroll och sömnhygien. KT syftade till att bryta 
kognitiva vidmakthållandefaktorer. Faktorerna i fokus var oro över insomni, selektiv 
uppmärksamhet, ohjälpsamma antaganden, säkerhetsbeteenden och ohjälpsamma 
bedömningar av egna besvär. Metoderna för att minska dessa dysfunktionella strategier var 
arbete med negativa automatiska tankar (NAT) och beteendeexperiment. Varje 
studiedeltagare hade en behandlare (en psykolog eller psykologstudent) som kontaktade 
deltagaren över telefon en gång i veckan. Telefonkontakten var 15 minuter och syftade till 
att lösa problem och öka följsamheten. Behandlarna fick utbildning inom ramen för projektet 
och erbjöds handledning vid behov. 
 

Hemsidan iterapi 
Både anmälningar till studien och behandlingar skedde via den SSL-certifierade hemsidan 
www.iterapi.se/sites/bis. All kontakt som skedde via sidan behandlades via ett krypterat 
kontakthanteringssystem. När deltagarna kontaktades fick de ett meddelande om att logga 
in på plattformen och ingen känslig information skickades direkt till deltagaren. Deltagare, 
behandlare och administratörer loggade alla in på sidan genom dubbel autenticering. I första 
steget skedde inloggningen med ett anonymt användarnamn och ett egenvalt lösenord och i 
andra steget angavs en engångskod som skickades via sms. 
 

Screeningmått 
Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) är en kort, strukturerad intervju som 
används för att screena för diagnoser enligt DSM, inkl. depression, maniska episoder, 
paniksyndrom, social fobi, PTSD, psykotiska syndrom och GAD. När de psykometriska 
egenskaperna hos MINI utformat efter DSM-III undersökts uppvisar intervjun god 
specificitet och sensitivitet för de flesta diagnoserna (Lecrubier et al., 1997). 
 
The Duke Structured Interview for Sleep Disorders (DSISD) är en intervju utformad för att 
diagnostisera sömnstörningar i enlighet med DSM IV och International classification of 
sleep disorders (ICSD-2). DSISD är uppdelad på 4 moduler: sömnstörningar associerade 
med insomni, hypersomni, dygnsrytmstörningar och parasomni. Intervjun har acceptabel 
validitet och reliabilitet (Carney, Edinger, Olsen, Stechuchak, Krystal & Wyatt, 2008; 
Edinger, Wyatt, Olsen, Stechuchak, Carney, Chiang, Krystal, Lineberger, Means, Radtke & 
Knauss, 2009). 
 
Self-reporting Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S) är ett 
självskattningsformulär som mäter depression. Skalan består av 9 items som berör olika 
aspekter av depressiva symtom. Item 9 berör suicidala tankar och är den fråga som användes 
i screeningen för att exkludera deltagare med suicidrisk. Skalan har god konstruktvaliditet 
och Cronbachs alfa ligger på 0.84. Den har också visat hög sensitivitet för förändring i 
symtom över tid (Fantino & Moore, 2009). 
 

Mått av förväntan och trovärdighet 
Credibility Expectancy Questionnaire (CEQ) är en självskattningsskala som mäter 
behandlingsförväntan och behandlingstrovärdighet. Skalan består av 6 items, där 3 riktar in 
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sig på trovärdighet, och 3 på förväntan. 4 items består av påståenden som patienten får skatta 
på en niogradig skala. Två frågor besvaras i procent från 0–100 (Devilly & Borkovec, 
2000).  Där svaren anges i procent har de i denna studie räknats om till poäng från 0–10. 
Skalans interna konsistens är hög, för båda faktorerna är det standardiserade alfavärdet 0.85. 
Skalan har god test-retest-reliabilitet. (Devilly & Borkovec, 2000). Skalan är väl etablerad 
men det finns ännu ingen valideringsstudie av CEQ. 
 
 Mått av preferensstyrka 
Frågan om preferensstyrka formuleras som “Hur viktigt är detta val för dig?” och besvaras 
med 1(inte alls viktigt) - 4 (mycket viktigt). Frågan används för att mäta preferensstyrka i 
gruppen som får välja behandling och utformningen är hämtad från Johansson et al., 2013. 
 

Primärt utfallsmått 
Insomnia severity index (ISI) är ett självskattningsformulär som mäter insomnisymtom 
under de senaste två veckorna. Skalan har sju items som riktar in sig på grad av insomni, 
missnöje med sömn, påverkan på funktion dagtid, hur märkbara symtomen är för andra samt 
oro kring sömn. Varje item skattas på en skala mellan 0 och 4 och totalt omfattar skalan 0 
till 28 poäng där högre poäng innebär högre grad av insomni. 0–7 räknas inte som insomni, 
7–14 bedöms som subkliniska besvär, 14–22 kategoriseras som klinisk insomni av moderat 
allvarlighetsgrad och 22–28 poäng indikerar allvarlig klinisk insomni. Skalans items 
korresponderar delvis mot de diagnostiska kriterierna för insomni enligt DSM-5. Skalan har 
utmärkt validitet, och den interna konsistensen är hög med Cronbachs alfa = 0.74. (Bastien, 
Vallières & Morin, 2001). ISI har även validerats för webbadministrering specifikt, och 
bedömts vara lämplig att distribuera över internet (Thorndike et al., 2011). 
 

Sekundära utfallsmått. 
Work and Social Adjustment Scale (WSAS) är en självskattningsskala som mäter förekomst 
av funktionsnedsättningar inom olika livsområden. Skalan består av fem påståenden, som 
berör ett livsområde vardera och som skattas på en skala från 0 till 8, där 0 innebär frånvaro 
av funktionsnedsättning, och 8 står för omfattande nedsättning. Områdena som berörs är 
arbetsförmåga, förmåga till hushållsarbete, sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter som utförs 
ensam samt nära relationer. WSAS har visat sig ha goda psykometriska egenskaper, den 
interna konsistensen är hög (Cronbachs alfa = 0.70 - 0.94), test-retest-reliabiliteten är god 
och validiteten är tillfredsställande (Mundt, Marks, Shear & Greist, 2002). 
 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) är en självskattningsskala för att mäta 
ångest- och depressionssymtom. Den består av totalt 14 påståenden som berör den senaste 
veckan, 7 avseende ångestsymtom (HADS-Å) och 7 avseende depressionssymtom (HADS-
D). Varje påstående besvaras mellan 0 och 3 och således kan varje delskala ge maximalt 21 
poäng (Zigmond, & Snaith, 1983). Cronbachs alfa för HADS-Å ligger på 0.68-0.93, och för 
HADS-D är motsvarande siffror 0.67-0.90 (Bjelland, Dahl, Haug & Neckelmann, 2002). 
HADS har svenska normer (Lisspers, Nygren & Söderman, 1997), har validerats i flera 
länder och kan rekommenderas för initial diagnos och uppföljning av depression och ångest 
(Stern, 2014). 
 
Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ) är en självskattningsskala för att mäta 
upplevd livskvalitet. Skalan består av 12 påståenden inom 6 livsområden där viktighet och 
nöjdhet skattas för varje område. Varje itempar multipliceras (viktighet x nöjdhet) och 
summorna adderas sedan till en totalpoäng. Skalan har god intern reliabilitet med cronbachs 



	 14	

alfa på 0.76 och god test-retest reliabilitet. Skalan är validerad för både en klinisk och en 
icke-klinisk population (Lindner et al, 2016). 
 
Avhopp definieras i studien som de deltagare som uttryckligen sagt att de inte längre vill 
delta i behandlingen. Avhoppade deltagare uppmuntrades att fylla i återstående 
skattningsskalor. 
 
Procedur 
De inkluderade deltagarna randomiserades genom www.randomizer.org till tre betingelser: 
kognitiv terapi, hädanefter benämnt som KTR (n = 41), beteendeterapi, hädanefter benämnt 
som BTR (n = 37), och väntelista, VL, (n = 34). KTR och BTR påbörjade sin behandling 
direkt efter randomiseringen hösten 2016. Väntlistegruppen fungerade som en kontrollgrupp 
när de första grupperna genomgick sin behandling och fick därefter välja vilken behandling 
de ville genomgå. Preferens angavs alltså genom val av behandling. Dessa grupper kommer 
hädanefter kallas KTV (bestående av de som valt kognitiv terapi) och BTV (bestående av de 
som valt beteendeterapi). Inför valet fick de läsa beskrivningar av behandlingarnas teoretiska 
syn på insomni och information om behandlingsupplägg (se Bilaga 1). För hälften av 
deltagarna presenterades texten om KT först och för hälften texten om BT först för att 
motverka eventuell ordningseffekt. Texterna skrevs av studieansvarig Markus Jansson-
Fröjmark och lästes av två oberoende personer med erfarenhet av KBT för insomni, innan 
de färdigställdes. Vid valet besvarade deltagarna också frågan om preferensstyrka. 
 
Samtliga deltagare besvarade vid förmätningen ISI, WSAS, BBQ, HADS-Å, HADS-D och 
MADRS-S. Under arbetet med den första behandlingsmodulen fick deltagarna fylla i CEQ. 
10 veckor efter påbörjad behandling besvarades eftermätningen vilken innehöll samma 
skalor som förmätningen bortsett från MADRS-S som endast administrerades vid 
förmätningen. Deltagarna besvarade under studien varannan vecka fler formulär och 
kommer också att svara på uppföljningar vilka inte berörs i denna uppsats.      
 
Etik 
Forskningsprojektet BIS har fått godkännande av regionala etikprövningsnämnden i 
Stockholm (2016/856-31), därför anses även denna uppsats följa nämndens etiska riktlinjer. 
För att få påbörja behandling behövde deltagarna ge sitt uttryckliga skriftliga samtycke efter 
att ha fått utförlig information om studien. Ingen ersättning utgick för deltagandet och 
behandlingen var kostnadsfri. Deltagandet var helt frivilligt och gick att avbryta när som 
helst. All data har behandlats i avidentifierad form i enlighet med personuppgiftslagen. 
Författarna av denna uppsats medverkade också i studien som behandlare, dock är 
uppsatsens frågeställningar av den karaktär att detta inte bedöms påverka tolkningen av 
resultaten.   
 
Databearbetning 
Statistiska analyser gjordes med IBM SPSS Statistics, version 24. För samtliga beräkningar 
har en alfanivå på p<0.05 använts och alfanivåer på p<0.10 har betraktats som tendenser till 
signifikans. För samtliga analyser gäller att aktuella villkor för respektive analyser 
kontrollerades innan analyserna genomfördes. Samtliga deltagare där det funnits en intention 
att behandla och som därmed tilldelats minst en behandlingsmodul har inkluderats i 
analyserna. 
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Databearbetning av förmätningar och gruppfördelningar 
Envägs ANOVA för oberoende mätningar användes för att undersöka skillnader i ålder, 
symtomskattning och förväntans- och trovärdighetsskattning i förmätningarna mellan de 
fyra grupperna. På grund av ett mindre antal deltagare i flera grupper användes post hoc-
testet Šidák, för att undvika att förlora power. I dessa analyser inkluderades förmätningar för 
alla deltagare, även de som senare hoppade av eller inte fyllde i sin eftermätning. 
Fördelningen av de demografiska faktorerna kön, sysselsättning, civilstånd och utbildning 
utforskades med hjälp av Pearson chi två (χ2). Variablerna sysselsättning och utbildning 
hade i ursprungsformulären fler svarsalternativ som dikotomiserades i beräkningarna. 
Alternativen grundskola, gymnasium kodades om till grundskola/gymnasium och universitet 
eller högskola till eftergymnasial utbildning. Frågan om sysselsättning hade i formulären 
alternativen yrkesarbetande och studerande vilka kodades om till aktiv sysselsättning och 
arbetslös och förtidspensionär/sjukskriven/sjukbidrag vilka kodades till passiv 
sysselsättning. Frågan hade också ett “annat”-alternativ där fritextsvaren tolkades för att 
passa in i en av kategorierna. För att undersöka om preferensstyrkan skiljde sig åt mellan 
grupperna KTV och BTV användes oberoende t-test. 
 
Databearbetning av frågeställningar 
Frågeställning 1. För att undersöka vilken behandling av KT och BT som flest deltagare hade 
preferens för användes Pearson (χ2). 
 
Frågeställning 2. Repeated measures ANOVA användes för att se om behandlingsutfallet 
skilde sig åt mellan de som fick välja behandling själva och de som randomiserades. För- 
och eftermätningar användes för de fyra grupperna: KTR, BTR, KTV och BTV. För att 
beräkna om mängden avhopp skiljde sig mellan grupperna användes Pearson χ2. För 
gruppen som fick välja behandling gällde att eftermätningen, som de fyllde i efter tio veckor 
på väntelista, i denna studie användes som förmätning. Detta för att använda data som 
tidsmässigt låg så nära behandlingsstart som möjligt. 
 
Frågeställning 3. För undersöka sambandet mellan skattningar på CEQ och utfall och 
skattning av preferensstyrka och utfall användes Kendalls tau rankkorrelationskoefficient 
(τ). Analysen valdes utifrån att den är lämplig vid ett litet urval (Field, 2013). Resultaten 
tolkades utifrån Cohens riktlinjer där 0.10 tolkas som litet samband, 0.30 som moderat och 
0.50 som stort. 
 
 

Resultat 
 

Förmätningar och gruppfördelningar 
Utifrån beräkningar med Pearsons χ2 framkom en signifikant skillnad avseende 
sysselsättning där gruppen KTV hade signifikant fler deltagare med passiv sysselsättning 
(pensionärer/arbetslösa/sjukskrivna) än KTR χ2(1, N=69)=8.42, p=0.004 och BTR χ2(1, 
N=65)=8.82, p=0.003. Procentuellt var fördelningen 42.9% med passiv sysselsättning i 
KTV, jämfört med 12.2% i KTR och 10.8% i BTR. Mellan övriga grupper och för kön, 
civilstånd och utbildningsnivå fanns inga signifikanta skillnader, χ2(1, N=112)=0.00-2.24, 
p=0.13-0.95. Utifrån beräkning med ANOVA framkom ingen skillnad i ålder mellan 
grupperna. Se Tabell 1 för fördelningen av samtliga demografiska variabler. 
 
Utifrån beräkningar med ANOVA framkom en signifikant skillnad på förmätningen, där 
KTV (16.6) hade signifikant lägre resultat än KTR (20.3) och BTR (19.0) på ISI, F=6.8, 
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p>0.001. Det vill säga att KTV hade lägre grad av sömnsvårigheter vid förmätningen. För 
övriga variabler; WSAS BBQ, HADS-Å, HADS-D, MADRS-S och CEQ fanns inga 
gruppskillnader. Oberoende t-test visade ingen skillnad i preferensstyrka mellan gruppen 
som valt KT (3.4) och gruppen som valt BT (3.3), t32=0.22.  Se Tabell 2 och 3 för samtliga 
förmätningsvärden. 
 
 
Tabell 1. Demografiska variabler uppdelat på fyra grupper. Randomiserade till KT (KTR), 
randomiserade till BT (BTR), valt KT (KTV) och valt BT (BTV). 
 
 
 
 

KTR 
(n=41) 

BTR 
(n=37) 

KTV 
(n=28) 

BTV 
(n=6) 

Samtliga 
(n=112) 

Kön n kvinna (%) 29 (70.7) 24 (64.9) 20 
(71.4) 

5 
(83.3) 

78 (69.6) 

Ålder (år): M (SD) 51.2 
(12.3) 

48.7 (13.4) 50.8 
(16.0) 

54.7 
(14.5) 

50.5 
(13.7) 

Civilstånd: Antal 
(%) 

     

Gift/i förhållande 28 (68.3) 24 (64.9) 20 
(71.4) 

3 
(50.0) 

75 (67.0) 

Ej i förhållande 13 (31.7) 13 (35.1) 8 
(28.6) 

3 
(50.0) 

37 (33.0) 

Avslutad 
utbildning: Antal 
(%) 

     

Grundskola/gymna
sium 

8 (19.5) 7 (18.9) 8 
(28.6) 

0 (0.0) 23 (20.5) 

Universitet/högsko
la 

33 (80.5) 30 (81.1) 20 
(71.4) 

6 
(100.0
) 

89 (79.5) 

Sysselsättning: 
Antal (%) 

     

Arbete, studier 36 (87.8) 33 (89.2) 16 
(57.1) 

5 
(83.3) 

90 (80.4) 

Arbetslös, 
pensionär, 
sjukskriven 

5 (12.2) 4 (10.8) 12 
(42.9) 

1 
(16.7) 

22 (19.6) 
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Tabell 2. För- och eftermätningar (M, SD) uppdelat på grupperna randomiserade till KT 
(KTR), randomiserade till BT (BTR), valt KT (KTV) och valt BT (BTV). 
 

 
Skalor och 

grupper 

Förmätning Eftermätning 

M SD M SD 

Insomnia Severity Index (ISI) 

KTR 20.3 3.3 10.2 4.4 
BTR 19.0 3.0 9.2 5.9 
KTV 16.6 3.7 9.0 5.1 
BTV 18.7 4.1 5.3 1.3 
Work and Social Adjustment Scale (WSAS) 

KTR 23.6 8.4 12.0 8.7 
BTR 21.2 10.3 9.3 8.1 
KTV 17.7 9.9 9.4 7.8 
BTV 21.5 9.6 5.8 3.3 
Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ) 

KTR 49.4 18.6 58.2 18.0 
BTR 57.4 18.6 55.0 24.6 
KTV 53.9 23.0 65.1 27.1 
BTV 47.5 17.4 79.0 12.4 
Hospital Anxiety and Depression Scale - Ångest (HADS-Å) 

KTR 9.0 3.9 6.3 3.0 
BTR 9.3 3.8 6.6 3.5 

KTV 9.0 4.4 5.6 3.6 

BTV 7.3 5.0 4.0 2.8 
Hospital Anxiety and Depression Scale - Depression (HADS-D) 

KTR 6.6 4.0 3.4 2.5 
BTR 6.5 3.2 4.2 3.0 
KTV 6.0 4.2 3.7 3.8 
BTV 5.3 3.2 1.8 1.7 
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Tabell 3. Värden (M, SD) för Credibility Expectancy Questionnaire (CEQ) och för 
preferensstyrka, mätt från 0 till 4 uppdelat på två respektive fyra grupper, randomiserade 
till KT (KTR), randomiserade till BT (BTR), valt KT (KTV) och valt BT (BTV). 
 
Skalor och 
grupper 

 
M 

 
SD 

CEQ 
KTR 36.9 8.4 
BTR 38.0 8.4 
KTV 39.2 8.2 
BTV 33.0 7.0 
Preferensstyrka 
KTV 3.4 0.6 
BTV 3.3 0.5 

 

Resultat för frågeställningarna	
Frågeställning 1. Av de totalt 34 deltagarna i gruppen som valde behandling valde 28 KT 
och 6 BT. Pearson χ2 visar att fördelningen är signifikant skild från slumpen. Det är alltså 
signifikant fler som valt KT än BT.  χ2 (1, N=34)=14.24, p=<0.001). Procentuellt såg 
fördelningen ut så att 82.35% valde KT och 17.65% valde BT.	

Frågeställning 2. Beräkningar med ANOVA visade en signifikant huvudeffekt av 
grupptillhörighet på det primära utfallsmåttet ISI, F=3.2, η2part =0.09, p=0.03. Skillnaden 
återfanns mellan grupperna KTR och KTV, där KTR förbättrats signifikant mer, p = 0.02. I 
procent såg den genomsnittliga förbättringen på ISI ut som följer; KTR förbättrades med 
49.8%, BTR med 51.6%, KTV med 44.8% och BTV med 73.2%. Det fanns också en 
signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet på det sekundära utfallsmåttet BBQ, F=5.3, 
η2part=0.14, p=0.002, men post hoc-analysen kunde inte visa mellan vilka grupper effekten 
återfanns. Det fanns också en tendens till signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet på 
WSAS F = 2.6, η2part = 0.08, p = 0.05. Denna skillnad återfanns mellan KTR och KTV där 
KTR förbättrats mer, p = 0.09. Alla grupper hade förbättrats signifikant på samtliga 
utfallsmått, men på övriga utfallsmått fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna.   
 
Beräkningar med Pearson χ2 visade att fördelningen av avhopp mellan de fyra grupperna 
KTR, BTR, KVT och BTV inte skilde sig från slumpen, χ2(1, N=112)=0.03-1.41, p=0.24-
0.86. Avhoppen i de olika grupperna såg ut som följer i antal och procent: KTR 8 deltagare, 
19.5%, BTR 4 deltagare, 10.3% KTV 5 deltagare, 18.0% och BTV 0 deltagare, 0%. 
 
Frågeställning 3. Beräkningar med Kendalls tau rankkorrelationskoefficient visade på ett 
signifikant samband mellan CEQ och utfallsmåtten ISI, WSAS och HADS-D. Enligt Cohens 
riktlinjer var samtliga signifikanta samband svaga: CEQ och ISI rτ = - 0.18, p = 0.012, CEQ 
och WSAS rτ = - 0.18, p = 0.013 och CEQ och HADS-D rτ = - 0.27, p = <0.001. 
Preferensstyrka korrelerade inte med något av utfallsmåtten.  
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Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka frågeställningarna om vilken internetbaserad 
insomnibehandling, KT eller BT, som föredrogs, om behandlingspreferens påverkade 
utfallet, samt om förväntan, trovärdighet och preferensstyrka samvarierade med 
behandlingsresultaten. Resultaten visade att KT föredrogs framför BT. Det återfanns ingen 
effekt av preferens på utfallsmåtten. Grupptillhörighet påverkade dock utfallet på så sätt att 
de som randomiserats till KT hade förbättrats signifikant mer än de som valt KT avseende 
skattningar av insomnisymtom mätt med ISI. Skattningar på livskvalitetsmåttet BBQ skilde 
sig också mellan grupperna, men det gick inte att uttala sig om mellan vilka grupper 
skillnaden fanns. Vidare fanns en trend mot att deltagarna som randomiserats till KT hade 
förbättrats mer på funktionsnedsättningsskalan WSAS än de som valt samma behandling. 
Antalet avhopp skilde sig inte mellan de olika grupperna. Samtliga resultat avseende 
gruppskillnader bör tolkas med stor försiktighet då grupperna var ojämna och relativt små, i 
synnerhet BTV som i vissa analyser endast omfattade 4 individer. Korrelationsanalyser 
visade att förväntans- och trovärdighetsskattningarna på CEQ samvarierade signifikant med 
insomnisymtom (ISI), övergripande funktionsnedsättning (WSAS) och depressionssymtom 
(HADS-D) vid eftermätningen. Preferensstyrka samvarierade inte med något utfallsmått. 
 
Diskussionsdelen omfattar inledningsvis en resultatdiskussion uppdelad på de tre 
frågeställningarna, därefter diskuteras metodologiska aspekter och avslutningsvis 
implikationer för kliniskt arbete och vidare forskning. 
 
Resultatdiskussion 

Frågeställning 1 
Tidigare forskning är begränsad vad gäller preferens och val mellan olika psykologiska 
behandlingar. Den tidigare preferensforskningen inom det psykiatriska fältet har främst 
fokuserat på vad som föredras av läkemedel och terapi (t. ex. McHugh et al., 2013), eller hur 
patienter ställer sig till breda terapikategorier (Frövenholt, Bragesjö, Clinton & Sandell, 
2007). Till vår kännedom är detta den första studien som undersöker preferens mellan 
kognitiv terapi och beteendeterapi vid insomni. Diskussionen om vad som ligger bakom att 
fler hade en preferens för KT blir därför spekulativ till sin karaktär, på så sätt att ämnet ännu 
är outforskat. I denna studie var det en stor majoritet som föredrog kognitiv terapi framför 
beteendeterapi, dock var gruppen från början liten och antalet som valde beteendeterapi var 
mycket litet varför det blir svårt att dra några slutsatser kring att typ av preferens skulle 
kunna härledas eller kopplas till några specifika demografiska egenskaper eller kliniska 
karakteristika hos deltagarna. Vid förmätningarna, och för demografiska variabler, fanns 
heller inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna, och ingen skillnad i hur starkt de 
skattade sin preferens. Ett förslag till tolkning av fördelningen är att den kognitiva 
behandlingen kan tänkas ha högre face validity, d.v.s. att beskrivningen av terapin är lik vad 
vi tror är en generell föreställning om hur terapi går till och ser ut, t. ex. att den handlar om 
att förändra tankar och föreställningar. Vidare är att oroa sig över sin sömn karaktäristiskt 
vid insomni (Harvey, 2002) och kanske tilltalas många av att det explicit tas upp i den 
kognitiva terapin. Det kan också vara så att beteendeinterventionen framstår som krävande, 
inte minst den del av stimuluskontroll som innebär att gå upp ur sängen om man inte somnar, 
vilket skulle kunna vara avskräckande då många oroar sig över just att de får för lite sömn. 
Vi vet inte heller om det är så att deltagarna har valt behandling utifrån vad som tilltalat dem, 
eller valt bort en behandling som inte tilltalat dem, eller om de har baserat sitt val på något 
helt annat, till exempel tidigare erfarenheter eller kunskaper. Vi vet inte hur mycket 
information och kännedom om de olika behandlingarna som deltagarna hade innan valet 
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utöver den information de fick läsa i studien och det är möjligt att olika mycket tidigare 
kunskap och erfarenhet på olika sätt påverkade valet. I en studie av preferens vid 
depressionsbehandling (Dunlop et. al., 2011) fann man att olika föreställningar om etiologi, 
alltså vad patienten själv tror är orsaken till problemen, påverkade vilken typ av behandling 
det fanns preferens för (mellan läkemedel och KBT). I denna studie hade vi ingen 
information om vilka föreställningar som finns hos deltagarna avseende etiologi eller om de 
skilde sig mellan grupperna. Det går att tänka sig att deltagare med en mestadels biologisk 
förklaringsmodell till sin insomni skulle föredra BT, medan de som upplever att tankar och 
oro orsakar sömnproblemen skulle ha en preferens för KT. I tidigare forskning pekar också 
fynden på att trovärdighetsskattningar och preferens korrelerar starkt (Wanigratatne & 
1995). I denna studie återfanns ingen skillnad i trovärdighetsskattningar mätt med CEQ 
mellan grupperna och vi vet inte hur trovärdiga deltagarna bedömde den behandling de valde 
bort, då skattningen av CEQ gjordes efter, och avsåg, påbörjad behandling. 
 

Frågeställning 2 
Tidigare studier som undersökt preferens har, som tidigare nämnt, inte främst handlat om 
preferens för olika psykologiska behandlingar, och än mindre om preferens mellan olika 
psykologiska behandlingar förmedlade över internet. Som en följd av detta är det svårt att 
uttala sig om huruvida föreliggande studie går i linje med tidigare forskning eller ej, i 
synnerhet eftersom tidigare forskning inte heller är helt entydig gällande om och på vilket 
sätt preferens har en påverkan på behandlingsresultat (Lindhiem et al., 2014; Swift & 
Callahan, 2009; Swift et al., 2011). Dock pekar tidigare forskning på en liten till moderat 
effekt av preferens som inte återfinns i denna studie. Här har istället en av grupperna som 
randomiserats bättre resultat än en av grupperna som valt behandling. Resultaten kan ha flera 
orsaker. 
 
En viktig aspekt som kan ha påverkat resultaten är att deltagarna i de olika grupperna började 
behandlingen olika snabbt efter att de blivit inkluderade och att deras förmätningsdata 
samlades in vid olika tidpunkter. Grupperna KTR och BTR började sina behandlingar 
relativt omgående efter inklusionen medan KTV och BTV fungerade som väntlistegrupp i 
tio veckor innan deras behandling påbörjades. För att använda förmätningsdata som 
tidsmässigt låg så nära behandlingsstart som möjligt för KTV och BTV användes den 
eftermätning de fyllde i efter sin väntlisteperiod som förmätning för dessa grupper. Insomni 
är en diagnos där viss spontanförbättring går att förvänta sig (Jansson-Fröjmark, & Linton, 
2008) och det är troligt att deltagarna i regel valt att söka behandling när problemen upplevts 
som extra påtagliga. Behandlingsstudier generellt är påverkade av det statistiska fenomenet 
regression mot medelvärdet, d.v.s. Att mätpunkter som ligger långt över medelvärdet 
kommer följas av mätpunkter som ligger närmre medelvärdet, om samma individer 
undersöks igen (Nielsen, Karpatschof & Kreiner, 2007). Utifrån denna princip går det att 
förvänta sig att KTV och BTV har mindre extrema mätvärden efter tio veckor på väntelista. 
Det finns alltså anledning att tro att väntlistegruppen förbättrats utan någon intervention 
under väntlistetiden. Det innebär att KTV och BTV i studien sannolikt startade på lägre ISI-
poäng än om vi använt deras initiala förmätning. Om deras första förmätning använts hade 
förändringen på ISI sannolikt blivit större än vad nu blev fallet och en eventuell 
preferenseffekt hade varit enklare att upptäcka. Som fördelningen såg ut i denna studie hade 
de två preferensgrupperna lägst poäng, d.v.s. minst skattade symtom, på ISI-förmätningen 
av de fyra grupperna. Tidigare forskning pekar på att värre insomnisymtom vid 
behandlingsstart predicerar större förbättring (Houdenhove, Buyse, Garbriëls & Van den 
Bergh, 2011), varför de olika grupperna troligen hade olika förutsättningar för förbättring 
redan från början.  
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Grupperna behandlades också vid olika tillfällen, de randomiserade grupperna KTR och 
BTR behandlades på hösten och de som sedan valde behandling, KTV och BTV, 
behandlades på våren. Det går inte att helt utesluta att andra variabler såsom t.ex. 
årstidsväxlingar påverkat grupperna och resultaten på olika sätt. 
 
Denna studie inkluderade inte alla utfallsmått som brukar förekomma i 
preferensforskningen, t.ex. undersöktes varken nöjdhet eller följsamhet (Lindhiem et al., 
2014). Även om det är lätt att föreställa sig att nöjdhet till stor del beror på hur goda effekter 
en behandling haft så kan man tänka sig att begreppet även innefattar andra kvaliteter. En 
patient kan exempelvis tycka att behandlingen verkat bra men inte haft tid att vara så aktiv 
och planera att arbeta med behandlingskomponenterna längre fram, tyckt att behandlingen 
haft ett teoretiskt värde eller fått bra resultat men förväntat sig mer. Följsamhet avser hur väl 
en patient följer en behandling eller ett upplägg och hur väl patienten applicerar 
rekommendationerna i sitt liv (Sidani, Bootzin, Epstein, Miranda & Cousins, 2015b). I denna 
studie har följsamhet och antal fullgjorda moduler valts bort av omfångsskäl, men det är 
något som det vore intressant att lägga till i framtida studier av ämnet. 
 
De två insomnibehandlingarna i denna studie, KT och BT, är närliggande, inte minst då de 
ofta levereras tillsammans. Deltagarna har uppenbarligen, i och med att de sökt till studien, 
en preferens för KBT i allmänhet. Resultatet i denna studie, där två relativt likartade och 
effektiva behandlingar jämförs, är svårt att generalisera till hur preferens eventuellt påverkar 
på resultatet när behandlingar med mer skilda synsätt och genomföranden jämförs. Den 
tidigare forskningen har, som tidigare nämnts, till stor del jämfört läkemedel och 
psykologisk behandling, och det är möjligt att en eventuell preferenseffekt är starkare vid en 
sådan jämförelse än mellan psykologiska behandlingar.  
 
Den effekt vi såg på ISI av grupptillhörighet i gruppen KTR i relation till gruppen KTV, var 
delvis överraskande då resultaten inte är i linje med tidigare forskning. KTV-gruppen 
utmärkte sig på förmätningen genom att den hade signifikant lägre poäng på ISI än KTR och 
BTR. KTV-gruppen hade också signifikant fler personer med en passiv sysselsättning än 
KTR och BTR. Vi kan inte utesluta att någon av dessa skillnader är det som påverkat utfallet. 
Vi kan inte heller dra slutsatsen utifrån detta resultat att det skulle vara bättre för utfallet att 
randomiseras då det inte är ett genomgående resultat, utan endast en randomiserad grupp 
som skiljer sig mot en grupp som valt, och eftersom det inte går i linje med tidigare 
forskning. 
 

Frågeställning 3, trovärdighet och förväntan 
Samma sak gäller här som för preferensforskningen, att tidigare studier som visat samband 
mellan förväntan/trovärdighet och utfall, generellt inte har avsett internetbehandlingar. 
Tidigare forskning visar som sagt att förväntningar på behandlingsutfall och faktiskt 
behandlingsutfall har ett svagt, men statistiskt signifikant samband (Constantino et al., 
2011). Det samband som påvisas i denna studie är också ett svagt och signifikant, men det 
är svårt att dra några slutsatser utifrån endast detta resultat, även om det går i linje med 
tidigare forskning. Tidigare forskning har också sett ett samband mellan förväntningar och 
skattningar av terapeutisk allians (Glass et al., 2001) och det har föreslagits att alliansen i sin 
tur kan påverka både hur länge man stannar i terapin liksom utfallet (Norberg, Wetterneck, 
Sass & Kanter, 2011). Det har också i tidigare forskning av KBT för insomni förefallit finnas 
samband mellan skattningar av förväntan och allians liksom behandlingsutfall och nöjdhet 
(Constantino et al, 2007). I internetbehandling blir inte alliansen aktuell på samma sätt som 
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i behandlingar ansikte mot ansikte eftersom terapeutinteraktionen är minimal i jämförelse. I 
denna studie var terapeutkontakten också manualiserad vilket ytterligare kan tänkas ha 
minskat utrymmet för framväxten av en allians. Om det är så att en förväntanseffekt medieras 
av terapeutisk allians skulle det kunna vara en förklaring till att sambandet i denna studie var 
mycket svagt. Deltagarna har inte heller gett något omdöme eller skattning av den 
terapeutkontakt de haft i denna studie, något det vore intressant att undersöka i framtida 
forskning. En studie av internet-KBT (för social fobi) fann att trovärdighet var högt 
korrelerad med följsamhet vilka predicerade en snabbare förbättringstakt (El Aloui, 2015). 
Vi har inte i denna studie använt oss av några uppgifter om följsamhet, eller räknat med 
några mätpunkter mellan för- och eftermätningarna, något det vore intressant att undersöka 
närmare i framtida forskning för att bättre kunna belägga dessa samband. 
 
En placeboeffekt i en medicinsk kontext är, vilket nämns i inledningen, en effekt av något 
annat än det tänkt verksamma och det finns förslag i tidigare forskning att placeboeffekten 
kan förstås som en effekt av förväntningar (Stewart-Williams & Podd, 2004). Även om 
sådant som en patientens förväntan eller den terapeutiska alliansen inte anses vara 
verkningslöst i en psykologisk behandling, och följaktligen inte ses som placebo (Kirsch, 
Wampold & Kelly, 2016), är det inte heller det som varit tänkt verksamt i dessa 
behandlingar. Här är det de två interventionerna som varit tänkt verksamma, vilka också 
jämförs i den större behandlingsstudien BIS. Det förefaller enligt tidigare forskning finnas 
anledning att tro att en viss del, om än en liten del, av utfallet i psykologisk behandling kan 
förklaras av sådant som förväntans- och trovärdighetseffekter. Det blir dock inte tydligt i 
denna studie huruvida det svaga sambandet mellan trovärdighet/förväntan och utfall är 
specifikt av förväntan eller specifikt av trovärdighet, då CEQ mäter båda konstrukt 
tillsammans. 
 

Frågeställning 3, preferensstyrka 
Denna studie påvisade inte något samband mellan preferensstyrka och behandlingsutfall på 
något av utfallsmåtten i form av skattningsskalor. Tidigare forskning kring preferensstyrka 
är mycket begränsad så det är svårt att säga något om hur resultaten relaterar till tidigare 
empiri. Deltagarna skattade generellt högt på preferensstyrka, vilket gör att det är svårt att 
hitta något samband då intervallet där datapunkterna återfinns är begränsat (restriction of 
range på engelska). Det kan vara så att skalstegen (fyra stycken) är för få för att på ett 
meningsfullt sätt fånga upp nyanser av preferensstyrka. Vi kan inte utifrån de här resultaten 
utesluta att det kan finnas ett samband mellan preferensstyrka och utfall. Det går också att 
tänka sig att de med mycket stark och tydlig preferens inte anmäler sig till den här typen av 
studier och att preferensstyrka eventuellt bättre undersöks med en annan design, t.ex. under 
sådana omständigheter där patienterna/deltagarna inte redan lika aktivt sökt sig till en viss 
typ av behandling som i denna studie. Det går också att tänka sig att den eventuella effekt 
som finns av preferens är oberoende av preferens styrka.  
 
Studiedeltagarna i grupperna som fick välja behandling skattade generellt högt på 
preferensstyrka (3.4 av 4 i snitt). De uppgav alltså att det var viktigt att få göra ett val. Detta 
går i linje med tidigare forskning där insomnipatienter haft en stark preferens för att själva 
få välja behandling, i stället för att bli randomiserade (Miranda, 2004). Samtidigt har 
deltagarna som sökt till denna studie gått med på att bli randomiserade till en behandling och 
visste att sannolikheten att få välja endast var en tredjedel. Det kan tolkas som att valet blir 
viktigt först när de tillfrågas. Dock vet vi inte om alla som skattat högt på preferensstyrka 
hade för avsikt att hoppa av studien om de hade hamnat i en av grupperna som 
randomiserades, det förefaller dock osannolikt då det i sådana fall finns betydligt enklare 
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vägar till att få den behandling som önskas. Preferensskattningarna var i denna studie högre 
än när deltagare i en tidigare studie fick välja mellan internetförmedlad KBT eller PDT och 
tillfrågades om preferensstyrka på samma fyrgradiga skala. Där låg medelvärdet på 2.9 
(Johansson et al., 2013) och här på 3.4. Vad detta beror på är svårt att uttala sig om, i 
synnerhet när deltagarna inte fick uppge varför valet upplevdes som viktigt. Det är också 
svårt att dra några slutsatser utifrån den här skillnaden, men det kan i en klinisk kontext vara 
intressant att ta i beaktning att få välja behandling generellt upplevs som viktigt. 
 
Metoddiskussion 

Urval 
Studien riktade sig till myndiga personer i Sverige med insomni som primär diagnos. 
Bortsett från psykossjukdom och bipolaritet tilläts komorbida sekundära diagnoser. I och 
med att bedömning och behandling skedde över internet och telefon så behövde inte 
deltagarna befinna sig på någon specifik geografisk plats, dock riktades annonseringen mot 
landets större städer. Studiens relativt generösa inklusionskriterier och geografiska 
flexibilitet talar för att urvalet går att generalisera även till den större populationen. Det är 
dock viktigt att påpeka att resultaten inte nödvändigtvis är representativa för patienter med 
svår psykiatrisk problematik, eller där insomniproblematiken är en konsekvens av andra 
tillstånd. Behandlingsupplägget är också krävande på så sätt att deltagaren själv måste ta 
mycket ansvar för inläsning och genomförande av uppgifter, varpå personer som saknar tid 
och struktur i vardagen kan misstänkas ha avskräckts av studien. De stora textblocken kan 
också ha fört med sig att mindre läsvana personer avstod från att delta. Att studiens deltagare 
var 70 % kvinnor bedöms inte påverka generaliserbarheten utifrån att kvinnor generellt 
uppvisar insomnisymtom i högre grad än män (Folkhälsomyndigheten, 2017). Avseende 
grad av insomni vid förmätningen (M=18.9) ligger detta relativt nära siffror som presenterats 
i valideringsstudier av ISI, där medelvärdet legat på 15.4 och 19.7 (Bastien el al., 2001), 
vilket kan tolkas som att denna studies urval tycks vara representativt för gruppen med 
insomni när det gäller allvarlighetsgrad av symtom. 
 

Valda mätningar 
Alla utfallsmått i studien var självskattningsformulär, bortsett från avhopp som definierades 
som de deltagare som uttryckligen bad om att avbryta studien. Även mått för förväntan och 
trovärdighet samt preferensstyrka samlades in i form av självrapportering. Samtliga 
mätinstrument i studien, bortsett från frågan om preferensstyrka, har goda psykometriska 
egenskaper. Det förefaller också som att validiteten hos självskattningsformulär inte 
påverkas av att de distribueras via internet (Carlbring et al., 2007; Hedman et al., 2010; 
Thorndike et al., 2011). Trots detta kan valet att endast använda sig av självskattningar 
ifrågasättas bland annat på grund av enformigheten i att fylla i så många formulär då det 
finns en risk att deltagarna svarat ogenomtänkt. Deltagarna fick svara på cirka dubbelt så 
många formulär än de som användes i den här studien, så det finns skäl att misstänka att 
åtminstone vissa deltagare drabbades av “enkättrötthet” och hemföll åt att svara mer likartat 
eller slumpmässigt på frågorna än vad som stämde överens med de verkliga förhållandena. 
I denna studie valdes sömndagböcker bort som utfallsmått, då det skulle hamna utanför 
studiens omfattning. I och med detta har vi ingen information om hur deltagarnas förändrade 
sömnvanor såg ut mer detaljerat i form av insomningstid, nattliga uppvaknanden, tidiga 
uppvaknanden, sömneffektivitet och total sömntid. ISI beskriver upplevda förbättringar i 
sömn i mer generella ordalag. Samtidigt så är även sömndagböcker självrapporterade data. 
Eventuellt hade det varit intressant att lägga till ett objektivt mått, exempelvis aktigrafer som 
registrerar sömn och vakenhet. Det är välkänt att insomnipatienter tenderar att överskatta så 
väl hur lång tid det tar att somna som antal minuter vakentid under natten, och underskatta 
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sin totala sömntid (Perlis, Giles, Mendelson, Bootzin & Wyatt, 1997). Med ett fysiologiskt 
mått på sömn och vakenhet hade det gått att ringa in eventuella diskrepanser mellan upplevd 
förbättring och faktisk förbättring, vilket hade bidragit med mer djup och förståelse för 
studiens frågeställningar. Ett sådant tillägg bedömdes dock ligga utanför omfattningen av 
denna studie. 
 

Genomförande av interventionerna 
En risk som alltid finns när flera olika terapeuter behandlar i en studie är att de förhåller sig 
olika strikt till behandlingsprotokollet. De kan också vara olika styrande i kontakten med 
studiedeltagarna. I denna studie fick samtliga behandlare utbildning där vikten av att arbeta 
utifrån aktuell behandling utan att blanda in andra interventioner betonades, för att undvika 
att terapeutfaktorer skulle påverka resultatet. Handledning erbjöds kontinuerligt för de 
behandlare som upplevde ett behov av detta. Vidare behandlade varje enskild terapeut bara 
inom BT eller KT, varför risken att blanda samman interventioner bör ha varit låg. 
 

Valda statistiska analyser 
Valet av ANOVA för upprepade mätningar som analysmetod för frågeställning 2, om 
huruvida det fanns gruppskillnader i behandlingsutfall, innebar vissa problem. Metoden har 
t.ex. inte något vedertaget sätt för att hantera saknade data (Gueiorguieva & Krystal, 2004), 
varpå alla deltagare som inte fyllt i skattningar vid båda mätpunkter plockas bort ur 
analyserna. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt att hantera saknade data på, men innebär att 
generaliserbarheten blir lidande då det inte går att utgå ifrån att deltagare som fyllt i alla 
mätningar är representativa för populationen är stort (Gueiorguieva & Krystal, 2004). Denna 
studie hade också redan innan deltagare utan eftermätning togs bort ur analyserna problem 
med få deltagare i de olika grupperna, i synnerhet i BTV-gruppen, varför det är problematiskt 
att en metod som innebär förlorad power använts. Studien hade inte tillräckligt många 
deltagare i alla grupper för att kunna upptäcka gruppskillnader, även om de faktiskt fanns 
där. Med andra ord var risken för typ-II fel hög, och användandet av ANOVA kan ha 
förvärrat problemet. Valet av Šidák som post hoc-test gjordes utifrån att det är mindre 
konservativt än den oftare använda Bonferroni-korrektionen (Field, 2013), men det väger 
inte upp för urvalsstorleken. Ett alternativ till ANOVA hade exempelvis varit att använda 
sig av någon typ av mixed effect model, där databortfall inte är ett lika stort problem 
(Gueiorguieva & Krystal, 2004). För att använda en mixed effect model på ett tillförlitligt 
sätt bör studien dock undersöka fler än två datapunkter i tid (Hesser, 2015), vilket inte är 
fallet i denna studie. 
 
Kendalls tau är en lämplig korrelationsanalys att använda sig av när urvalet är litet, vilket 
var fallet i denna studie. Jämfört med exempelvis Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient ger den dock svagare samband. I denna studie var 
skillnaderna i signifikans mellan Kendall’s tau och Pearson vid en kontroll marginella. 
Oavsett vilken analys som hade valts så är korrelationerna så pass svaga att det är svårt att 
dra några långtgående slutsatser om kliniska implikationer. 
        

Begränsningar och styrkor med studien 
Studiens främsta begränsning är de små och ojämna grupperna. I vissa analyser omfattas 
BTV-gruppen av så få som fyra individer. Med en så liten grupp är det svårt att säga 
någonting meningsfullt om resultatet, på grund av låg statistisk power. I praktiken innebär 
detta att det är så gott som omöjligt att upptäcka skillnader mellan grupperna. Vi kan därför 
inte fastslå att skillnader utöver de observerade inte finns, bara att studien skulle behöva 
göras om med större urval. Detta problem är störst gällande frågeställning 2, men även 
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avseende de övriga frågeställningarna är urvalen relativt små. Detta problem hade eventuellt 
kunnat undvikas genom att behandla deltagarna som två grupper i analyserna, de som 
randomiserats och de som valt. Då hade det dock inte gått att upptäcka eventuella skillnader 
relaterade till typ av intervention. 
 
Denna studie har en design där preferens undersöks genom att en del av deltagarna får välja 
sin behandling. Upplägget har såväl för- som nackdelar jämfört med att tillfråga alla 
deltagare om preferens och sedan randomisera alla. Den kanske tydligaste nackdelen här är 
att vi inte kan veta säkert om vi undersökt effekten av att få en föredragen behandling eller 
effekten av att få göra ett aktivt val. Det verkar dock i tidigare forskning inte finnas något 
stöd för att det skulle tillföra något att välja behandling, jämfört med att genom 
randomisering hamna i den föredragna behandlingen (Lindhiem et al., 2014). En fördel med 
designen i denna studie är att risken minskar för att deltagare ska tappa i engagemang och i 
förlängningen få sämre resultat som en följd av missnöje med vilken behandling de tilldelats. 
Generellt för deltagare som randomiserats gäller att de som har en preferens och hamnar i 
sin icke föredragna behandling kan mista sin entusiasm och sitt engagemang (Sidani et al., 
2015c), och det går att tänka sig att denna effekt skulle bli ännu större om deltagarna först 
fick uppge sin preferens, för att sedan ändå randomiseras. Resultaten i denna studie visade 
att deltagare när de blev tillfrågade om sin preferens skattade den som stark.  Detta trots att 
de innan de fick frågan gått med på att randomiseras. Det går att tolka som att en tydlig 
preferens väcks först när frågan ställs, och att ett eventuellt missnöje över att sedan inte 
erbjudas den föredragna behandlingen då skulle kunna bli starkare än om preferens inte hade 
efterfrågats.  
 
En av studiens styrkor är att instrumenten för så väl inklusion som uppföljning är 
väletablerade och har goda psykometriska egenskaper. Screeningprocessen och 
utvärderingarna kan därmed sägas ha varit tillförlitliga. Studiedesignen för BIS i stort är en 
randomiserad kontrollerad studie, varpå det finns kontroll över de oberoende variablerna. 
Denna studie har relativt få avhopp (ca 15 % totalt) jämfört med många andra 
internetbehandlingar för insomni. En litteraturgenomgång har funnit att medelvärdet för 
avhopp var 24.7 %, med visst förbehåll för att avhopp definieras på olika sätt i olika studier 
(Zachariae et al., 2016). Vidare har en stor majoritet av deltagarna i denna studie fyllt i sina 
eftermätningar. Detta är positivt för tillförlitligheten i resultaten, då en stor del av urvalet är 
representerat. 
 
Implikationer för kliniskt arbete och vidare forskning 
Deltagarna i den här studien skattade det som mycket viktigt att få välja behandling vilket 
kan vara ett argument för att sträva mot valfrihet avseende psykologisk behandling, även om 
preferens i sig inte nödvändigtvis har någon effekt på utfallet. Patientens upplevelse av vad 
som är viktigt, och faktiskt behandlingsresultat är två olika saker, och det går att argumentera 
för att det är etiskt riktigt att låta patienter göra behandlingsval om det är viktigt för dem 
även om påverkan på symtomskattningar är försumbar. Kognitiv terapi föredrogs och valdes 
av en stor majoritet deltagare i denna studie. Utifrån att resultaten i denna studie var mycket 
goda för samtliga grupper och för båda behandlingarna finns anledning att i en klinisk 
kontext ge insomnipatienter möjlighet att ta del av kognitiva interventioner om det är vad de 
föredrar. Det innebär vidare att det kan vara viktigt att utforma en tydlig och väl förankrad 
rational för beteendeterapi i de fall där en patient bedöms vara hjälpt av beteendeinriktade 
interventioner och de inte spontant upplevs som tilltalande av patienten. I den kliniska 
praktiken finns dock inte samma anledning att så renodlat hålla sig till endast en intervention 
som det gör i en forskningskontext.  
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Vad gäller förväntans- och trovärdighetsskattningar så hade de inte ett så starkt samband 
med utfall även om sambandet är signifikant. Då det sannolikt inte är en stor kostnad eller 
ansträngning att diskutera trovärdighet och förväntan med patienter, och det eventuellt kan 
påverka patientens resultat en i positiv riktning, finns det skäl att som terapeut efterfråga 
patientens tankar i frågan. 
 
Vidare forskning på området bör överväga att också titta på utfallsmått såsom följsamhet 
och nöjdhet för att få en mer fullständig bild av en eventuell preferenseffekt. Det finns också 
anledning att använda flera mätpunkter från behandlingar i analyserna för att kunna titta på 
när olika effekter äger rum och få en mer fullständig bild. I studier av preferens generellt 
vore det intressant att be deltagare skatta trovärdighet i relation till samtliga tillgängliga 
alternativ för att få en bild av hur trovärdighetsskattningar påverkar valet. I studier liknande 
den här, där deltagarna får välja mellan olika behandlingar, vore det intressant att också 
efterfråga vad valet av behandling baserades på. Resultatet att deltagarna skattade det som 
viktigt att få välja behandling väcker frågan om varför valet var viktigt. Detta skulle vara ett 
intressant spår att utforska i framtida studier. Det finns också anledning att efterfråga 
skattningar av terapeutisk allians i studier av internetbehandlingar där skattningar av 
förväntan och trovärdighet också görs för att undersöka om de har något samband i en sådan 
kontext. Det kan också finnas skäl att undersöka förväntan och trovärdighet separat, då 
begreppen teoretiskt sätt delvis skiljer sig från varandra. 
 
Slutsatser 
Resultaten i den här studien indikerar att kognitiv terapi vid insomni förmedlad över internet 
föredras framför internetförmedlad beteendeterapi för samma diagnos, men frågan om varför 
det ser ut på detta sätt lämnas obesvarad. Utifrån studiens resultat går det inte att dra några 
slutsatser om vilken påverkan preferens har på behandlingsutfall och avhopp, men de tycks 
delvis motsäga tidigare empiri som indikerar ett litet till moderat samband. Gällande 
förväntans- och trovärdighetseffekter så ger studien stöd till att dessa är svagt korrelerade 
med behandlingsutfall. Preferensstyrka kan inte utifrån denna studie sägas ha något samband 
med behandlingsutfall. Orsaker till de resultat som inte går i linje med tidigare forskning har 
diskuterats, bl.a. valen av utfallsmått och faktumet att olika grupper gjorde förmätningar vid 
olika tillfällen har lyfts. Studiens brister, bl.a. att det lilla urvalet innebär en risk för typ II-
fel, gör att resultaten bör tolkas med stor försiktighet. Frågeställningar kring preferens, 
förväntan och trovärdighet är fortfarande ett område som är viktigt att förstå för att kunna 
förbättra psykologiska behandlingar, och liknande studier bör göras om med större urval och 
mer sofistikerade metoder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 27	

Referenser 
 

Alfonsson, S., Olsson, E., & Hursti, T. (2016). Motivation and Treatment Credibility Predicts Dropout, 
Treatment Adherence, and Clinical Outcomes in an Internet-Based Cognitive Behavioral Relaxation 
Program: A Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, 18(3), e52. 
https://doi.org/10.2196/jmir.5352 
 
Amundsen Nissen-Lie, H., Broberg, A., Gustafsson, P, Hau, S., Holmqvist, R., Høglend, P, Johansson, H., … 
Wilberg, T. (2017a, 17 januari) Enfaldiga riktlinjer för behandling av depression. Dagens Nyheter. Hämtad 2 
maj 2017 på http://www.dn.se/debatt/enfaldiga-riktlinjer-for-behandling-av-depression/. 
 
Amundsen Nissen-Lie, H., Broberg, A., Gustafsson, P., Hau, S., Holmqvist, R., Høglend, P., Johansson, H., 
… Wilberg, T. (2017b, 26 januari). Valet av terapi måste anpassas till patienten. Dagens Nyheter. Hämtad 2 
maj 2017 på http://www.dn.se/debatt/repliker/valet-av-terapi-maste-anpassas-till-patienten/. 
 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (5th 
ed.). Arlington, Va: American Psychiatric Association.  
 
American Psychological Association Presidential Task Force on Evidence-Based Practice. (2006). Evidence-
based practice in psychology. American Psychologist, 61, 271–285. 
 
Bastien, C. H., Vallieres, A., & Morin C. M. (2001). Validation of the insomnia severity index as an outcome 
measure for insomnia research. Sleep Medicine, 2(4), 297-307. https://doi.org/10.1016/S1389-
9457(00)00065-4 
 
Belleville, G., Cousineau, H., Levrier, K., & St-Pierre-Delorme, M-È. (2011). Meta-analytic review of the 
impact of cognitive-behavior therapy for insomnia on concomitant anxiety. Clinical Psychology Review, 
31(4), 638–652. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.02.004 
 
Bjelland, I., Dahl, A. A., Haug, T. T., & Neckelmann, D. (2002). The validity of the hospital anxiety and 
depression scale: An updated literature review. Journal of Psychosomatic Research, 52(2), 69-77. 
https://dx.doi.org/10.1016/S0022-3999(01)00296-3 
 
Carlbring, P., Brunt, S., Bohman, S., Austin, D., Richards, J., Öst, L-G., & Andersson, G. (2007). Internet vs. 
paper and pencil administration of questionnaires commonly used in panic/agoraphobia research. Computers 
in Human Behavior, 23(3):1421–1434. https://doi.org/10.1016/j.chb.2005.05.002 
 
Carney, C. E., Edinger, J. D., Olsen, M. K., Stechuchak, K. M., Krystal, A. D., Wyatt, J. K. (2008) Inter- 
rater reliability for insomnia diagnoses derived from the Duke Structured Interview for Sleep Disorders. 
Sleep, 31(suppl):A250. 
 
Chewning, B., Bylund, C. L., Shah, B., Arora, N. K., Gueguen, J. A., & Makoul, G. (2012). Patient 
Preferences for Shared Decisions: A Systematic Review. Patient Education and Counseling, 86(1), 9-18. 
https://doi.org/10.1016/j.pec.2011.02.004 
 
Constantino, M. J., Arnkoff, B. D., Glass, R. C., Ametrano, M. R., & Smith, Z. J. (2011). Expectations. 
Journal of Clinical Psychology: In Session, 67(2), 184-192. https://doi.org/10.1002/jclp.20754 
 
Constantino, M. J., Manber, R., Ong, J., Kuo, T. F., Huang, J. S., & Arnow, B. A. (2007). Patient 
expectations and therapeutic alliance as predictors of outcome in group cognitive-behavioral therapy for 
insomnia. Behavioral Sleep Medicine, 5(3), 210-228. https://doi.org/10.1080/15402000701263932 
 
Corrigan, P. W., & Salzer, M. S. (2003). The conflict between random assignment and treatment preference: 
implications for internal validity. Evaluation and program planning, 26(2), 109-121. 
https://doi.org/10.1016/S0149-7189(03)00014-4 
 
Devilly, G. J., & Borkovec, T. D. (2000). Psychometric properties of the credibility/expectancy 
questionnaire. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 31(2), 73–86. 
https://doi.org/10.1016/S0005-7916(00)00012-4 
 



	 28	

 
Dew, S. E., & Bickman, L. (2005). Client expectancies about therapy. Mental Health Services Research, 
7(1), 21–33. http://doi.org/10.1007/s11020-005-1963-5 
 
Dunlop, B. W., Kelley, M. E., Mletzko, T. C., Velasquez, C. M., Craighead, W. E., & Meyberg, H. S. (2011) 
Depression beliefs, treatment preference, and outcomes in a randomized trial for major depressive disorder. 
Journal of Psychiatric Research, 46(3), 375-381. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2011.11.003 
                
Edinger, J. D., Wyatt, J. K., Olsen, M. K., Stechuchak, K. M., Carney, C. E., Chiang, A., et al. (2009). 
Reliability and validity of insomnia diagnoses derived from the Duke Structured Interview for Sleep 
Disorders. Sleep, 32(suppl):A265. 
 
El Alaoui, S., Ljótsson, B., Hedman, E., Kaldo, V., Andersson, E., Rück, C., Andersson, G & Lindefors, N. 
2015. Predictors of Symptomatic Change and Adherence in Internet-Based Cognitive Behaviour Therapy for 
Social Anxiety Disorder in Routine Psychiatric Care. PLoS ONE 10(4). 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0124258 
 
Fantino, B., & Moore, N. (2009). The self-reported Montgomery-Åsberg depression rating scale is a useful 
evaluative tool in major depressive disorder. BMC Psychiatry, 9(26). http://doi.org/10.1186/1471-244X-9-26 
 
Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. London: SAGE Publications Ltd. 
 
Folkhälsomyndigheten. (2017). Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2017. (Artikelnummer: 16136) Hämtad 
från https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/31616/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2017-16136-
webb2.pdf. 
 
Frövenholt, J., Bragesjö̈, M., Clinton, D., & Sandell, R. (2007). How do experiences of psychiatric care affect 
the perceived credibility of different forms of psychotherapy? Psychology and Psychotherapy: Theory, 
Research and Practice, 80(2), 205–215. https://doi.org/10.1348/147608306X116098 
 
Glass, R. K., Arnkoff, B. D., & Shapiro, J., S. (2001). Expectations and Preferences. Psychotherapy, 38(4), 
455-461. https://doi.org/10.1037/0033-3204.38.4.455 
       
Greenberg, R. P., Constantino, M. J., & Bruce, N. (2006) Are patient expectations still relevant for 
psychotherapy process and outcome? Clinical Psychology Review, 26(6), 657-678. 
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2005.03.002 
 
Gueorguieva, R., & Krystal, J. H. (2004). Move over ANOVA: progress in analyzing repeated-measures data 
and its reflection in papers published in the Archives of General Psychiatry. Archives of General Psychiatry, 
61(3), 310–317. http://doi.org/10.1001/archpsyc.61.3.310 
                                                                                                          
Hardy, G. E., Barkham, M., Shapiro, D. A., Reynolds, S., & Rees, A. (1995). Credibility and outcome of 
cognitive-behavioural and psychodynamic-interpersonal therapy. British Journal of Clinical Psychology, 
34(4), 555–569. http://doi.org/10.1111/j.2044-8260.1995.tb01489.x 
 
Harvey, A. G. (2002). A Cognitive Model of Insomnia. Behaviour Research and Therapy, 40(8), 869-893. 
https://doi.org/10.1016/S0005-7967(01)00061-4 
 
Hedman, E., Ljótsson, B., Rück, C., Furmark, T., Carlbring, P., Lindefors, N., et al. (2010). Internet 
administration of self-report measures commonly used in research on social anxiety disorder: A psychometric 
evaluation. Computers in Human Behavior, 26(4), 736–740. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.01.010 
 
Hesser, H. (2015). Modeling individual differences in randomized experiments using growth models: 
Recommendations for design, statistical analysis and reporting of results of internet interventions. 
Internet Interventions, 2(2), 110–120. https://doi.org/10.1016/j.invent.2015.02.003 
 
Jansson-Fröjmark, M., & Linton, S. J. (2008). The course of insomnia over one year: A longitudinal study in 
the general population in Sweden. Sleep, 31(6), 881-886. https://doi.org/10.1093/sleep/31.6.881 
 



	 29	

Jansson-Fröjmark, M., & Norell-Clarke, A. (2016). Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia in 
Psychiatric Disorders. Current Sleep Medicine Report, 2(4), 233-240. http://doi.org/10.1007/s40675-016-
0055-y 
 
Johansson, R., Nyblom, A., Carlbring, P., Cuijpers, P., & Andersson, G. (2013). Choosing between Internet-
based psychodynamic versus cognitive behavioral therapy for depression: a pilot preference study. BMC 
Psychiatry, 13(268). http://doi.org/10.1186/1471-244X-13-268 
 
Kazdin, A. E. (1979). Therapy outcome questions requiring control of credibility and treatment-generated 
expectancies. Behavior Therapy, 10(1), 81-93. https://doi.org/10.1016/S0005-7894(79)80011-8 
 
King, M., Nazareth, I., Lampe, F., Bower, P., Chandler, M., Morou, M., et al. (2005). Impact of Participant 
and Physician Intervention Preferences on Randomized Trials: A Systematic Review. JAMA, 293(9), 1089-
1099. http://doi.org/10.1001/jama.293.9.1089 
 
Kirsch, I., Wampold, B., & Kelley, J. M. (2016). Controlling for the placebo effect in psychotherapy: Noble 
quest or tilting at windmills? Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 2(3), 121-131. 
https://doi.org/10.1037/cns0000065 
 
Kraus, S. S., & Rabin, L. A. (2012). Sleep America: Managing the Crisis of Adult Chronic Insomnia and 
Associated Conditions. Journal of Affective Disorders 138(3), 192-212. 
https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.05.014 
 
Lecrubier, Y., Sheehan, D. V., Weiller, E., Amorim, P., Bonora, I., Sheehan, K. H., et al. (1997). The Mini 
International Neuropsychiatric Interview (MINI). A short diagnostic structured interview: Reliability and 
validity according to the CIDI. European Psychiatry, 12(5), 224–231. https://doi.org/10.1016/S0924-
9338(97)83296-8 
 
Lindhiem, O., Bennett, C. B., Trentacosta, C. J., & McLear, C. (2014). Client preferences affect treatment 
satisfaction, completion, and clinical outcome: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 34(6), 506– 
517. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2014.06.002 
 
Lindner, P., Frykheden, O., Forsström, D., Andersson, E., Ljótsson, B., Hedman, E., et al.. (2016). The 
Brunnsviken Brief Quality of Life Scale (BBQ): Development and Psychometric Evaluation. Cognitive 
Behaviour Therapy, 45(3), 182-195. https://doi.org/10.1080/16506073.2016.1143526 
 
Lisspers, J., Nygren, A., & Söderman, E. (1997). Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD): Some 
psychometric data for a Swedish sample. Acta Psychiatrica Scandinavica, 96(4), 281-286. 
https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1997.tb10164.x 
 
McHugh, R. K., Whitton, S. W., Peckham, A. D., Welge, J. A., & Otto, M. W. (2013). Patient Preference for 
Psychological vs Pharmacologic Treatment of Psychiatric Disorders. The Journal of Clinical Psychiatry, 
74(6), 595–602. http://doi.org/10.4088/JCP.12r07757 
 
Miranda, J. (2004). An Exploration of Participants’ Treatment Preferences in a Partial RCT. Canadian 
Journal of Nursing Research, 36(3), 100-114. 
 
Morin, C. M., Bootzin, R. R., Buysse, D.J., Edinger, J. D., Espie, C. A., & Lichstein, K.L. (2006). 
Psychological and behavioral treatment of insomnia: Update of the recent evidence (1998-2004). Sleep, 
29(11), 1398-1414. https://doi.org/10.1093/sleep/29.11.1398 
 
Mundt, J. C., Marks, I. M., Shear, M. K., & Greist, J. H. (2002). The Work and Social Adjustment Scale: A 
simple measure of impairment in functioning. British Journal of Psychiatry, 180(5), 461-464. 
https://doi.org/10.1192/bjp.180.5.461 
 
Nielsen, T., Karpatschof, B., & Kreiner, S. (2007). Regression to the mean effect: When to be concerned and 
how to correct for it. Nordic Psychology, 59(3), 231-250. http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1027/1901-
2276.59.3.231 
 



	 30	

Norberg, M. M., Wetterneck, C. T., Sass, D. A., & Kanter, J. W. 2011. Development and psychometric 
evaluation of the Milwaukee Psychotherapy Expectations Questionnaire. Journal of Clinical Psychology, 
67(6), 574-590. https://doi.org/10.1002/jclp.20781 
 
Ohayon, M.M. (2002) Epidemiology of insomnia: what we know and what we still need to learn. Sleep 
Medicine Reviews, 6(2), 97-111. https://doi.org/10.1053/smrv.2002.0186 
  
Patel, S. R., Bakken, S., & Ruland, C. (2008). Recent advances in shared decision making for mental health. 
Current Opinion in Psychiatry, 21(6), 606–612. https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e32830eb6b4 
 
Perlis, M. L., Giles, D. E., Mendelson, W. B., Bootzin, R. R., & Wyatt, J. K. (1997). Psychophysiological 
insomnia: The behavioural model and a neurocognitive perspective. Journal of Sleep Research, 6(3), 179-
188. https://doi.org/10.1046/j.1365-2869.1997.00045.x 
 
Raue, Schulberg, Heo, Klimstra & Bruce, (2009). Patients' depression treatment preferences and initiation, 
adherence, and outcome: a randomized primary care study. Psychiatric Services, 60(3), 337-343. 
https://doi.org/10.1176/appi.ps.60.3.337 
 
Sandell, R., Clinton, D., Frövenholt, J. and Bragesjö, M. (2011), Credibility clusters, preferences, and 
helpfulness beliefs for specific forms of psychotherapy. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research 
and Practice, 84(4): 425–441. https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.2010.02010.x 
 
Sateia, M. (2014). International classification of sleep disorders—third edition: highlights and modifications. 
Chest, 146(5), 1387–1394. https://doi.org/10.1378/chest.14-0970 
 
Schulte, D. (2008). Patients’ Outcome Expectancies and Their Impression of Suitability as Predictors of 
Treatment Outcome.  Psychotherapy Research, 18(4), 481-494. https://doi.org/10.1080/10503300801932505 
 
Schwartz, D. R., & Carney, C. E. (2012) Mediators of cognitive-behavioral therapy for insomnia: A review 
of randomized controlled trials and secondary analysis studies. Clinical Psychology Review, 32(7), 664-675. 
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.06.006 
 
Sidani, S., Miranda, J., Epstein, D. R., Bootzin, R. R., Cousins, J. & Moritz, P. (2009a). Relationships 
between personal beliefs and treatment acceptability, and preferences for behavioral treatments. Behaviour 
Research and Therapy, 47(10), 823-829. https://doi.org/10.1016/j.brat.2009.06.009 
 
Sidani, S., Miranda, J., Epstein, D. & Fox, M. (2009b).  Influence of treatment preferences on validity. 
Canadian Journal of Nursing Research, 41(4), 52-67. 
 
Sidani, S., Bootzin, R. R., Epstein, Miranda, J. & Cousins, J. (2015a). Attrition in Randomized and 
Preference Trials of Behavioural Treatments for Insomnia. Canadian Journal of Nursing Research, 47(1), 
17-34. 
 
Sidani, S., Bootzin, R. R., Epstein, Miranda, J. & Cousins, J. (2015b). Method of Treatment Allocation: Does 
It Affect Adherence to Behavioural Therapy for Insomnia? Canadian Journal of Nursing Research, 47(1), 
35.52. 
 
Sidani, S., Epstein, D.R., Bootzin, R.R., Miranda, J. & Cousins, J. (2015c) The Contribution of Treatment 
Allocation Method to Outcome in Intervention Research. Canadian Journal of Nursing Research, 47(2), 62-
80. 
             
Simiola, V., Neilson, E., Thompson, R., & Cook, J. M. (2015). Preference for Trauma Treatment: A 
Systematic Review of the Empirical Literature. Theory, Research, Practice and Policy, 7(6), 516-524. 
https://doi.org/10.1037/tra0000038 
 
Stern, A., F. (2014) Review of The Hospital Anxiety and Depression Scale. Occupational Medicine, 64(5), 
393-394. https://doi.org/10.1093/occmed/kqu024 
 
Stewart-Williams, S., & Podd, J. (2004). The placebo effect: dissolving the expectancy versus conditioning  
Debate. Psychological Bulletin, 130(2), 324–340. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.2.324 



	 31	

 
Swift, J. K., & Callahan, J. L. (2009). The impact of client treatment preferences on outcome: a metaanalysis. 
Journal of Clinical Psychology, 65(4), 368–381. https://doi.org/10.1002/jclp.20553 
 
Swift, J. K., & Callahan, J. L., & Vollmer, B. M. (2011). Preferences. Journal of Clinical Psychology: In 
Session, 67(2), 155-165. https://doi.org/10.1002/jclp.20759 
 
Swift, J. K., Callahan, J. L., Ivanovic, M., & Kominiak, N. (2013) Further Examination of the Psychotherapy 
Preference Effect: A Meta-Regression Analysis. Journal of Psychotherapy Integration, 23(2), 134-145. 
https://doi.org/10.1037/a0031423 
 
Thorndike, F. P., Ritterband, L. M., Saylor, D. K., Magee, J. C., Gonder-Frederick, L. A., Morin, C. M. 
(2011) Validation of the Insomnia Severity Index as Web-Based Measure. Behavioral Sleep Medicine, 9(4), 
216-223. https://doi.org/10.1080/15402002.2011.606766   
 
Tompkins, K. A., Swift, J. K., Rousmaniere, T. G., & Whipple, J. L. (2016). The Relationship Between 
Client's Depression Etiological Beliefs and Psychotherapy Orientation Preferences Expectations, Credibility 
Beliefs. Psychotherapy. https://doi.org/10.1037/pst0000070 
 
Ye, Y-y., Zhang Y-f., Chen J., Liu J., Li X-j., Liu, Y-z., et al. (2015) Internet-Based Cognitive Behavioral 
Therapy for Insomnia (ICBT-i) Improves Comorbid Anxiety and Depression—A Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Trials. PLOS ONE, 10(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142258 
 
Zacharie, R., Lyby, M., Ritterband, L., & O’Toole, M. (2015). Efficacy of internet-delivered cognitive-
behavioral therapy for insomnia: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 
Sleep medicine reviews, 30, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2015.10.004 
 
Zigmond, A. S., & Snaith, R. P. (1983) The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica 
Scandinavia, 67(6), 361-370.   https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x 
 
Van Houdenhove, L., Buyse, B., Gabriëls, L., & Van den Bergh, O. (2011). Treating Primary Insomnia: 
Clinical Effectiveness and Predictors of Outcomes on Slepp, Daytime Function and Health-Related Quality 
of Life. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 18(3), 312-321. https://doi.org/10.1007/s10880-
011-9250-7 
 
Wanigaratne, S., & Barker, C. (1995). Clients’ preferences for styles of therapy. British Journal of Clinical 
Psychology, 34, 215–222. https://doi.org/10.1111/j.2044-8260.1995.tb01455.x 
 
Wheaton, M., Carpenter, J. K., Kalanthroff, E., Foa, E. B., & Simpson, H. B. (2016) Augmenting SRIs for 
Obsessive-Compulsive Disorder: Patient Preference for Risperidone Does Not Limit Effectiveness of 
Exposure and Ritual Prevention. Psychotherapy and Psychosomatics, 85, 314–316. 
https://doi.org/10.1159/000445356 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 32	

Bilaga 1. 
BETEENDETERAPI VID INSOMNI 

 
Inom beteendeterapi antar man att långvarig insomni är ett resultat av att man p.g.a. 
sömnbesvär utvecklar flera ohjälpsamma sömnvanor. Det kan handla om att man ligger lång 
tid i sängen, har oregelbundna tider för sänggående på kvällen och uppstigande på morgonen, 
går till sängs uppvarvad, lägger sig i sängen när man inte är sömnig, har sömnstörande 
aktiviteter i sängen, ligger kvar i sängen då man är vaken och tar tupplurar på dagen. Det 
kan slutligen gälla faktorer i sovrummet eller i livsstilen som är sömnstörande, såsom ljud i 
sovrummet, dricka kaffe sent på kvällen och dricka alkohol för att kunna somna. Det är 
viktigt att betona att alla människor med insomni inte använder dessa sömnvanor i samma 
grad. Dessa sömnvanor har dock det gemensamt att de är sätt att hantera de negativa 
konsekvenserna av insomni. Ofta kan dessa sömnvanor kompensera för sömnbrist, t.ex. 
genom en tupplur. I det långa loppet bidrar de dock till att förvandla ett akut sömnbesvär till 
långvarig insomni. Arbetet med att förändra dessa sömnvanor är därför en central del i 
beteendeterapi. 
 
Anledningarna till att sömnvanor är i fokus vid beteendeterapi är flera. För det första så antas 
att långvarig insomni vidmakthålls p.g.a. att ens sovrum och säng lätt blir sammanbundna 
med fysiologiskt påslag och negativa känslor, vilket i sin tur kan leda till sömnbesvär. Och 
när detta händer ofta blir sambandet mellan ens sovrum och säng ännu starkare knutet till 
insomni. Men det finns också en annan förklaring – den ligger i hur vår sömn fungerar rent 
fysiologiskt. Utifrån vad forskningen hittills kommit fram till om sömnens 
regleringsmekanismer finns det två faktorer som styr sömnen och avgör hur vi sover natt för 
natt. Dessa faktorer innehåller mekanismerna bakom varför och hur vi sover. Dessa två 
faktorer är: (1) Vakenhetens längd – hur länge vi har varit vakna sedan föregående sömn och 
(2) Dygnsrytmen – vår inre biologiska klocka. Man kan se varje faktor som ett reglage som 
går att vrida på. De olika reglagen har var sitt optimalt läge, där sömnen har bäst 
förutsättningar att fungera. 
 
Tidigare forskning visar att beteendeterapi är effektiv vid insomni. Beteendeterapi utgår 
ifrån att beteendeförändring är nödvändig för att nå förbättrad sömn. En del av behandlingen 
kallas för sömnrestriktion och innebär att du minskar den tid som du ligger i sängen till den 
tid som du faktiskt sover i sängen och att du går upp ur sängen vid samma tid på morgonen. 
Under behandlingen anpassas (uppåt eller neråt) sedan den tid som du ligger i sängen så att 
din sömn till stor del består av mer effektiv och längre sömn. Ett annat område under 
behandlingen kallas för stimuluskontroll och syftar till att du får lära dig att återetablera ett 
samband mellan din säng och ditt sovrum med sömn istället för med frustration, fysiologiskt 
påslag och insomni. I delen om stimuluskontroll kommer du bl.a. att lära dig när det kan vara 
dags att lägga sig i sängen på kvällen, vad man kan göra när man inte somnar och när det 
kan vara dags att gå upp på morgonen. Utöver dessa två behandlingsdelar kommer du också 
att ta del av viktiga rekommendationer vad gäller hur man arrangerar sin säng på ett optimalt 
sätt och sitt sovrum och vilka faktorer i ens livsstil som underlättar ens sömn, såsom koffein, 
nikotin, träning, diet, vätska och alkohol. Det sista kallas för sömnhygien. 
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KOGNITIV TERAPI VID INSOMNI 
 

Inom kognitiv terapi antar man att långvarig insomni är ett resultat av att man p.g.a. 
sömnbesvär utvecklar fem kognitiva och beteendemässiga strategier. Det kan handla om att 
man oroar sig över sin sömn och sömnbesvärens negativa konsekvenser på sin hälsa, 
välbefinnande och fungerande under dagen. Det kan också gälla att man övervakar eller 
riktar uppmärksamheten mot omgivningen eller kroppen efter tecken som kan tala om för 
oss om vi har sovit dåligt (t.ex. trötthet) eller kommer få svårt att sova inför natten (t.ex. 
besvärande ljud). Det är också vanligt vid insomni att man har vissa föreställningar kring sin 
sömn (t.ex. att kunna sova ett visst antal timmar) eller hur ens sömnbesvär och dagliga besvär 
hänger ihop (t.ex. att anta att all trötthet är orsakat av ens sömnbesvär). En annan vanlig 
strategi är att man p.g.a. sömnbesvären använder s.k. säkerhetsbeteenden i syfte att undvika 
eller skydda sig för det som man är rädd ska inträffa, t.ex. att försöka sluta tänka på oönskade 
tankar när man ligger vaken i sängen eller att ta en tupplur. Den sista strategin handlar om 
ohjälpsamma bedömningar av egna besvär, både kring vad som gäller nattsömnen och hur 
man mår samt fungerar på dagen, t.ex. att anta att ens uppfattning av hur nattens sömn såg 
ut är överensstämmande med hur den objektivt sett var. Det är viktigt att betona att alla 
människor med insomni inte använder sig av dessa strategier i samma grad. Dessa strategier 
har dock det gemensamt att de är sätt att hantera de negativa konsekvenserna av insomni. I 
det långa loppet bidrar de dock till att förvandla ett akut sömnbesvär till långvarig insomni. 
Arbetet med att förändra dessa strategier är därför en central del i kognitiv terapi. 
 
Anledningarna till att fem strategier är i fokus vid kognitiv terapi är flera. För det första så 
antas att oro över sin sömn och sömnbesvärens negativa konsekvenser bidrar till att man 
varvar upp i kroppen, både på dagen och på natten, vilket leder till att man får svårigheter 
med att somna på kvällen och att man vaknar på natten eller morgonen. För det andra så ökar 
vår oro om vår uppmärksamhet är riktad mot hot eller fara (t.ex. kring sömnbesvären), vilket 
i sin tur gör sömnen ännu mer störd. För det tredje så kan våra föreställningar ibland kan 
leda till mer oro, vilket t.ex. kan uppstå om man strävar efter att sova 8 timmar per natt men 
sällan eller aldrig når det målet. För det fjärde så kan en del av våra säkerhetsbeteenden vara 
ohjälpsamma för vår sömn och trötthet på dagen, vilket också kan spä vår oro. Slutligen så 
kan ohjälpsamma bedömningar av hur man sover och fungerar på dagen innebära att man 
förstorar sina nattliga och dagliga besvär, vilket ökar på vår oro. 
 
Tidigare forskning visar att kognitiv terapi är effektiv vid insomni. Kognitiv terapi utgår 
ifrån att förändringar av tankar, föreställningar och oro är nödvändiga för att nå förbättrad 
sömn samt för att kunna må och fungera bättre under dagen. En del av behandlingen kallas 
för kognitiv omstrukturering och innebär att du lär dig att identifiera, ifrågasätta och ersätta 
negativa tankar med tankar som är mer rimliga och hjälpsamma. Den andra tekniken, 
beteendeexperiment, används också den för att identifiera och förändra våra tankar, 
föreställningar och oro. En viktig skillnad gentemot kognitiv omstrukturering är dock att 
beteendeexperiment också hjälper oss att i verkligheten testa eller pröva våra strategier 
genom att noggrant observera vad som händer när vi tänker, antar, oroar oss för, 
uppmärksammar samt beter oss på olika sätt. Med hjälp av dessa två behandlingsdelar lär 
man sig att ta reda på vilka strategier som är hjälpsamma för ens sömn sant hur man mår och 
fungerar på dagen. 
 
 


