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I-BAS 

  
INTERNETBEHANDLING AV SÖMNSVÅRIGHETER 

 
Maria Maldonado 

 
Sömnsvårigheter kan försämra upplevelsen av livskvalité och 
förekommer även tillsammans med många andra psykiatriska svårigheter. 
KBT vid primär insomni har visat sig vara en framgångsrik behandling, 
men majoriteten av de individer som söker hjälp blir endast erbjudna 
farmakologisk behandling. I syfte att skapa en mer lättillgänglig 
behandlingsform har en självhjälpsbehandling utarbetats och prövats ut på 
en liten grupp undersökningsdeltagare med sömnsvårigheter. Det har 
tidigare gjorts en svensk vetenskaplig studie av internetbehandling av 
kronisk insomni. Föreliggande studie har ett explorativt syfte, där 
behandlingen består av sömnrestriktion, stimuluskontroll, avslappning, 
tankestund och visualisering. Deltagarna får även arbeta med att förändra 
säkerhets- och stressbeteenden. De 6 deltagare som fullföljde 
behandlingen uppvisade förbättringar av sömn och dagsymtom på 
flertalet utfallsmått. Signifikanta förbättringar visade sig på Insomnia 
Severity Index, Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep, samt 
reducering av skattade dagtidsbesvär. Självhjälpsmanualen kommer till 
hösten att utvärderas i en kontrollerad studie av Karolinska 
internetpsykiatri (KIP). 

 
Nyckelord: insomnia, sömnsvårigheter, KBT, självhjälp, 

internetbehandling, KIP 
 
 
 

Inledning 

Sömnsvårigheter (insomni/insomnia) är något som har uppmärksammats i medier allt mer på 
senare tid, både i tidningar och i radio. Det talas då om att sömnsvårigheter är en viktig del i 
människors ohälsa, där kognitiv beteendeterapi (KBT) ofta förespråkas som behandling. 
Sömnproblem kan, då de pågår långvarigt, leda till funktionsnedsättningar. Insomni kan påverka 
hälsa, daglig prestation, humör och psykologiskt välbefinnande och sänker upplevelsen av 
livskvalité (Linton, & Bryngelsson, 2004; Chevalier, Los, Boichut, Bianchi, Hajak, Hetta, 
Hoffmann & Crowe, 1999). En stor epidemiologisk studie i Sverige av sömnsvårigheter bland 
personer i arbetsför ålder visar en tremånadersprevalens på omkring en tredjedel (35 %) av 
befolkningen och 8 % av gruppen uppfyllde kriterierna för insomni (Linton & Bryngelsson, 
2004). Internationella studier har visat på liknande siffror, där åtminstone 9 % av befolkningen 
lider av insomni (Ancoli-Israel & Roth, 1999). 
 
Med tanke på hur vanligt det är med sömnsvårigheter och vilka negativa konsekvenser det har i 
människors dagliga liv, är det viktigt att det finns en verksam behandling. Det är ur ett 
samhällsperspektiv även ett kostsamt problem, där personer med sömnsvårigheter har hög 
arbetsfrånvaro och i stor utsträckning använder sig av sjukvård (Linton & Bryngelsson, 2004). 
Att kunna erbjuda individer ett alternativ till mediciner är angeläget, eftersom sömnmediciner har 
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många biverkningar och dessutom mister effektivitet vid längre användning. Sömnen påverkas 
också negativt då medicinen ska sättas ut. I dagsläget får dock flertalet av de personer, som är 
drabbade och som söker hjälp för detta, endast farmakologisk behandling (Lichstein & Johnson, 
1993). Uppskattningsvis söker endast en minoritet som lider av insomni hjälp för detta, och en 
mer lättillgänglig behandlingsform som självhjälpsformatet utgör, skulle kanske få fler människor 
att söka hjälp. Genom att använda internet som medium, tillsammans med terapeutstöd i form av 
skriftlig korrespondens via e-post, skulle behandlingen bli mer lättillgänglig och mindre kostsam 
(Ström, Pettersson & Andersson, 2004).  
 
Karolinska Internetpsykiatrin (KIP) är ett initiativ inom Psykiatri Karolinska som syftar till att 
med internet som medium förmedla psykiatrisk information och utbildning samt bedriva 
psykiatrisk vård. I samarbete med KIP och genom handledning av Elisabeth Breitholz, leg 
psykolog och leg psykoterapeut, vid Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet, har 
vi utarbetat en behandlingsmanual för primär insomni, baserad på aktuell forskning inom 
området. Behandlingen är i huvudsak baserad på självhjälp, men behandlingsdeltagarna får även 
visst terapeutiskt stöd, genom skriftlig korrespondens via internet. 
 
De befintliga projektplanerna är att till hösten 2007 genomföra en kontrollerad behandlingsstudie 
för att utvärdera effekterna av den självhjälpsmanual som har utarbetats inom ramen för denna 
uppsats. Initialt var det tänkt att behandlingsstudien, med KIP som plattform, skulle genomföras 
under våren 2007, under handledning av Elisabeth Breitholtz. Om behandlingsresultaten var 
lovande så skulle sedan KIP vilja använda sig mer av självhjälpsmanualen. Arbetet med att 
rekrytera patienter till projektet, samt väntan på att få etikansökan godkänd, gjorde dock att 
planerna ändrades. Det blev i stället en mindre förstudie i syfte att testa behandlingen på ett litet 
antal försöksdeltagare där alla behandlingskontakter har gått via Stockholms Universitet (se 
bilaga 1 över personer som har bidragit till projektet).  
 
Den övergripande frågeställningen för uppsatsen är: ”Hur kan man utforma och utvärdera en 
självhjälpsbehandling med hjälp av KBT vid sömnsvårigheter?”  
 
Utformningen – arbetet med att sammanställa och skriva behandlingsmanualen – är den 
kvalitativa delen av uppsatsen. Detta beskrivs i den första metoddelen, där diskussion av teorier 
kommer att ingå, då det har varit en stor del av metoden.  
 
Utvärderingen – att pröva ut behandlingsmanualen på en mindre grupp försöksdeltagare – är den 
kvantitativa delen av uppsatsen. Även den kommer till viss del vara kvalitativ, med resonemang 
kring hur man kan utvärdera resultaten. Detta är en viktig fråga, då uppfattningarna delvis skiljer 
sig åt i fråga om hur effektiv en KBT-behandling är vid sömnsvårigheter.  
 
Redovisningar av resultaten i uppsatsen syftar mer till att illustrera behandlingens effekter, än att 
försöka besvara frågan: ”Kan KBT vid primär insomni med internet som medium vara verksamt?” 
Det lilla urvalet, samt avsaknaden av kontrollgrupp gör att behandlingsresultaten inte kan 
generaliseras. Det har tidigare gjorts en svensk kontrollerad studie av internetbehandling med 
KBT vid sömnsvårigheter, där resultaten visade förbättringar i behandlingsgruppen men även i 
kontrollgruppen, varför det då var svårt att uttala sig om behandlingens effekter (Ström, 
Pettersson & Andersson, 2004).  Kanske kommer Karolinska Internetpsykiatri mer ingående 
kunna besvara hur effektiv denna typ av behandling är i sin kommande större studie? 
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Områdesöversikt 

Sömnsvårigheters utbredning bland befolkningen 
Insomni debuterar ofta i samband med en stressfull livshändelse. För de flesta är dock 
svårigheterna av övergående karaktär, men för vissa individer kan problemen vidmakthållas, trots 
att den ursprungliga orsaken har försvunnit (Morin & Espie, 2003).  
 
Sömnsvårigheter är bland annat relaterade till arbetslöshet, liten möjlighet att påverka sitt arbete 
samt en hög arbetsbelastning (Linton, & Bryngelsson, 2004; Jansson, & Linton, 2006). 
Upplevelsen av arbetsrelaterad stress ökar sannolikt till följd av sömnsvårigheterna, med en 
försämrad förmåga att hantera arbetssituationen, varför en behandling kan vara verksam trots att 
den inte har något inflytande över individens arbetssituation.  
 
Sömnmönstret förändras delvis med stigande ålder, där äldre människor ofta upplever 
sömnkvalitén som sämre, med en ytligare sömn och fler uppvaknanden (Morin & Azrin, 1988; 
Morin & Espie, 2003). Sömnproblem hos äldre korrelerar dock framförallt med en ökad 
prevalens av andra sjukdomar, där sömnproblemen kan vara en effekt av detta. Hos friska äldre 
individer finns inga större skillnader i sömnsvårigheter jämfört med yngre personer (Lichstein, 
Durrence, Riedel, Taylor, & Bush, 2004). 
  
En studie som baserade sig på enkätsvar från personer i flera europeiska länder, inklusive 
Sverige, visade på en prevalens mellan 4-22 % för kronisk insomni, där svårigheterna i 
genomsnitt hade varat mellan 2-6 år. Denna allvarligare form av insomni var vanligare bland 
kvinnor än män, men inte heller där fanns det någon signifikant ökning pga ålder (Chevalier, Los, 
Boichut, Bianchi, Hajak, Hetta, Hoffmann & Crowe, 1999).  
 
Den divergens som finns bland prevalenssiffror är viktig att poängtera, eftersom det är något man 
också behöver ta hänsyn till i behandlingsforskning. Studier som visar siffror på en prevalens av 
insomni på upp till 30 %, kan bero på en viss inflation genom en liberal definition av kriterierna 
för insomni (Liljenberg, Almqvist, Hetta, Roos & Ågren, 1988). Enligt kriterier i DSM-IV, ska 
sömnsvårigheterna ha pågått under minst en månads tid, (American Psychiatric Association, 
2000), vilket skiljer sig från definitionen i ICSD, International classification of sleep disorders 
(American sleep disorders association, 1990) och fortfarande saknas en överenskommelse om hur 
insomni ska definieras (Jansson, 2005). En annan brist med de epidemiologiska studier som har 
gjorts, är att de oftast har skett vid ett enda tillfälle i form av retrospektiva enkäter (Lichstein, 
Durrence, Riedel, Taylor, & Bush, 2004).  
 
Den viktiga biologiska funktion sömnen har, gör den till en förutsättning för att människor ska 
överleva. Kroppens sömn-vakenhetscykel motsvarar ungefär ett dygn, men är flexibel och 
påverkas lätt av olika signaler. Ljus-mörker är en viktig ledtråd för kroppen att ställa in den 
biologiska rytmen och ljusförhållanden har därför stor betydelse för sömnen, där sömnsvårigheter 
verkar öka under årets mörkaste och ljusaste tid (Linton, 2005; Söderström, 2007; Morin, 2003). 
Det kan därför vara rimligt att tänka att tidpunkten för mätningen också spelar in för resultatet, 
vilket kan vara en förklaring till skillnader i prevalens mellan olika studier. Genom att i 
behandlingsforskning använda sig av en kontrollgrupp kan det ändå vara möjligt att kontrollera 
denna effekts inverkan på resultatet. 
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Definitioner av insomni 

Den andra förklaringen till skillnader i prevalenssiffror, kan sannolikt hänföras till olika 
definitioner av insomni.  Eftersom prevalenssiffrorna ökar så pass mycket vid mer generösa 
kriterier av insomni, talar detta för att det i forskning är bra att välja striktare inklusionskriterier 
avseende duration, för att i större utsträckning kunna undvika spontanremission. En tidigare 
kontrollerad studie av internetbaserad behandling av insomni i Sverige (Ström, Pettersson & 
Andersson, 2004), hade trots ett inklusionskriterium på 3 månaders varaktighet av 
sömnsvårigheterna ändå förbättringar i kontrollgruppen, vilket skulle kunna tyda på en viss 
spontanremission.  
 
Enligt både ICSD och DSM-IV finns en tydlig distinktion mellan primär och sekundär insomni. 
Vid sekundär insomni är sömnsvårigheterna etiologiskt relaterade till en underliggande 
problematik av psykiatrisk, medicinsk, eller substansberoende karaktär, där sömnsvårigheterna är 
symtom till följd av detta. Vid primär insomni kan sömnsvårigheterna också korrelera med annan 
problematik, men detta (vanligtvis oro och depression) är istället en konsekvens av 
sömnsvårigheterna. Oron är framförallt relaterad till sömnsvårigheterna och är inte allmän, vilket 
skiljer den från generaliserat ångestsyndrom. Vid depressionssymtom för primär insomni är 
personens minskade aktivitetsnivå en följd av trötthet snarare än en brist av inre motivation eller 
intresse som vid depression. Diagnostiska kriterier av primär insomni utifrån ICSD och DSM-IV 
är att det ska finnas en subjektiv uppfattning om att ha svårigheter att somna eller upprätthålla 
sömnen och att detta ger upphov till psykiskt lidande eller funktionssvårigheter inom något 
viktigt livsområde (Morin, 2003; American Psychiatric Association, 2000; American sleep 
disorders association , 1990). 

Utvärdering av KBT-behandling vid insomni 

Kontrollerade studier av KBT-behandling vid insomni (CBT-I) tyder på att detta är den mest 
verksamma icke-farmakologiska behandlingen. Behandlingen har även visat sig effektiv i allmän 
klinisk verksamhet, där 2/3 av patienterna uppvisade normala värden för insomningslatens och 
vaken tid under natten vid en 12-månadersuppföljning. Även patienter som använde sömnmedel 
svarade bra på KBT-behandlingen och demografiska faktorer uppvisade inte någon predicering 
för behandlingsresultaten (Espie, Inglis & Harvey, 2001).   
 
En KBT-behandling av insomni är vanligtvis en kombinationsbehandling av olika 
beteendeterapeutiska och kognitiva interventioner, vilka har visat sig vara framgångsrika. De 
verksamma behandlingskomponenterna utgörs framförallt av stimulus kontroll, sömnrestriktion 
och olika former av avslappning. Metaanalyser av enskilda komponenter i KBT-behandling av 
insomni har visat att dessa var för sig är verksamma, med höga och måttliga effektstorlekar, när 
man bland annat har studerat utfallsvariablerna insomningstid, total sovtid och subjektiv 
uppskattning av sömnkvalité (Lacks och Morin, 1992; Murtagh & Greenwood, 1995). Den 
enskilt mest effektiva behandlingskomponenten är enligt Lacks och Morin stimulus kontroll och 
sömnrestriktion, som ger en 50-60 procentig symtomreducering. I en metanalys har de undersökt 
variablerna insomningstid och vaken tid under natten. Vaken tid i sängen reducerades med mellan 
54 till 104 min per natt. Ungefär hälften av patienterna uppvisade även bestående förändringar 
vid en långtidsuppföljning (efter ca 1 år), och ca en tredjedel blev goda sovare/”good sleepers”, 
(Lacks och Morin, 1992). 
 
I Murtagh och Greenwoods studie där man jämförde 381 effektstorlekar för bland annat 
sömnrestriktion, stimuluskontroll och avslappning, var den genomsnittliga effektstorleken för 
insomningstid för .87 (Cohens d), vilket motsvarade en 24 min kortare insomningstid per natt. 
För total sovtid var effektstorlekarna dock lägre, med en medelstor genomsnittlig effektstorlek på 
.49, där total sovtid per natt ökade med 32 min i genomsnitt. För stimuluskontroll var 
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effektstorleken .38 och för sömnrestriktion .37, medan kombinationsbehandlingar hade de högsta 
effektstorlekarna, med en genomsnittlig effekt på .78 för total sovtid. Subjektivt uppskattad 
sömnkvalité gav de högsta värdena för effektstorlek, som i genomsnitt var .94, där 
stimuluskontroll var den behandlingskomponent som hade den högsta genomsnittliga 
effektstorleken (d=1.30). En kombination av behandlingskomponenter och stimuluskontroll tycks 
ge de största förbättringarna generellt (Murtagh & Greenwood, 1995).  
 
Även kognitiva interventioner för att bland annat påverka påträngande tankar, förväntningar och 
uppmärksamhet kring sömnen visar lovande resultat (Clark, 2005; Harvey, Tang & Browning, 
2005; Woodley & Smith, 2006). Representanter för den mer kognitivt orienterade sidan av KBT, 
uppmärksammar det faktum att KBT-behandling vid insomni inte ger kliniskt signifikanta 
förbättringar i lika stor utsträckning som många andra KBT-behandlingar gör (Lundh & Broman, 
2000; Bolanowski, Åkerlund & Lundh, 2004; Tang & Harvey, 2006). De effektivaste inslagen i 
en KBT-behandling av insomni har än så länge visat sig vara beteendeterapi (sömnrestriktion och 
stimuluskontroll), vilket kan vara en anledning till att man från mer kognitivt håll ibland hänvisar 
till resultat med relativt låga effektstorlekar. En av flera förklaringar till de olika åsikterna om 
effekterna av en KBT–behandling vid sömnsvårigheter kan dock vara skillnader i att tolka 
resultaten, vilket kommer att behandlas mer ingående i diskussionen. 

Kognitiv beteendeterapi som självhjälp  

En KBT-behandling av sömnsvårigheter via internet skiljer sig i grunden inte från en behandling 
där man träffar en terapeut varje vecka. Det allra viktigaste – individens egen insats – gäller alltid 
vid kognitiv beteendeterapi, vilket gör att man kan se all KBT-behandling som självhjälp.  
 
Självhjälpsbehandling av insomni tillsammans med begränsat terapeutstöd har i de fåtal 
internationella vetenskapliga studier som hittills är utförda – uppskattningsvis 6 stycken, där 
endast en av dessa har genomförts via internet (Ström, Pettersson och Andersson, 2004) – visat 
sig vara nästan lika eller till och med lika effektivt som en traditionell kontakt där behandlare och 
patient träffas personligen (Mimealt & Morin, 1999).  
 
Det finns flera fördelar med självhjälpsbehandling, framförallt eftersom det ger individen en ökad 
tilltro till sina egna färdigheter och en beredskap att från början arbeta med sina svårigheter. 
Självhjälpsformatet har också fördelar ur forskningssynpunkt, där behandlarens terapeutiska 
förmåga i väsentligt mindre utsträckning påverkar behandlingsutfallet. Det blir därför lättare att 
koppla behandlingskomponenterna till resultatet, då man inte behöver ta hänsyn till olika 
behandlares förmåga, inställning och individuella utformande av terapeutiskt innehåll.  
 
Misslyckanden med att utföra behandlingsinterventioner är sannolikt den största svårigheten i ett 
behandlingsprogram och detta gäller särskilt vid behandling av insomni. En studie visade 
exempelvis att i en grupp på 103 insomnipatienter rapporterade färre än 30 % att de följde 
behandlingsinterventionerna noggrant/”very closely”. Uppskattningsvis finns det en compliance 
på ungefär 50 % vid längre behandlingsprogram och att denna sjunker ju längre programmet 
fortsätter, när det gäller studier av klinisk behandling av insomni med personligt terapeutstöd. På 
grund av de påtagliga svårigheter och obehag som patienter med insomni upplever handlar det 
dock sällan om brist på motivation. Tänkbara förklaringar till den bristande följsamheten handlar 
mer troligt om svårigheter att utföra behandlinsinterventionerna, bland annat till följd av att inte 
ha förstått eller kommit ihåg instruktionerna (Chambers, 1992).  
 
Insomni är en komplex problematik där många olika olika faktorer spelar in, som man vanligtvis 
tar hänsyn till under behandlingen. Exempelvis är sömnhygien en behandlingskomponent där 
patienten undervisas om olika vanor som förbättrar respektive försvårar insomnande och 



 

 

7 

förutsättningarna för en sammanhängande nattsömn (Morin & Espie, 2003). Det är därför möjligt 
att de många rekommendationerna i början av behandlingen försvårar för patienter att följa alla 
interventioner. I genomsnitt så glömmer patienterna 1/3 av klinikerns behandlingsinstruktioner 
och för vissa instruktioner är ihågkomsten så låg som 13 % (Chambers, 1992). Detta kan också 
vara ett argument för att en självhjälpsbehandling vid insomni kan underlättas genom att 
materialet finns nedskrivet och lättillgängligt, där patienten när som helst kan gå tillbaka och 
repetera innehållet allt eftersom behandlingen fortskrider. Ihågkomsten är minst för de 
instruktioner som patienterna inte kopplar direkt till sömnen, varför det blir extra viktigt med en 
tydlig rational av behandlingssyftet.  
 
Att självhjälpsbehandling av insomni har visat sig nästan eller lika framgångsrik som individuellt 
utformad behandling visar hur viktigt det är att kunna utveckla detta ännu mer, med tanke på de 
behov som finns. Det är tänkbart att vissa aspekter av självhjälpsformatet förstärker 
behandlingseffekten, genom att behandlingen kan bli mer fokuserad, samt att deltagaren från 
början tar eget ansvar för sin utveckling. Den kanske största svårigheten med 
sjävhjälpsbehandlingen är den personliga vägledning som deltagarna inte kan få i någon större 
utsträckning. E-postterapeuten kan besvara frågor kring problem som har uppstått, men har 
mycket lite information om deltagaren, jämfört med om det hade varit en personlig kontakt.  
 
De individuella personlighets- och omgivningsfaktorer som i stor utsträckning påverkar 
behandlingsutfallet, är i en personlig kontakt lättare för behandlaren att förhålla sig till.  Även om 
terapeuter generellt är försiktig med konkreta råd angående patientens livssituation, så är denna 
kunskap viktig för att anpassa behandlingen. En person med sömnsvårigheter som samtidigt 
arbetar 70 tim/vecka i genomsnitt, kan behöva stöd i behandlingen för att kunna dra ner 
arbetstiden. I en internetbehandling så ingår inte detta i ”självhjälpskontraktet”, utan deltagarens 
aktuella situation måste från början vara tillräckligt god för att en behandling ska kunna fullföljas.  
 
Att behandlingen ”krockar” med deltgarens aktuella situation, med lite möjligheter i 
självhjälpsformatet till anpassningar, kan vara en förklaring till det stora bortfall som fanns i den 
tidigare svenska studien, där 18 av 54 personer inte fullföljde behandlingen (7 av dessa påbörjade 
dock aldrig behandlingen) och endast 28 – d.v.s. ca hälften av deltagarna – i behandlingsgruppen 
fullföljde alla eftermätningar, jämfört med 51 av 55 i kontrollgruppen. (Ström, Pettersson & 
Andersson, 2004). I denna studie gjordes hela screeningen via internet, helt utan personliga 
möten eller telefonkontakt. Att skillnaden var så stor vid eftermätningen kan dock även till viss 
del förklaras med motivation, där kontrollgruppen var en väntelistegrupp som då snart skulle få 
sin behandling, medan behandlingsgruppen inte hade något personligt att ”vinna” på att delta i 
eftermätningen. Detta skulle även kunna visa hur liten ”hello-goodbye”-effekten (Lambert, 2004) 
kan vara i en behandling där kontakten endast har skett via internet. Alliansen kan bli svagare, där 
behandlingsdeltagaren känner mindre för sin behandlare, och är då inte lika mån om att utvärdera 
behandlingen på ett positivt sätt. Det finns dock studier som visar att deltagare har gett höga 
skattningar av allians vid behandling via internet, vilka bland annat Gerard Andersson, Per 
Carlbring och Viktor Caldo (2006) lyfter fram i sin artikel ”KBT-behandling via internet, en 
behandlingsmetod för framtiden”. Dessa personer är föregångare av denna behandlingsform i 
Sverige och har erhållit goda resultat i sina studier. De pekar i sin artikel även på en rad 
missuppfattningar som finns om ”internetbehandling”. En vanlig missuppfattning är bland annat 
att allt behandlingsarbete sker via internet – men liksom i alla KBT-behandlingar sker 
behandlingsarbetet framförallt mellan sessionerna, där terapin förs ut i klientens livssituation.  
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Del I: Utformning av självhjälpsbehandlingen 

Individuella påverkansfaktorer och behandlingsformat 
Identifierade faktorer som ökar följsamheten (compliance) vid KBT-behandling av insomni är 
bland annat att det görs en överenskommelse med patienten, att det finns stöd från anhöriga, samt 
att behandlingen är tidsbegränsad (Chambers, 1992). Eftersom följsamheten, utifrån befintlig 
forskning, ofta sjunker allt eftersom behandlingen fortskrider är denna behandling utformad så att 
den viktigaste och mest intensiva fasen sker under första halvan av behandlingen.  
 
Överenskommelse 
Även om deltagare och behandlare är överens om att påbörja en behandling, har aldrig deltagarna 
några skyldigheter att fullfölja denna. I det informerade samtycke som undersökningsdeltagarna 
tar del av och skriver under, betonas dock att de som önskar avbryta behandlingen i förtid ändå 
besvarar de formulär som hör till studiens eftermätning (se bilaga 2, ”Allmän information och 
informerat samtycke”). 
 
Stöd från anhöriga 
För att öka förståelsen från anhöriga får behandlingsdeltagare om de så önskar, ge en 
”anhöriginformation” (se bilaga 3) till sin partner eller andra familjemedlemmar, som kan 
underlätta samarbete. Det är möjligt att förståelse från anhöriga är särskilt viktigt vid en 
behandling av sömnsvårigheter, jämfört med andra former av KBT-behandlingar eftersom 
familjemedlemmar påverkas så direkt av behandlingsinterventionerna, och exempelvis kan 
komma att bli mer störda under natten, pga vissa inslag i behandlingen.  
 
Tidsbegränsad och fokuserad 
Behandlingen pågår under 8 veckor, och presenteras i form av en självhjälpsmanual, där 
deltagarna får tillgång till en del (modul) varje vecka, vilket blir 8 moduler. Självhjälpsmaterialet 
omfattar totalt 80 sidor (exklusive sömndagböcker och dagböcker), vilket i genomsnitt blir 10 
sidor per vecka. De tre första modulerna innehåller dock mer information. Materialet består av en 
teoretisk del, med information om tillvägagångssätt, samt på vilket sätt behandlingen är verksam. 
Att ge en rational – förklara behandlingssyftet – är en viktig del i KBT, som lyfts fram i 
självhjälpsmanualen. I slutet av varje modul finns det hemuppgifter, där deltagarna får tillämpa 
det som de har läst om i teoridelen. Den teoretiska delen syftar framförallt till att motivera och 
förklara hur deltagarna ska utföra övningarna. Att bara läsa informationen har sannolikt ingen 
behandlingseffekt, utan det är tillämpningen – att fullfölja behandlingsinterventionerna – som 
lyfts fram som kärnan i behandlingen. 
 
Behandlingen är additiv; en ”trappstegsmodell”, vilket innebär att deltagarna fortsätter att arbeta 
med det som de lär sig under hela behandlingen, där grunden läggs först, med de 
behandlingsdelar som vanligtvis anses som mest verksamma vid insomni. 

Alliansen: kontakten med e-postterapeuten 
I studien görs screeningintervjun av samma person som sedan är behandlare (undertecknad). Att 
screening och en slutlig bedömning görs av en annan utomstående bedömare kan ur 
forskningssynpunkt vara fördelaktigt. Ur behandlingssynpunkt, då behandlingen sker via internet, 
så är det en hjälp i kontakten att först få prata med personen per telefon. Det är information som 
kan komma fram i det samtalet, som kanske inte hade varit möjlig att få om kontakten endast 
hade skett via internet. Att använda internet som medium är ett stort filter och kan göra 
behandlingen mer fokuserad, samtidigt som viktiga faktorer som vidmakthåller patientens 
svårigheter kanske aldrig upptäcks eller benämns.  
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I behandlingsprogrammet finns det särskilda kontaktdagar (se bilaga 5) som underlättar både för 
deltagare och behandlare. Deltagarna skickar i studien in sina registreringar från sömndagboken 
och dagboken varje vecka, samt svarar på uppföljningsfrågor till varje Modul. Frågorna syftar till 
att hjälpa deltagarna att skriva ner eventuella svårigheter som de har haft med att följa 
programmet, och är även en motiverande faktor för att arbeta med programmet, eftersom dessa 
tillsammans med sömn- och dagboksregistreringarna generar återkoppling. De svar som e-
postterapeuten skickar är en hjälp att ta sig vidare med eventuella svårigheter, samt fyller också 
en viktig funktion som förstärkning, där framförallt positiv förstärkning används (exempelvis 
med kommentarer kring framsteg, eller då deltagare har arbetat regelbundet med ett inslag trots 
att det har varit besvärligt).  
 
Behandlingen bygger på att deltagarna från början är mycket motiverade till att arbeta med sina 
sömnsvårigheter, eftersom det är en så pass krävande behandling och då det är i ett 
självhjälpsformat. Att ”bestraffa” deltagare med kommenterar kring uteblivna träningstillfällen är 
sannolikt inte att rekomendera. I kontakten med deltagarna så utgår terapeuten från att deltagarna 
är motiverade och försöker göra så mycket som de har möjlighet till och tycker är rimligt att göra 
under behandlingen. 

Omgivningsfaktorer 

Individens aktuella sociala situation, familjesituation och arbetssituation skapar olika 
förutsättningar för varje deltagare att ta sig an behandlingen. För att behandlingen ska kännas 
mindre som en generell behandling, så finns små fallbeskrivningar i manualen. Dessa 
beskrivningar syftar inte bara till att illustrera behandlingsinterventioner konkret eller göra 
behandlingen mer personlig. Det är också tänkt att så många som möjligt ska känna igen sig i 
exemplen. Av den anledningen finns det olika fallbeskrivningar parallellt, t ex så beskrivs en 
persons arbetsrelaterade stress, och för att även ta hänsyn till personer som inte har något arbete, 
finns där även ett annat exempel med den stress som en sjukskrivning kan ge upphov till. 

Personlighetsfaktorer: motivation och eventuell komorbiditet 

Motivation till att delta i behandlingen måste sannolikt från början vara hög för att man ska vilja 
fullfölja den, då den är krävande ur ett tidsperspektiv och även har en stor inverkan i individens 
vardag. Inga deltagare utesluts dock p.g.a. ”bristande motivation”, men de ska från början uppge 
att de är villiga att lägga ner omkring en timme per dag till behandlingen.  
 
Att sätta sig in i självhjälpsmaterialet kräver en relativt god läs- och skrivförmåga, samt viss 
datorvana, eftersom alla kontakter sker skriftligt via internet. Det är dock upp till deltagarna själv 
att bedöma om de har tillräckligt mycket vana vid att läsa och skriva för att kunna delta i 
behandlingen. Manualen är skriven på ett språk som ska vara lätt att förstå, med tydliga 
instruktioner. Små ”kom-ihåg-rutor” där de viktigaste momenten finns samlade, kan även 
underlätta läsningen.  
 
Insomni korrelerar ofta med oro och nedstämdhet, och då dessa svårigheter inte bedöms vara 
allvarliga eller den primära orsaken till sömnsvårigheterna, så är det inget hinder för att delta. I 
manualen finns det flera behandlingsinterventioner som även används vid behandling av GAD 
och depression. Vid GAD kan tankestund och tillämpad avslappning vara effektiva 
behandlingsinslag, medan beteendeaktivering används vid depression (Morin & Espie, 2003). 
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Deltagares tidigare erfarenheter 

Vid screening görs en bedömning av eventuella utlösande faktorer för sömnsvårigheterna, vilket 
ingår i en differentialdiagnosticering av insomni. Screeningintervjun syftar framförallt till att 
skilja ut primär insomni från andra sömnstörningar, medan en bedömning av psykiatriska 
svårigheter endast utgår ifrån personens anamnes, samt de två självskattningsskalor som används 
för att utesluta allvarlig depression- eller ångeststörning.  Personer som tidigare har fått KBT-
behandling för insomni utesluts ur behandlingen, vilket är ett vanligt exklusionskriterium i studier 
av KBT-behandling vid insomni. 
 
Trots att det vid insomni är vanligt med en annan primär psykiatrisk problematik, är det ändå 
möjligt att behandla sömnsvårigheterna för sig. En vanlig allmän uppfattning är att se 
sömnsvårigheter som symtom på en underliggande problematik som man först måste ta itu med. 
Detta är något som lyfts fram och förklaras – att det som en gång kan ha orsakat 
sömnsvårigheterna inte behöver vara det som vidmakthåller problemen (Currie & Wilson, 1997, 
2002, 2003). Självhjälpsmanualen bygger helt på den aktuella livssituationen och det finns inga 
försök till att analysera utlösande faktorer för sömnsvårigheterna i behandlingen. Alla exempel 
beskrivs ”här och nu” och deltagarna arbetar även endast med det som pågår just nu, med 
undantag för den tillbakablick som görs vid kartläggning av sömnen med hjälp av de 
registreringar som har gjorts under behandlingstiden.  

 

Behandlingssyfte och mål 

Eftersom sömnen har en viktig biologisk bas, och som vid icke-farmakologisk behandling inte 
direkt går att manipulera, är det inte realistiskt att förvänta sig en behandling där alla individer 
förbättrar sin sömn. En KBT-behandling av insomni gör vanligtvis inte patienterna till normala 
sovare eller problemfria, och vissa uppvisar inte en klinisk signifikant förbättring (Lacks & 
Morin, 1992). Men i en behandling kan dessa individer, trots sina fortsatta sömnsvårigheter, ändå 
få bättre redskap att hantera detta, exempelvis genom färre säkerhetsbeteenden och 
katastroftänkande, varför de ändå på sikt kan tänkas uppleva en högre livskvalité.  
 
Behandlingsdeltagare kan, genom att lära sig ett aktivt förhållningssätt till svårigheterna, uppleva 
mer kontroll över sin situation. De kan även genom att lära sig mer om sömnen (psykoedukation) 
och de individuella skillnader som finns, få en större acceptans inför sömnproblemen. Det nya 
förhållningssättet kan även hjälpa individer att i större utsträckning vara på samma sätt under 
dagen, oavsett hur de har sovit, vilket kan göra att den negativa inverkan sömnsvårigheterna har 
haft i det dagliga livet blir mindre. 
 
 
De mål som under modul 1 beskrivs för deltagarna består i att: 
 

 Exponera sig för rädsla eller obehag inför att inte somna, eller inte få tillräckligt med 
sömn. 

 Utmana de negativa tankar och beteenden som har utvecklats till följd av 
sömnsvårigheterna. 

 Ge deltagarna verktyg att hantera stress och oro i vardagen, vilket verkar förebyggande 
för sömnen. 
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Det långsiktiga målet är att: 
 

 Behandlingen hjälper deltagarna att skapa så gynnsamma förutsättningar för sömn som 
möjligt. Att de i behandlingen får en mer regelbunden sömn, utifrån sina egna 
förutsättningar.  

 Att deltagarna  i behandlingen lär sig att hantera sina sömnsvårigheter på ett mer adaptivt 
sätt, och att de trots inga eller små förbättringar ändå kan uppnå en högre livskvalité, 
genom att sömnsvårigheterna inte påverkar dem i lika hög utsträckning. 

 

Behandlingsinnehåll 
De behandlingskomponenter som används i manualen grundar sig i huvudsak på forskning utifrån 
Morin & Espie (2003), Kristoffer Bothelius sammanställning av Currie & Wilsons (1997; 2000; 
2002) behandlingsmanual, samt Spielman, Saskin & Thorpys (1987) arbete för behandling av 
insomni. Dessutom ingår tillämpad avslappning, som Lars-Göran Öst (2006) vid Stockholms 
Universitet har utvecklat.  
 
De utlösande faktorerna vid insomni är vanligtvis inte de samma som de vidmakthållande 
faktorerna. Den ursprungliga orsaken till sömnsvårigheterna, (till följd av ex vis stress, separation 
från anhörig, arbetslöshet och liknande problem) kan ha försvunnit, medan de tankar, känslor och 
beteenden som har utvecklats till följd av sömnsvårigheterna finns kvar. För att illustrera detta 
konkret får behandlingsdeltagarna ta del av en KBT-modell med exempel på hur tankar, 
perception, uppmärksamhet, kroppsliga reaktioner och beteenden ses som vidmakthållande av 
insomni (Morin & Espie, 2003; Harvey, Tang, & Browning, 2005; Jansson, 2005). Modellen (se 
figur 1 och 2) är en kombination av de faktorer som anses bidra till att sömnsvårigheterna 
fortsätter, men där processer för vidmakthållande under dagtid och kväll/natt är åtskilda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

KVÄLL/NATT: Behandling  
 
- Hur Du i behandlingen (färgmarkerad text) kommer att arbeta för att 
  bryta de negativa cirklarna  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. En KBT-modell av sömnsvårigheter för kväll/natt, utdrag ur Modul 1. 

        Sömnsvårigheter 

 
Stimuluskontroll 
Du kommer att utmana 
tidigare försök att till varje 
pris somna, med att istället 
lägga dig i sängen endast 
när du är sömnig samt gå 
upp ur sängen på natten när 
du inte känner dig sömnig. 
Detta kan  hjälpa din kropp 
att koppla ihop sängen med 
att sova. 

Genom att reglera din 
sömn, så kommer du 
till en början att bli 
tröttare och uppleva 
mer symtom på att inte 
ha sovit så länge. 
Effekterna av 
sömnregleringen blir 
dock vanligtvis 
positiva med en mer 
sammanhängande 
sömn, vilket gör att 
man känner sig mer 
utvilad under dagen.  

Sömnrestriktion. 
Du kommer att utmana 
dina tidigare strategier 
för att få mer sömn, 
genom att istället 
förkorta din tid i 
sängen. Detta sker 
gradvis, så att du 
anpassar din sovtid till 
ditt sömnbehov.  

Tankar/känslor 
 Oro över att inte kunna 

somna ökar vid läggdags. 
 Tappar kontroll över tankar 

som bara kommer vid 
insomning. 

 Försöker lösa problem i 
sängen eller planera inför 
morgondagen. 

 Irritation över att inte 
kunna somna. 

 Katastroftankar kring 
morgondagen. 

 

Beteenden  
 Lägger sig tidigt på kvällen 

utan att vara sömnig i 
hopp om att ta igen sovtid. 

 Att somna blir till en 
prestation. 

 Letar efter hot mot att inte 
kunna somna, med förhöjd 
uppmärksamhet för 
störande ljud eller 
synintryck. 

 Sover längre på morgonen 
för att försöka ta igen 
förlorad nattsömn. 

Konsekvenser 
 Tillbringar mycket vaken 

tid i  sängen, vilket gör att 
sängen kopplas ihop med 
vakenhet. 

 Negativa förväntningar om 
att inte kunna somna 
bekräftas. 

 Oregelbundna sovtider. 
 Försöken att somna gör 

det svårare för kroppen att 
släppa kontrollen, vilket 
försvårar insomningen. 

Kropp 
 Förhöjd 

vakenhetsnivå. 
 Svårigheter att 

slappna av. 
 Trött/utmattad, 

men inte sömning. 
 

Övning i sinnesro 
Du över dig i att  
bl. a. ”se i bilder” 
istället för att ”tänka 
i ord” vid insomning 
på kvällen, vilket  
kan underlätta för 
insomning. 
 

Tillämpad  
Avslappning  
Reducerar bland annat 
spänningar i kroppen 
och kan därigenom 
öka möjligheterna för 
insomning. 
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DAG: Behandling  
 

– Hur Du i behandlingen (färgmarkerad text) kommer att arbeta för att 
  bryta de negativa cirklarna  

 
 
 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. En KBT-modell av sömnsvårigheter för dagtid, utdrag ur Modul 2. 
 

Tankestund 
Du ”förflyttar” tankar 
och oro till dagtid, 
genom en inplanerad 
”tankestund”, för 
planering och 
problemlösning. 
 

Utmana 
säkerhetsbeteenden och 
stressbeteenden 
Du kommer att utmana 
dina symtom på 
sömnbrist, genom att 
försöka vara aktiv oavsett 
hur du har sovit. Du får 
också träna dig i att 
minska stressbeteenden. 
Samtidigt får du registrera 
dina symtom och din 
sömn, så att du lättare kan 
utvärdera hur du mår 
genom ditt nya 
förhållningssätt. 

Dessa delar utmanar dina 
negativa tankar och 
beteenden till följd av 
sömnproblemen. 
Effekterna på dagtid av att 
ha sovit lite kan genom ett 
nytt förhållningssätt 
upplevas som mindre. Att 
ha gjort det du ville eller 
behövde göra under 
dagen, samt arbetat för att 
minska upplevelsen av 
stress, kan även få 
positiva följder för 
sömnen. Tillämpad 
avslappning sänker en 
allmänt hög 
spänningsnivå, som både 
är en konsekvens av 
sömnsvårigheterna och 
som förstärker dessa. 

Tankar/känslor 
 Oro över sömnbrist.  
 Negativa förväntningar inför      

kommande natt. 
 Minskad tilltro till den egna   

förmågan att kunna sova 
tillräckligt. 

 Irritation och nedstämdhet. 
 

Beteenden  
 Ställer in planerade 

aktiviteter på grund av 
för lite sömn, 
alternativt stressar mer 
under dagen med 
svårigheter att ”gå ner 
i varv” på kvällen. 

 Tupplur under dagen. 
 Ökad uppmärksamhet 

på sömnbristsymtom. 
 
 

Kropp 
 Uppvarvning/ 
 ökad  stressnivå. 
 Trötthet/andra 

symtom 
 Koncentrations-

svårigheter. 

Konsekvenser 
 Oregelbundna sovtider. 
 Humörförändring. 
 Utmattning. 
 Prestationssänkning. 
 För låg respektive för hög 

aktivitetsnivå under dagen 
minskar möjligheterna till en 
mer sammanhängande 
nattsömn. 

      Sömnsvårigheter 

Tillämpad  
Avslappning  
Du lär dig att 
successivt bli mer 
avslappnad på en allt 
kortare tid, och kan 
därigenom få ett 
verktyg att hantera 
upplevelsen av stress 
och trötthet under 
dagen. 
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Självmonitorering  

Under hela behandlingen får deltagarna registrera hur de har sovit i en sömndagbok, samt 
registrera sina dagsymtom (se bilaga 6 och 7). Att registrera sömnen och eventuella dagsymtom 
till följd av sömnsvårigheter, kan i sig ha en behandlingseffekt, genom att deltagarna får ett mer 
nyanserat tänkande, än att de sover antingen ”bra”, ”dåligt” eller ”inte alls”. Katastroftankar kring 
morgondagen, efter en natt med lite sömn, kan även minska i och med att deltagaren får skatta 
sina dagtidssymtom – de blir då mer överskådliga och kan verka mindre hotfulla.  
 
Att föra en sömndagbok kan ha en viss negativ inverkan på sömnen till en början, men är oftast 
av övergående karaktär. Tiderna i sömndagboken är dock ungefärliga, och fylls i på morgonen. 
Deltagarna informeras även om att de inte behöver titta på klockan för att fylla i sina tider. Det är 
dock vanligt att patienter med sömnsvårigheter underskattar tiden som de sover, jämfört med 
personer som anser sig sova normalt (Morin & Espie, 2003). 

Sömnrestriktion och stimuluskontroll (Modul 1- 7) 

Redan under den första veckan börjar deltagarna med två av de svåraste momenten i hela 
behandlingen: sömnrestriktion (Spielman, Saskin & Thorpy, 1987; Currie & Wilson, 1997, 2002, 
2003). Sömnrestriktionen syftar till att skapa en mer komprimerad och effektiv sömn, med 
mindre vaken tid i sängen. Vid en framgångsrik behandling blir sömnen mer regelbunden och 
sömnkvalitén upplevs då ofta som högre, vilket bland annat kan förklaras med en större andel 
djupsömn och färre antal uppvaknanden under natten (Morin & Espie, 2003).  
 
Sömnrestriktion innebär att tiden i sängen begränsas, utifrån hur mycket patienten i genomsnitt 
sover. Vanligtvis brukar sömnrestriktion bestå i att behandlaren rekommenderar patienten att 
begränsa tiden i sängen drastiskt, utifrån patientens sömneffektivitet (andel sovtid i förhållande 
till total tid man tillbringar i sängen under natten), som i behandlingen ska ligga omkring 85 %. 
Detta kan betyda att vissa patienter endast ligger i sängen 5 timmar under natten (men om 
patienten sover ännu mindre, brukar man dock inte begränsa tiden i sängen mer än så). Därefter 
ökar man successivt tiden som man får tillbringa i sängen med ca 15 minuter per vecka, om 
patienten under veckan når upp till en hög sömneffektivitet – minst 90 % (Spielman, Saskin & 
Thorpy, 1987; Currie & Wilson, 1997, 2002, 2003; Morin & Espie, 2003). 
 
I den självhjälpsmanual som används i denna studie, så sker sömnrestriktionen mer gradvis, för 
att det inte ska bli en allt för stor omställning för behandlingsdeltagarna. För att hjälpa deltagarna 
att räkna ut sin sömneffektivitet, skapades ett program i Excel, där alla data beräknades 
automatiskt, vilka även kopplades till en grafisk illustrering av sömneffektiviteten. Att visa 
deltagarna hur deras sömneffektivitet varierar har ett pedagogiskt och motiverande syfte, som kan 
göra att de lättare kan följa sin egen utveckling i behandlingen. 
 
Sömnrestriktionen har stora effekter för många deltagare, med mycket trötthet och sömnighet 
under dagen, och ger ofta upphov till sömndeprivation. Eftersom behandlingen sker via internet, 
kan det vara svårare att motivera deltagare till att följa sömnrestriktionen, än i en kontakt där man 
träffas personligen. För att minska risken för avhopp tidigt i behandlingen, så minskas inte tiden i 
sängen lika drastiskt som den brukar göra vid sömnrestriktion, utan successiva anpassningar görs 
beroende på hur det fungerar, där man kan behöva minska tiden under flera veckor innan 
deltagaren har nått upp till en sömneffektivitet på 85 %.  
 
Fördelen med detta är att man inte från början riskerar att komma på en alldeles för låg nivå av 
disponibel tid i sängen, som tar lång tid att anpassa då man endast brukar öka tiden i sängen med 
ca 15 min per vecka. En nackdel kan dock vara att effekten av sömnrestriktionen späds ut och blir 
mindre verkningsfull. Men eftersom strategin används successivt, så bygger den mer på 
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anpassningar utifrån deltagarens sömnbehov än på sömndeprivation. Detta kan öka deltagarnas 
förutsättningar att följa de övriga behandlingsinterventionerna, eftersom de inte behöver 
anstränga sig lika mycket för att hålla sig vakna under dagtid. Kanske kan detta även ha positiva 
långsiktiga konsekvenser för sömnen, med mer bestående förbättringar, då deltagarna i 
behandlingen får mer övning i att tillämpa andra förhållningssätt utöver sömnrestriktionen. 
 
För att skapa ett mer regelbundet sömnmönster ingår också att gå upp vid samma tid på 
morgonen, något som brukar benämnas stimuluskontroll, vilket första gången illustrerades av Dr 
Richard Bootzins fallbeskrivningar. I följande behandling så tillämpas denna princip tillsammans 
med sömnrestriktionen, eftersom dessa interventioner båda reglerar sömnen, vilket är i enlighet 
med ”sleep scheduling” (Morin & Espie, 2003), som är en kombination av sömnrestriktion och 
stimuluskontroll.  
 
Namnet stimuluskontroll syftar på att man i behandlingen ska försöka kontrollera för alla stimuli 
som inte har med sömn och göra. Genom att gå upp samma tid på morgonen, samt gå upp ur 
sängen när man har legat vaken ca 15-20 min, så blir sängen mer betingad till sömn än vakenhet. 
Patienterna får rekommendationen att inte utföra några andra aktiviteter i sovrummet än att sova 
(utöver sexuella). På detta sätt kan sängen och sovrummet förknippas allt mer med sömn, vilket 
även underlättas genom att ta bort andra störande stimuli från sovrummet som förknippas med 
vakenhet (så som TV, böcker m.m.).  
 
De verksamma interventionerna sömnrestriktion och stimuluskontroll står ofta tvärtemot 
patientens föreställningar om vad som är verksamt. Sömnrestriktion handlar framförallt om att 
minska tid i sängen och patienterna har tidigare ofta försökt att lägga sig tidigare på kvällarna i 
hopp om att få sova lite mer (Chambers, 1992).  Om inte dessa föreställningar och förväntningar 
adresseras i behandlingen så blir det sannolikt mycket svårt att få patienten att följa instruktionen. 
Genom att inledningsvis förbereda deltagarna på de kommande svårigheterna som flertalet 
upplever under behandlingen, i form av bland annat mer dagsymtom, så kan detta skapa en ökad 
förberedelse och tolerans då detta inträffar. Motivationen kan även stärkas av att syftet med 
behandlingen tydligt förmedlas, samt genom information av de positiva behandlingsresultat som 
finns sedan tidigare studier. 

Tillämpad avslappning (Modul 2 - 7) 

Tillämpad avslappning (TA) är en coping-strategi som är utvecklad av professor Lars-Göran Öst 
(2006) vid Stockholms Universitet. Behandlingen är framförallt avsedd för behandling av 
patienter som upplever panikångest, men har även använts för insomni.  
 
För att deltagarna skulle kunna använda sig av TA, och instruktionen i så stor utsträckning som 
möjligt skulle kunna ersätta en personlig instruktion från en terapeut, så spelades en video in av 
det första steget av TA (den progressiva avslappningen). De senare stegen spelades endast in med 
ljud-information, då det inte finns några rörelser som kräver särskilda instruktioner. 
 
Programmet i självhjälpsmanualen har i viss mån anpassats så att det ska stämma in på personer 
med sömnsvårigheter. TA är uppbyggt så att patienten med regelbunden träning varje dag, blir 
avslappnad på en allt kortare tid, där det avslappnade tillståndet efter hand betingas till en 
självinstruktion. TA består av fem steg, eller versioner, som alla bygger på varandra. Det första 
steget är en progressiv avslappning, där patienten får spänna och sedan slappna av musklerna i 
kroppen. Vid nästa steg tar man bort momentet att spänna musklerna, för att endast öva sig på att 
slappna av. Därefter används TA tillsammans med en självinstruktion (”slappna av”), som 
patienten lär sig att allt starkare koppla ihop med ett avslappnat tillstånd. 
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Syften som beskrivs i manualen följer i stort sett den ursprungliga versionen, men i stället för att 
använda TA vid panikattacker, så tillämpas den vid upplevd stress under dagen med hjälp av det 
sista steget av TA, ”snabb avslappning”, där patienten kan uppnå ett avslappnat tillstånd inom ca 
30-60 sek. TA kan även tillämpas vid insomning med hjälp av det steg som deltagaren tycker ger 
den högsta graden av avslappning.  
 
Syftet som det beskrivs i manualen är följande: 

 sänka den allmänna spänningsnivån 
 ha ett redskap att använda vid oro eller stress 
 underlätta insomning, men TA bör i början av behandlingen användas före sänggående 

 
Deltagarna rekommenderas att vänta med att använda TA när de vill somna, eftersom det är 
vanligt att patienter med insomni upplever att oro och kroppsliga spänning ökar vid sänggående. 
Då TA ska betingas till avslappning och lugn, börjar därför deltagarna att använda TA när 
förutsättningarna är gynnsamma, enligt Östs rekommendationer (Öst, 2006). Deltagarna övar TA 
när de sitter upp, och först senare, när kroppen blivit betingad till avslappning genom 
självinstruktionen, kan man även börja tillämpa färdigheterna vid insomning. Det är dock viktigt 
att i behandlingen betona att insomning inte är en viljestyrd process, och att det därför inte finns 
något sådant som en ”insomningsteknik”. Avslappningen används för att ”släppa efter”, och inte 
för att få kontroll över insomnandet (Morin & Espie, 2003), annars riskerar det att bli en 
viljeansträngning, vilket kan få motsatt effekt. 

Tankestund (Modul  3 - 8) 

Vid sömnsvårigheter är det vanligt att sängen har betingats till andra stimuli än sömn. Många 
patienter använder sängen till en plats där de försöker lösa problem, eller oroar sig för saker som 
kanske kommer att hända under morgondagen, vilket försvårar för insomning.  
 
En strukturerad och inplanerad tankestund, syftar till att ge deltagarna ett hjälpmedel för att 
förflytta mental aktivitet från kväll och natt till dagtid. Genom att ha en fast tid för att ägna sig åt 
oro, problemlösning och planering av ”måsten”, så kan med träning detta betingas mer till denna 
stund på dagtid än till vaken tid i sängen.   
 
Tankestunden kan ses som ett led i stimuluskontroll genom att patienten lär sig att förflytta, inte 
bara aktiviteter och saker i sovrummet, utan även tankeinnehåll bort från sovrummet (Morin & 
Espie, 2003). Att försöka ”sluta” tänka på något genom att försöka tränga undan information, är 
dock ingen bra metod utifrån ny kognitiv forskning (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). Av detta 
skäl uppmanas deltagarna att vid påträngande tankar i stället gå upp ur sängen och in till ett annat 
rum för att skriva ner dessa tankar. 
 

Kognitiva interventioner genom psykoedukation  

(finns under hela behandlingen, men särskilt Modul 3) 
 

De kognitiva interventionerna i behandlingen utgörs framförallt av exempel på dysfunktionella 
föreställningar och tankar, som förstärker beteenden eller säkerhetsstrategier som patienten har 
för att hantera sina sömnsvårigheter, vilka i sin tur vidmakthåller problemen (Espie, Inglis & 
Harvey, 2001; Harvey, Tang & Browning, 2005; Woodley & Smith, 2006).  
 
”Kognitiv omstrukturering”, där tankar och föreställningar påverkas, förväntas framförallt ske till 
följd av de beteendeförändringar som deltagarna gör. Det finns få renodlade kognitiva inslag i 
behandlingen, med undantag för ett avsnitt i Modul 3. Deltagarna får då börja med att skriva ner 
alla sina negativa tankar och föreställningar om sömnen innan de läser vidare i texten. Därefter 
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får de ta del av fakta och myter om sömnen (Currie & Wilson, 1997, 2002, 2003), som syftar till 
att normalisera och undervisa deltagaren om sömn och sömnsvårigheter. Materialet är skrivet så 
att det även kan väcka en viss nyfikenhet och förundran över det mysterium som sömnen utgör, 
där faktiskt ingen forskning har kunnat förklara hela dess funktion (Morin & Espie, 2003). När 
deltagarna har läst informationen om sömn, får de sedan öva sig i att skriva ner och omformulera 
sina tankar, så att de blir mer nyanserade. 

Övning i sinnesro (Modul 4-8) 

Vid stress kan en förhöjd vakenhetsnivå minska sådant som trötthet och sömnighet under en tid, 
men det förklarar inte att sömnsvårigheter vidmakthålls, när stressorn har försvunnit. Den verbala 
förmågan med möjlighet till att förutsäga framtida problem, är kanske det som framförallt 
särskiljer människor från djur (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). Eftersom sömnen är en 
medfödd färdighet, så handlar sömnsvårigheter enligt KBT-modellen om att vi har ”lärt oss” 
beteenden som stör denna förmåga.  
 
Experimentella studier där personer har instruerats att visualisera innan insomning har kunnat 
förkorta insomningstiden (Clark, Harvey, 2005; Currie & Wilson, 1997, 2002, 2003). Att däremot 
ha verbala delar av hjärnan aktiverade förlänger tiden det tar att somna, då vi resonerar, 
analyserar eller planerar, genom att tänka ”i ord”. När vi ser mentala bilder framför oss behöver 
vi inte ”tänka” i meningar och ord, utan vi kan bara följa dem i vårt inre.  
 
Även om alla människor drömmer (då vi upplever inre levande bilder), så har vi olika lätt för att 
visualisera i vaket tillstånd, och vissa anser sig inte ha denna förmåga (Morin & Espie, 2003). En 
del människor tänker mer verbalt, genom att resonera sig fram till saker i sina tankar, medan 
andra t ex upplever en högre grad av visuella eller auditiva minnen och tankar.  
 
I behandlingen får deltagarna öva sig i att visualisera, vilket då omnämns som ”övning i sinnesro” 
eftersom förmågan inte är begränsad till visuella intryck, utan även andra sinnesförnimmelser kan 
återkallas mentalt. Förmågan till visualisering tonas även ner i rationalen, där syftet att skapa ett 
lugnt och avslappnat inre tillstånd i stället betonas.  
 
Deltagarna rekommenderas att en gång per dag lyssna på en CD-skiva för övning i sinnesro, som 
de även kan återkalla vid insomning. CD-skivan innehåller beskrivningar av lugna scener, med 
bland annat ett ”strandscenario” och en beskrivning av ”en egen plats”, vilka är översatta och till 
viss del redigerade från Karle & Boys (1987), samt ytterligare två övningar som är skapade i 
syfte att ge deltagarna fler scener att välja bland. 

Utmana säkerhetsbeteenden och stressbeteenden (Modul  5-8) 

På senare tid har säkerhetsbeteenden, som en faktor för vidmakthållande av sömnsvårigheter, 
uppmärksammats allt mer (Harvey, Tang & Browning, 2005). 
 
Ett säkerhetsbeteende är det man gör för att undvika att något ska ske, där rädsla eller obehag 
framförallt är styrande. Med ett säkerhetsbeteende minskas tillfälligt obehaget eller rädslan. 
Konsekvenserna av ett säkerhetsbeteende är att problemet förvärras på lång sikt, eftersom man 
inte exponerar sig (utsätter sig) för det som väcker obehag (Öst, 2006).  
 
Genom sömnrestriktion och stimuluskontroll så har deltagarna sannolikt redan under Modul 1 
börjat utmana många av de säkerhetsbeteenden som de kan ha utvecklat till följd av 
sömnsvårigheterna (ex vis försöka lägga sig tidigare på kvällen i hopp om att sova mer), men 
utan att begreppet ”säkerhetsbeteende” har varit en del av rationalen.  
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Vissa säkerhetsbeteenden kan det dock vara bra att arbeta särskilt med i behandlingen, trots att de 
inte alltid har en tydlig koppling till sömnen. Exempelvis kan patienter i behandlingen få upp 
ögonen för att olika livsstilsfaktorer (Currie & Wilson, 1997, 2002, 2003) påverkar sömnen, 
exempelvis personer som ofta har en förhöjd aktivitetsnivå till följd av allt för stora krav på sig 
själva, eller från omgivningen. Det kan vid sömnsvårigheter även vara det motsatta förhållandet, 
där sömnsvårigheterna blir en ursäkt för att undvika eller skjuta upp saker som man behöver göra. 
Vid sjukskrivningar finns det exempelvis risk att en för låg aktivitetsnivå till följd av undvikande, 
ökar känslor av trötthet under dagtid, vilket i förlängningen även inverkan negativt på 
nattsömnen.  
 
Det kan här handla om två kategorier av patienter med sömnsvårigheter – den ena med en för låg 
aktivitetsnivå, där undvikande framförallt är dominerande, och den andra kategorin med en för 
hög aktivitetsnivå, där stressrelaterade besvär dominerar. Under Modul 5 introduceras därför 
behandlingsdeltagarna till begreppet ”säkerhetsbeteenden” och hur man i KBT kan definiera 
detta. De får då ta del av exempel på hur säkerhetsbeteenden förstärks på kort sikt, samt vilka 
negativa konsekvenser dessa kan få på längre sikt. Deltagarna får sedan själva försöka identifiera 
sina egna säkerhetsbeteenden, med att hjälp av självmonitorering (tillval), samt uppmanas att 
utmana dessa beteenden. Deltagarna får i samband med exemplen även några specifika råd kring 
hur man kan arbeta för att utmana undvikande, bland annat genom en förklaring av 
”ångestkurvan” (hur obehag/rädsla vanligtvis sjunker med tid vid exponering), samt hur man kan 
arbeta för att minska ”stressbeteenden”, vilket återkommer i Modul 6 ”Balansen mellan aktivitet 
och återhämtning”.  
 
I detta avsnitt beskrivs hur man i KBT kan tänka kring ”stress”. Stress som begrepp är inte 
entydigt, och kan betyda både det som utlöste reaktionen och själva reaktionen i sig (Söderström, 
2007). En stressreaktion, med en ”förhöjd försvarsberedskap” är funktionellt genom att den 
förbereder för ”flykt eller kamprespons”. Många gånger leder dock den kroppsliga reaktionen 
inte till någon handling, och stressen kan därigenom bli mer utdragen, med en förhöjd allmän 
spänningsnivå. Vi lever nu i ett ”24-timmarssamhälle” som det beskrivs av Marie Söderström, 
och detta kan vara en viktig faktor till att sömnsvårigheterna ökar bland befolkningen. Vi kan 
numera göra det mesta oberoende av vad klockan är, och gränserna har även allt mer suddats ut 
mellan vad som är privat och vad som är arbete. Undersökningar visar att många människor 
upplever att de har svårt att koppla bort arbetet när de ska sova. I manualen beskrivs dock inte hur 
samhället kan förstärka stressupplevelsen hos individen, utan fokus är på att deltagarna med små 
steg själva ska kunna ta kontroll över sina beteenden.  

Kartläggning av sömnen och utvärdering av behandlingen (Modul 7) 

Eftersom deltagarna under hela behandlingstiden för en sömndagbok och dagbok, så har de en 
gedigen dokumentation, både över sin sömn, samt även hur de har påverkats av 
sömnsvårigheterna genom dagtidsbesvär. Detta är något som i Modul 7 lyfts fram som en viktig 
källa till slutsatser. 
 
Vi människor har en tendens att tydligare minnas extremvärden i vår tillvaro, de värsta och de 
bästa upplevelserna har vi lättast att komma ihåg. Dessa händelser (exempelvis en eller flera 
sömnlösa nätter) kan därför i högre grad påverka oss, än det som inte sticker ut så mycket i vår 
vardag. Genom att låta deltagarna gå igenom registreringarna och bland annat räkna antal nätter 
med lite sömn och normal sömn, samt då de har sovit särskilt bra (med en hög skattad 
sömnkvalité), så kan de skapa en mer varierad bild av sin sömn. De får även jämföra de nätter 
som är särskilt besvärliga respektive särskilt bra med sina almanackor och dagboksregistreringar, 
för att söka tänkbara förklaringar.  
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Vid sömnsvårigheter så är det vanligt att se sömnen som oförutsägbar, vilket kan göra att man 
känner sig orolig eller maktlös inför problemen (Morin & Espie, 2003). Genom att systematiskt 
gå igenom och analysera sömnsvårigheterna på detta sätt, så kan det bidra till att deltagarna 
upplever mer kontroll över sin situation. Att försöka dra slutsatser utifrån sina registreringar av 
sömnen är ett vanligt inslag i början av en KBT-behandling vid insomni (Currie & Wilson, 1997, 
2002, 2003; Morin & Espie, 2003; Linton, 2005; Söderström, 2007). För att stärka 
behandlingsdeltagarna att på egen hand arbeta vidare med sin sömn, samt för att dra nytta av alla 
registreringar som har gjorts under hela behandlingen, så ligger detta moment i slutet av 
programmet. I samband med kartläggningen av sömnen får deltagarna även försöka utvärdera på 
vilket sätt behandlingen har varit verksam, vilket är en hjälp och motiviation för att på egen hand 
fortsätta med de olika inslagen av behandlingen.  

Vidmakthållandeprogram (Modul 8)  

I den sista modulen, Modul 8, så blir behandlingsdeltagarna påminda om sin utvärdering av 
behandlingen som de gjorde veckan innan. Avsnittet om att arbeta vidare med programmet, syftar 
inte bara till att uppmuntra deltagarna till att fortsätta arbeta med behandlingen, utan det syftar 
också till att uppmuntra deltagarna till ett flexibelt förhållningssätt inför att fortsätta 
behandlingsarbetet helt på egen hand. En självhjälpsbehandling fungerar inte lika för någon, 
eftersom alla som deltar kommer dit med olika förutsättningar och problem. Sömnsvårigheter kan 
se mycket olika ut, liksom de faktorer som vidmakthåller dem.  
 
Deltagarna uppmanas dock att inte sluta med flera behandlingsmoment samtidigt, utan 
rekomenderas att avsluta en sak i taget och sedan utvärdera huruvida det har gjort någon skillnad. 
Exempelvis kanske en person efter behandlingen tycker sig ha fått en så stabil sömn att 
registreringarna av sömnen inte längre fyller någon funktion. Det är viktigt att vidmakthållandet 
av behandlingen inte känns som någon tvångströja, utan att det i stället kan uppmuntra deltagarna 
till att fortsätta med det som de tycker har fungerat bäst. Modul 8 innehåller också en kort 
sammanställning av alla behandlingsinslag var för sig där det viktigaste lyfts fram, vilket kan 
vara en viktig hjälp för att deltagarna ska kunna ”knyta ihop säcken”, och känna att de har förstått 
och kommer ihåg behandlingskomponenterna, trots att det har varit mycket att sätta sig in i under 
en relativt kort tidsperiod. Se nedan ett utdrag ur Modul 8, med en kort beskrivning av de verktyg 
som deltagarna har med sig för att hantera eventuella kommande sömnsvårigheter och bakslag. 
 

 
”De viktigaste verktygen har du här:  
 

1) Hur du ska reglera din sömn genom sömnrestriktion.  
 

2) Hur du ska koppla ihop sängen med sömn genom stimuluskontroll.  
 

3) Verktyg att hantera stress och spänningar genom att utmana stressbeteenden och använda 
dig av tillämpad avslappning.  

 

4) Hjälpmedel att förflytta tankar och oro till dagtid, genom övning i sinnesro och en daglig 
tankestund.  

 

5) Hur du ska förhålla dig till dina sömnsvårigheter så att de får mindre inflytande i ditt liv: 
genom att vara på samma sätt under dagen, oberoende av hur du har sovit. Du kan inte 
bestämma dig för att somna, men du kan bestämma dig för och göra det du vill, även när 
du har sömnsvårigheter.” 
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Anpassningar av manualen utifrån deltagares erfarenheter 

Innan pilotstudien startades prövades självhjälpsprogrammet ut på en testperson, med 
sömnsvårigheter och som även kände behandlaren personligen. Genom denna persons 
erfarenheter kunde manualen förbättras. De ändringar som gjordes var framförallt att förtydliga 
instruktioner som uppfattades som oklara.  
 
När tillämpad avslappning ska användas i vardagssituationer är Lars-Görans Östs (2006) 
rekommendation att man ska träna 15 till 20 gånger per dag, vilket testpersonen upplevde som 
orimligt många gånger, trots att det per tillfälle endast tar mellan ca 60-90 sekunder. Eftersom 
sömnsvårigheter skiljer sig från panikångest, vilket tillämpad avslappning i första hand är avsett 
för, så minskades rekommendationen för antalet träningstillfällen ner till 4-8 ggr/dag. Innan 
pilotstudien startade skapades även en Dvd-instruktion av TA, med ljud och bildinstruktion. Det 
var dock två deltagare som inte kunde titta på videon, varför en ny instruktion skapades på CD, 
som då endast innehöll den auditiva instruktionen. 
 
En annan förändring som gjordes var av den strukturerade ”tankestunden”, där en kort version 
skapades (som tar ca 5-10 min per dag att göra) som alternativ till den längre versionen, då den 
långa versionen uppfattades som alltför omfattande att göra varje dag.  
 
Säkerhetsbeteenden var något som inte bara testpersonen, utan även de deltagare som sedan gick 
igenom behandlingsprogrammet i pilotstudien, tyckte var svåra att tillämpa. Av detta skäl 
kompletterades denna del av manualen med fler illustrativa exempel.  
 
I vidmakthållandeprogrammet ingår det i den näst sista modulen uppgifter som syftar till att 
kartlägga sömnen och dra slutsatser om faktorer som påverkar denna. Dessa uppgifter kortades 
ner till viss del, då också denna del uppfattades som alltför tidskrävande. I samma modul ingår 
även att lära sig att på egen hand räkna ut sin sömneffektivitet, vilken kompletterades med ett 
räkneexempel för att underlätta förståelsen. När pilotstudien sedan genomfördes rapporterade alla 
utom en person att det hade gått bra att räkna ut den egna sömneffektivitet. 
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Del II Genomförande av studien  

Metod  

Design  

Pilotstudien har ett explorativt syfte med en för – och eftermätning, samt daglig registrering av 
sömn och dagsymtom under hela behandlingstiden. Alla data analyseras med en enfaktors 
inomindividsdesign i form av beroende mätningar (paired samples t-test). 

Rekrytering och urval 

För rekrytering av behandlingsdeltagare kontaktades sömnlaboratorier runt om i landet, vilka tar 
emot patienter för att upptäcka och behandla medicinska orsaker till insomni. När primär insomni 
konstaterats, som inte lett fram till någon åtgärd, skulle patienterna få information om 
möjligheten till behandling med KBT via internet. Flera av enheterna visade intresse för studien, 
och fick även skriftlig information via internet. Distriktsläkare vid vårdcentraler samt 
företagshälsovård runt om i landet har även kontaktas via e-post med information om studien, i 
syfte att nå fler potentiella deltagare till behandlingen. Studiens inklusions- och 
exklusionskriterier följer i stor utsträckning tidigare forskning för kriterier av primär insomni 
(Ström, Pettersson & Andersson, 2004), som är en kombination av ICSD och DSM-IV 
(American Psychiatric Association, 2000; American sleep disorders association , 1990).  
 
Inklusionskriterier: 
• en minimiålder på 18 år,  
• en insomningslatens på minst 30 min vid sänggående eller efter uppvaknande under natten,  
• frekvens av sömnsvårigheter minst 3 nätter/vecka,  
• svårigheterna ska ha pågått under minst 6 månader,  
• minst ett dagsymtom (ex vis trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk), till följd av 

sömnsvårigheterna, 
• insomnin orsakar kliniskt signifikant lidande eller funktionssvårigheter inom något viktigt 

område i individens liv (arbete/familj/socialt), till följd av sömnsvårigheterna. 
 

Exklusionskriterier:  
• exklusion då sömnsvårigheterna är orsakade av somatiska problem, medicinsk skada eller 

sjukdom, (t ex restless legs syndrome, kronisk smärta, whiplash, tinnitus), såvida inte 
dessa svårigheter bedöms påverka sömnen i liten utsträckning,  

• då insomnin bedöms som sekundär till annan psykiatrisk problematik utifrån anamnes, 
och som i första hand bör behandlas, 

• fall av allvarlig depression, bipolärt syndrom, psykossjukdom, alkohol-/drogmissbruk 
eller suicidbenägenhet,  

• insomni till följd av substansintag (ex vis mediciner, droger), 
• vid annan sömnstörning som i första hand bör behandlas, 
• då det finns yttre omgivningsfaktorer som försvårar/orsakar insomnin (ex vis nattarbete, 

graviditet eller spädbarn/små barn). 
• deltagaren har ej tid eller möjlighet att delta i behandlingen (ca 1 tim/dag). 

Etik 

Samtycke  
Samtycke inhämtades när alla deltagare hade inkluderats i studien. De fick då sända in ett 
skriftligt samtycke, samt bekräfta att de tagit del av informationen om behandlingen (bilaga 2). 
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Sekretess 
För att deltagarna skulle känna sig trygga med att skicka information via internet, fick de uppge 
ett användarnamn (förnamnets och efternamnets två första bokstäver), i stället för sitt riktiga 
namn. På detta sätt är allt material från början i avidentifierad form. Resultaten analyseras och 
redovisas även med garanterad anonymitet för deltagarna. 

Etiska överväganden 
Alla deltog frivilligt i behandlingsstudien och på eget ansvar, vilket även betonades i 
informationen som gavs innan studien påbörjades. Genomgång av litteraturen tyder inte på några 
negativa effekter, utan snarare att det finns god grund för att anta att KBT är en bra 
behandlingsmetod för personer med primär insomni (Morin & Espie, 2003). En risk är dock att 
det finns annan primär psykiatrisk eller medicinsk problematik som inte framkommer under en 
screeningintervju per telefon. Detta blir även mycket svårare att upptäcka när 
behandlingskontakten sker via internet, än i en personlig behandlingskontakt.  
 
För att identifiera eventuella personer som är djupt deprimerade användes HADS och MADRS, 
där personer med en totalpoäng av 11 eller högre på HADS skulle ha exkluderas från studien. Då 
en person svarade positivt på ett item med suicidinslag, blev denna person kontaktad för att 
undersöka suicidrisk och även rekommenderad att söka behandling på sin hemort. 
  
En annan risk berör deltagare som är beroende av mediciner och som på egen hand försöker 
trappa ner dessa under behandlingen. Samtliga deltagare fick därför information som de kunde ta 
med till sin läkare eller specialist (se informationsbladet “Till berörd läkare”, bilaga 4). 

Mätmetoder 

Screeningintervju 
Alla deltagare fick genomgå en screeningintervju per telefon, i syfte att försöka utesluta andra 
sömnstörningar, psykiatriska, medicinska eller etiologiska orsaker till sömnsvårigheterna. För 
uteslutande av annan sömnstörning användes en strukturerad intervju Sömnstörningar enligt DSM 
IV-TR, Diagnos med strukturerad intervju, (Dreamteam, 2004), som är utarbetad av bland annat 
sömnforskare Jerker Hetta vid Karolinska Institutet. I intervjun ingår även frågor kring tidigare 
psykiatriska svårigheter och medicinska sjukdomar, men denna utgår endast ifrån anamnes, d v s 
utan differentialdiagnosticering. Som komplement till den strukturerade intervjun, ställdes även 
öppna frågor om bland annat sömnhygien (vanor som kan inverka negativt på sömnen), stress, 
oro och nedstämdhet, då dessa svårigheter ofta korrelerar med insomni. 

Mätinstrument 

Vid screening via internet användes Hospital Anxiety and Depression Scale/HADS (Zigmond & 
Snaith, 1983) för bedömning av allvarlig depression – och ångestproblematik, där exklusion från 
början var satt till 11 eller över på respektive delskala. För bedömning av suicidrisk användes 
även Montgomery Åsberg Depression Rating Scale/MADRS (Svanborg & Åsberg, 1994), med 
exklusion vid 4 eller över på fråga om suicidbenägenhet. 
 
Under förmätningen användes självskattningsskalor Insomnia Severity Index/ISI (Bastien, 
Valliéres, & Morin, 2001), Dysfunctional Beliefs and attitudes about sleep/DBAS  (Morin & 
Espie, 2003) samt Insomnia Symptom Questionnaire/ISQ, vilken konstruerades utifrån Spielman, 
Saskin, & Thorpys arbete, där de olika symtomen utgör en skala, men där frågorna inte finns 
redovisade (1987).  
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ISI används för att mäta svårighetsgrad av insomni och bedöms ha en hög intern validitet, i 
studier där man har jämfört skalan med sömndagböcker, polysomnografi, kliniskers bedömning 
och anhöriga (Bastien, Valliéres, & Morin, 2001). Skalan har ett utarbetat normsystem, för att 
skilja ut grader av insomni, i form av: inte kliniskt signifikant (0-7), subklinisk (8-14), klinisk 
insomni av måttlig svårighetsgrad/ moderate severity (15-21) och klinisk insomni av allvarlig 
grad/severe, (22-28). 
 
Utifrån genomgången litteratur verkar det finnas få beprövade skalor för att mäta 
symtomreducering vid sömnsvårigheter. De utfallsmått som är vanligast för screening och 
utvärdering, är dagliga registreringar av sömnen (Morin & Espie, 2003). Skattning av kroppsliga 
symtom och negativa känslor (särskilt trötthet, irritation och nedstämdhet) är även relativt vanligt, 
men det finns inte någon standardiserad variant över vilka symtom som ska ingå för bedömning 
av utfall. Retrospektiva mått, med patientens subjektiva bedömning av sina sömnsvårigheter (ex 
vis ISI), ger utslag för individens egen bedömning av svårighetsgrad, men inte i så stor 
utsträckning symtom till följd av insomnin.  
 
Det finns dock en skala – Insomnia symptom questionnaire - som mäter symtomreducering vid 
insomni med mindre fokus på kroppsliga symtom, eller enbart på sömnen. Det som gör ISQ unikt 
är att det har fångat in många olika typer av sömnrelaterade problem i en enda skala. ISQ mäter 
både dysfunktionella/kompensatoriska beteenden vid insomni (”clockwatching” och ”napping”), 
oroskänslor (”sleep worries”, ”awake upset”), trötthet vid olika tidpunkter under dagen, samt 
subjektiva skattningar av sömnen, avseende sömnkvalité, sovtid och uppvaknanden. Instrumentet 
skapades då sömnrestriktion för första gången testades, men då frågorna till skalan inte redovisas 
i ursprungsartikeln, konstruerades inför studien ett skattningsinstrument för dessa 13 item (se 
bilaga 6), som ursprungligen hade en 3-gradig skala. Skalan har även använts som en 10-gradig 
skala i senare studier, och bedöms även ha en hög intern konsistens (Tang & Harvey, 2006).  
Instrumentet i denna studie har en 5-gradig skala, (0-4) där poängen summeras (item 10 och 11 
omvänd poänggradering) för frekvens av följande item: ”napping, brief wakes, drowsiness, sleep 
worries, awake upset, mid-day fatigue, restless sleep, evening fatigue, morning fatigue, sleep 
amount, sleep quality, long wakes och clockwatching” (s 51, Spielman, Saskin & Thorpy, 1987). 
 
DBAS är en 30-item skala som mäter sömnrelaterade dysfunktionella tankar- och föreställningar, 
där dessa är uppdelade i fem faktorer (Mimealt & Morin 1999): 1) missattribuering, eller 
uppförstoring av sömnsvårigheternas konsekvenser, 2) upplevelse av kontroll och möjlighet att 
förutsäga sömnen, 3) orealistiska förväntningar om sömn, 4) missuppfattningar kring 
sömnsvårigheters orsaker, 5) missuppfattningar kring vad som skapar bra förutsättningar för 
sömn. Det finns dock inga normer för skalan och den har även bedömts ha relativt låg intern 
konsistens mellan de olika delskalorna. Totalpoängen för DBAS ger dock en relativt hög 
korrelation med andra utfallsmått vid behandling (Morin, 2003). DBAS predicerar även 
sömnrelaterade säkerhetsbeteenden, enligt en nyligen utförd studie, vilket däremot inte 
svårighetsgrad av sömnsvårigheter gör (Woodley & Smith, 2006). Skalan är ett vanligt 
förekommande inslag vid screening av insomni, där höga siffror indikerar fler dysfunktionella 
föreställningar om sömnen.(Morin, 2003). 
 
Ett medicinskt index användes även för att mäta eventuell nedtrappning av sömnmedel, med antal 
nätter med sömnmedel/vecka, på en skala från 0-7, (Ström, Pettersson & Andersson, 2004). För 
att få en bild av deltagarnas tilltro till behandlingen användes även Treatment credibility test 
(Borkovec & Nau, 1972), under den andra behandlingsveckan, då deltagarna hade fått en 
beskrivning av hela behandlingsprogrammet.  
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Deltagarna fick under en veckas för- och eftermätning (under Modul 8), samt under hela 
behandlingstiden (d.v.s. under totalt 9 veckors tid) dagligen föra en ”sömndagbok” (Morin, 2003) 
för registrering av sömnen och eventuellt intag av sömnmedicin, och en ”dagbok” av symtom till 
följd av sömnsvårigheterna. Dagboken innehåller 9 kategorier av symtom (trötthet, sömnighet, 
irritation och nedstämdhet m fl), som är de samma som Marcus Jansson och Steven Linton har 
använt i sin forskning (Jansson, 2005). De huvudsakliga undersökningsvariablerna utifrån 
sömndagboken är subjektiva skattningar av total sovtid (TST), insomningstid (SOL), vaken tid 
under natten efter ev uppvaknanden (WASO), antal uppvaknanden under natten (WAKE), tid i 
sängen (TIB), sömneffektivitet (SE, dvs kvoten TST/TIB), upplevelse av sömnkvalité (SQR) på 
en skala 1-5, samt totalpoäng av dagliga symtom (frekvens * skattad svårighetsgrad). 

Procedur 

Behandlingsgruppen fick efter förmätningen genomgå den åtta veckor långa 
självhjälpsbehandlingen via internet, med hjälp av terapeutiskt stöd under hela kontakten via e-
post korrespondens. Det terapeutiska stödet erhölls av en psykologkandidat (undertecknad) med 
steg 1-utbildning i KBT, under handledning av leg psykolog och terapeut. En sammanfattning av 
förfarandet under pilotstudien beskrivs nedan (se även bilaga 2-11): 
 

1) Information om den större behandlingsstudien som var planerad i Karolinska 
internetpsykiatris regi gick ut till följande instanser: 
• Sömnlaboratorier 7 st enheter  
• Läkare på vårdcentraler i landet (ca 20 personer). 
• Företagshälsovård (ca 40 st). 

 

2) Deltagare anmäler intresse. Kommer från sömnlaboratorier (4 st), via information till läkare 
vid VC (1 st), genom rekommendation från den testperson som prövade behandlingen innan 
pilotstudien (2 st), företagshälsan (2 st), via terapeutkontakt (1 st). Totalt 10 personer anmälde 
intresse. Dessa fick inloggningsuppgifter för att besvara formulär på Karolinska 
internetpsykiatris hemsida. 

 
3) Screeningformulär besvarades via hemsidan: 

• Demografiska frågor, psykiska och fysiska problem, mediciner m.m. 
• HADS och MADRS 

 
4) Samtliga personer fick information om att kunna delta i denna mindre förstudie där ansvar 

och kontakter skulle ske genom Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet.  
 
5) En tid bokades in via e-postkorrespondens för en telefonintervju.  
 
6) Mellan en till två veckor före behandlingsstart fick potentiella behandlingsdeltagare genomgå 

screening i form av en semistrukturerad intervju per telefon. Telefonintervjuerna tog ca 30-50 
min att genomföra. 2 personer exkluderades, p.g.a. att annan sömnstörning och annan 
psykiatrisk problematik var primära. De båda samtyckte till att det var bättre för dem att få 
behandling för det som de primärt ville få hjälp med.  

 
7) Förmätningsformulär och informerat samtycke skickades via e-post 1 vecka innan 

behandlingen började:  
• Allmän information och samtycke 
• Sömndagbok förmätning 
• Dagbok förmätning 
• ISI, ISQ och DBAS 
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8) Inför modul 1 skickades: 
• Kontaktschema  
• Till berörd anhörig  
• Till berörd läkare 

 
9) Inför modul 2 skickades: 

• Treatment credibility test  
 
10) Inför varje modul skickades även: 

• Modulinformationen 
• Sömndagbok & Dagbok 
• Instuderingsfrågor 
• Hemuppgifter 
• Uppföljningfrågor  
 

11) Varje vecka fick deltagarna återkoppling av e-postterapeuten som svar på sina registreringar: 
• Deltagarna fick en graf över hur sömneffektivitet (SE) har varierat från natt till natt, samt 

grafisk illustration av genomsnittlig SE. 
• Rekommendationer utifrån dagliga registreringar 
• Svar på uppföljningsfrågorna 

 
12) Inga nya behandlingsinterventioner tillkommer under Modul 8,  

då eftermätningsformulären besvarades: 
• Sömndagbok eftermätning  
• Dagbok eftermätning  
• ISI 
• ISQ 
• DBAS 
• HADS 
• Utvärderingsfrågor om behandlingen 

 

Deltagare och bortfall 

Demografiska data och psykometeriska mått vid baseline, tillsammans med deltagarnas 
upplevelser av utlösande faktorer för insomnin och dess varaktighet, samt komplicerande faktorer 
för framgångsrik behandling, har sammanställts i tabell 1.  
 
Av de totalt 8 inkluderade deltagarna var det en person som hade en lindrig grad av sömnapné 
och restless legs, samt en person med måttlig svårighetsgrad av tinnitus. Dessa kroppsliga 
problem bedömdes inte vara den utlösande, eller vidmakthållande, faktorn till sömnsvårigheterna. 
Två personer led av kroppslig sjukdom, men ingen av deltagarna upplevde kronisk smärta under 
natten. En deltagare hade även över 11 på HADS depressionsskala (12 poäng), men inkluderades 
ändå vid bedömningsintervjun, då motivationen till att delta var mycket hög. 
 
En person inkluderades trots skiftarbete med 1 vaken natt/vecka. Denne deltagare slutade att 
skicka in sina registreringar efter den andra behandlingsveckan. En annan person slutade med 
registreringen redan under förmätningen. Denne hade inkluderats trots bristande motivation – 
ville lägga ner mindre än 30 min/dag åt behandlingen – vilket inte följer rekommendationerna i 
informationen om behandlingen, där tidsåtgången är beräknad till omkring 1 tim/dag. 
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Tabell 1 
Sammanställning av demografiska data, psykometriska mått, svårighetsgrad, duration, samt 
komplicerande faktorer för behandling. 
 
 Deltagare som fullföljde 

behandlingen (n=6) 
Deltagare som avbröt 
behandlingen (n=2) 

Könsfördelning: 
 

5 kvinnor, 1 man 2 män 

Ålder: 
 

43.2 år (26 – 59 år) 44.0 år 

Eftergymnasial utbildning: 
Gymnasial utbildning 

3  
3  

2  

Varaktighet av insomni: Hela livet, (3)  
Mellan 15-5 år, (3)  

Hela livet, (1)  
Under 3 år, (1)  

Depressionsnivå/HAD-d: 
 

5.0 (0-12) 7.5 (8, 10) 

Depressionsnivå/MADRS 
 

10.8 (6-17) 19 (17, 21) 

Ångestnivå/HAD-d: 
 

6.0 (3-9) 9.0 (6, 9) 

Insomnia Severity Index/ISI 
 

18.3 (9-22) 18.0 (15, 21) 

Insomnia Symptom 
Questionnaire/ISQ 

33.2 (27-38) 30.5 (30, 31)  

Dysfunctional Beliefs and 
attitudes about sleep/DBAS 

102.8 (67-131) 159.5 (137, 182) 

Treatment credibility test/  
C-skalan 

37.5 (32-44) 31 (n=1) 

Främsta utlösande orsak till 
insomnin: 

Stress, (4) 
Oro, (1) 
Okänt, (1) 

Stress och oro, (2)  

Komplicerande faktorer för 
behandling: 

Måttlig grad av tinnitus, (1) 
Nedstämdhet, (1) 
Lindrig grad av sömnapné och 
restless legs, (1) 
Övrig sjukdom, (1) 

Delvis nattarbete, (1) 
Bristande motivation, 
nedstämdhet samt övrig 
sjukdom, (1) 
 

 

Analysmetoder 

Samtliga utfallsmått analyserades genom beroende t-test av individens medelvärde före och efter 
behandling. För mätning av sömnens regelbundenhet, beräknades varje individs natt-till-natt 
variation separat för 1 veckas baselinemätning och 1 veckas eftermätning för variablerna 
insomningstid, vaken tid under natten och total sovtid där standardavvikelser jämförs. Detta följer 
även en tidigare analys av förändring av sömnvariation utförd av Spielman, Saskin, & Thorpys, 
(1987), grundarna av behandlingskomponenten sömnrestriktion. Förutom de dagliga 
registreringarna användes ISI, ISQ, HADS och DBAS som utfallsmått genom att jämföra 
baseline med eftermätning, som också analyserades med t-test för beroende mätningar.  
 
För beräkning av varje deltagares procentuella förbättring användes utfallsmåtten total sovtid 
(TST) och sömnkvalité (SQR). 
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För beräkning av deltagarnas procentuella symtomreducering, och för en bedömning av huruvida 
deltagarna hade blivit kliniskt signifikant förbättrade efter behandling, så sammanställdes data 
utifrån de kriterier som behöver vara uppfyllda för primär insomni. Baseline för varje individ 
jämfördes med resultatet vid eftermätningen för de problem som var kliniskt signifikanta vid 
någon eller båda mättillfällena. 
 
Problemen vid sömnsvårigheter delades upp i följande områden: 1) svårigheter att somna på 
kvällen, 2) svårigheter att upprätthålla sömnen samt 3) inte känna sig utvilad under dagen/ha 
dagsymtom till följd av sömnsvårigheterna, och slutligen 4) att dessa svårigheter förekommer 
mer än 3 nätter/vecka, vilka är de generella kriterierna för insomni, enligt DSM-IV.  
 
Alla deltagare uppfyllde kriterierna för sömnsvårigheternas varaktighet. Varje deltagare 
bedömdes individuellt och kategoriserades utifrån data från förmätningens registreringar i 
sömndagboken: 
 
1) Svårigheter att somna på kvällen: Beräknades med hjälp av genomsnittlig insomningstid per 
natt under förmätningen. Deltagaren bedömdes ha kliniskt signifikanta insomningssvårigheter, 
när insomningstiden under förmätningen var längre än 30 min under minst 3 nätter. Sömnmedel 
som hjälp vid insomning användes även som utfallsmått, där förändringen mättes genom antal 
nätter per vecka med sömnmedel. 
 
2) Svårigheter att upprätthålla sömnen: Beräknades med hjälp av genomsnittlig vaken tid per natt 
efter eventuella uppvaknanden, samt med hjälp av genomsnittligt antal uppvaknanden under 
natten. Deltagaren bedömdes ha kliniskt signifikanta svårigheter, när sömneffektiviteten var 
under 85 % samt då deltagaren kom ihåg mer än 2 uppvaknanden under natten. 
 
3) Inte känna sig utvilad under dagen: Varje deltagares totalpoäng av symtom vid före och 
eftermätningen. Deltagaren bedömdes ha kliniskt signifikanta svårigheter när åtminstone 1 
dagsymtom med måttlig svårighetsgrad under minst 3 dagar/vecka var uppfyllt, eller då 
totalsumman per vecka överskred 30 poäng. 
 

Predicering av behandlingsförlopp 

Predicering av behandlingens inverkan på deltagarens sömnmönster 
Figur 1 visar studiens förväntade behandlingsförlopp vid en framgångsrik sömnrestriktion, som 
grundar sig på resultat från tidigare forskning av sömnrestriktion (Spielman, Saskin & Thorpy, 
1987). En skillnad gentemot föregående studier var att total sovtid i sängen inte minskades så 
dramatiskt utan skedde mer successivt.  
 
I början av behandlingen förväntas den genomsnittliga totala sovtiden under veckan att sjunka, 
eftersom det är en stor omställning för deltagarna. Då delvis sömndeprivation kan inträda, efter ca 
1-2 veckor, så sker en mer markant ökning av total sovtid, som sedan planar ut allt eftersom 
deltagaren har anpassat sig till förändringen. Vid en framgångsrik behandling fortsätter dock total 
sovtid att successivt öka under hela behandlingen, då deltagaren har en hög sömneffektivitet. Det 
sker dock långsamt, i en takt på högst 15 min/vecka, vid en sömneffektivitet på 90 % eller mer, 
vilket innebär att vaken tid i sängen är 10 % eller mindre i genomsnitt per natt. 
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Behandlingsförlopp vid en framgångsrik sömnrestriktion 
 
Tid i sängen, total sovtid & vaken tid 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Tid i sängen     
 
                                                                                                                                 
                                                                                                      Total sovtid 
                 Vaken tid                                                                       
 
 
 
  
 
 
              1          2         3          4           5          6          7         8             tid (veckor)         
 
Figur 3. Predicerad förändring av sömnmönstret under behandlingstiden (en skisserad modell). 

 

Predicering av variation för total sovtid före och efter behandling 
Genom interventionerna sömnrestriktion och stimuluskontroll (som bland annat innebär att 
deltagarna ska försöka att gå upp samma tid varje morgon) förväntas sömnen bli mer 
regelbunden, vilket illustreras i figur 4. Vid en framgångsrik behandling behöver inte den totala 
mängden sovtid ha ökat, men genom att sömnen blir mer regelbunden, får detta positiva effekter 
för hur deltagarna upplever sin sömn, där varje natt blir mer förutsägbar och trötthet under dagtid 
kan minska. 
 
 
Total sovtid                                                                     Total sovtid 
före behandling                                                               efter behandling                                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                 tid (1 v)                                                                tid (1 v)       
 
Figur 4.  Före behandlingen förväntas sömnen vara mer oregelbunden, med större variation i 
antal timmar sömn per natt, jämfört med efter behandlingen (en skisserad modell). 
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Predicering av dagsymtom under behandlingen 
Till följd av sömnrestriktion och stimuluskontroll brukar patienter uppleva fler symtom på att inte 
ha sovit så mycket under dagtid i början av behandlingen (Currie & Wilson, 1997, 2002, 2003). 
Dagtidsbesvär i form av trötthet, koncentrationssvårigheter och liknande, kommer därför 
sannolikt att öka markant i början av behandlingen. Då sömnrestriktionen i denna studie sker mer 
gradvis än vad som brukar vara fallet, kan dock symtomen förväntas öka i mindre utsträckning än 
vad som brukar vara fallet vid sömnrestriktion. Då deltagarna förbättrar sin sömn i behandlingen, 
förväntas dagsymtomen att minska, vilket dock kan ske under en lång tidsperiod. Trötthet till 
följd av sömnsvårigheter kan komma långt efter det att sömnen har förbättrats, vilket bland annat 
kan bero på att deltagarna tidigare har levt på en förhöjd aktivitets- och arouselnivå, som gjort att 
de inte upplevt så mycket besvär i form av trötthet och liknande. Genom tillämpad avslappning så 
arbetar deltagarna i behandlingen med att sänka sin förhöjda allmänna spänningsnivå, vilket 
bland annat förväntas minska de dagtidsbesvär som deltagarna upplever. Om en person har levt 
på gränsen till en ”utmattningsdepression” så är det dock inte säkert att trötthet och andra symtom 
ger med sig under behandlingstiden. 
 
 

Symtomreduktion vid en framgångsrik behandling 

 
DS (dagsymtom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                        
 
  
 
 
              1          2         3          4           5          6          7         8             tid (veckor)         
                            
Figur 5.  Predicerad förändring av dagsymtom under behandlingstiden (en skisserad modell). 
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Resultat 

Retrospektiva utfallsmått 
Tabell 2 visar resultaten av de självskattningsskalor som de deltagare som fullföljde behandlingen 
fyllde i före och efter behandling. 
 

Insomnia Severity Index 
Resultaten på ISI, som mäter svårighetsgrad av insomni, visar signifikanta skillnader vid för- och 
eftermätning, [t (6) = 4.26, p = .008]. Deltagarna hade vid förmätningen ett värde på 18, som 
innebär måttlig svårighetsgrad av insomni (gräns mellan 15-21). Vid eftermätningen hade 
deltagarna i genomsnitt ett värde på 9 poäng, vilket befinner sig på nivån subklinisk insomni 
(gräns mellan 8-14). 
 
Insomnia Symptom Questionnaire 
För det retrospektiva måttet ISQ, som är avsett att mäta symtom vid insomni i form av både 
sömnsvårigheter, dagsymtom och beteenden som kan vara kopplade till insomnin, visade på en 
minskning av dessa, men inga signifikanta skillnader erhölls. 
 
Hospital Anxiety and Depression Scale 
Deltagarnas depressions- och ångestnivå som mättes med hjälp av HADS, visade en viss 
minskning för respektive skala, men skillnaderna var inte signifikanta. 
 
Dysfuncional Beliefs and Attitudes about sleep 
Resultaten av för- och eftermätning för DBAS visade på signifikanta skillnader vid en tvåsidig 
prövning av totalpoäng, [t (6) = 2.86, p < .05] för beroende mätningar.  

Tabell 2 
Retrospektiva utfallsmått med gruppmedelvärden och standardavvikelser, t-test för beroende 
mätningar samt p-värde med tvåsidig signifikanspröving. 
 
Skala Före:  

M ( SD) 
Efter:  
M (SD) 

 
t (6) 

 
p 

ISI 18.33  (4.72) 9.17  (4.67) 4.26 .008* 

ISQ 33.17  (4.22) 27.83  (5.85) 1.63 .165 

DBAS 102.83  (21.41) 75.83  (36.01) 2.86 .036* 

HADS-d 5.00  (4.98) 4.17  (5.45) .822 .448 

HADS-a 6.00  (2.37) 5.00  (2.00) .939 .391 
 
Vid beräkning av totalpoäng för DBAS noterades att svaren vid den upprepade mätningen såg ut 
att vara mindre differentierade, med fler extremvärden på skalan 0-10. För att testa detta 
jämfördes varje individs svarsfrekvens av ”0” och ”10” vid för- och eftermätning, men inga 
signifikanta skillnader erhölls vid t-test för beroende mätningar, [t (6) = -1,026, p = .352]. 
Medelvärdena för de båda mätningarna visade dock att individerna i en utsträckning av 38,9 %, 
svarade med extremvärden vid förmätningen, och vid eftermätningen var denna siffra så hög som 
45,5 % (se tabell 3).  
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Tabell 3 
Svarsfrekvens av extremvärden (”0” eller ”10”) för DBAS av de totalt 30 item som skalan består 
av, medelvärden och standardavvikelser före och efter behandling. 

 

 

 

Daglig registrering av sömnen 
De olika variablerna av registrering av sömn och användande av eventuell sömnmedicin 
redovisas nedan (tabell 4). Inga signifikanta resultat erhölls men samtliga 6 deltagare förbättrades 
jämfört med baseline på de flesta av utfallsmåtten.  
 
Insomningstiden på gruppnivå, vid mätning före och efter behandling, minskade i genomsnitt 
med 37 min. Vaken tid under natten hade efter behandling reducerades med i genomsnitt 65 min. 
Förbättringar visade sig även i total sovtid, där deltagarna i genomsnitt sov 45 min längre per 
natt, trots att tiden som deltagarna tillbringade i sängen var kortare, med en minskning av i 
genomsnitt 54 min per natt.  
 
Genom reducering av vaken tid i sängen och en ökad sovtid, resulterade detta i en högre 
sömneffektivitet vid eftermätningen. Även antal nattliga uppvaknande minskade under natten, 
från i genomsnitt 3 till 1,8 antal uppvaknanden under natten. Sömnkvalitén var vid 
eftermätningen skattad som högre från i genomsnitt 2,88 till 3,36 utifrån en femgradig skala, där 
1 innebär en lågt skattad sömnkvalité och 5 innebär en högt skattad sömnkvalité.  
 
Vid baseline var det bara en av deltagarna som använde sömnmedel, varför Medicinskt index inte 
redovisas i tabellen. Den deltagare som vid förmätningen använde sömnmedel reducerade sitt 
användande av medicin från 7 ggr/vecka till 1 ggr/vecka. En annan deltagare använde sömnmedel 
under 1 natt vid eftermätningen. 

Tabell 4 
Dagligen registrerade mått över sömnvariabler med gruppmedelvärden och standardavvikelser, 
samt t-test för beroende mätningar med tvåsidig signifikanspröving. 

 
 

Före:  
M ( SD) 

Efter:  
M (SD) 

DBAS-extremvärden 
frekvens 

11.67  (5.50) 
38,9 % 

13.67  (2.50) 
45,5 % 

Skala Före:  
M  (SD) 

Efter:  
M ( SD) 

 
t (6) 

 
p 

SOL, insomningstid  
(antal min/natt) 

58.57 (42.02) 21,17 (12,90) 2.34 .075 

WASO , vaken tid under 
natten (min)  

98.10 (79.67) 
 

32.74 (19.32) 
 

1.95 .108 

TIB, total tid i sängen 
(tim/min) 

8.08 (.73) tim 
/484.8 (43.8) min 

7.18  (.77) tim 
/430.8 (46.2) min 

1.73 .144 

WAKE, nattliga uppvakn.  
(antal ggr/natt)  

3.02 (2.52) 1.81 (1.26) 1.84 .125 

TST, total sovtid 
(tim/min) 

5.52  (1.22) tim 
/331,5 (73.2) min 

6.28 (.92) tim 
/376,8 (55.2) min 

-2.34 .066 

SE, sömneffektivitet (%)     
     

69.67 (19.27) 87.33 (6.89) -2.39 .062 

SQR, sömnkvalité  
(skala 1-5) 

2.88  (.62) 3.36  (.36) -1.33 .242 
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Variation av sömnmönster före och efter behandling 

Deltagarnas sömn varierade generellt i lägre utsträckning efter behandling jämfört med 
baselinemätningen, men inga signifikanta resultat erhölls. För total sovtid per natt före 
behandling varierade sömnen i genomsnitt för deltagarna under veckan inom ett intervall på 3.2 
tim (2 SD) i 68 % av fallen. Vid eftermätningen hade denna variation minskat till ett intervall på 
2.1 tim. För deltagarnas insomningstid förändrades dessa variationsintervall i genomsnitt från 74 
min till 28 min, samt för vaken tid under natten från 2,2 tim till 53 min. Det fanns dock stora 
individuella skillnader, vilket visar sig i höga standardavvikelser för gruppen. 
 

Tabell 5 
T-test beroende mätning av natt-till-natt variation (mätt i SD) för de olika utfallsmåtten SOL, WASO och 
TIB, utifrån en veckas registrering, före och efter behandling. I tabellen redovisas gruppmedelvärden för 
nattlig variation samt standardavvikelser för nattlig variation före och efter behandlig. 

 

 

Förändring av sömnmönster under behandlingstiden 

Deltagarnas förändring av tid som de tillbringade i sängen under natten illustreras grafiskt (figur 
6 och 7), under behandlingstiden. Denna visar en tydlig minskning under vecka 2 och även vecka 
3, medan tiden därefter ökar successivt för vissa av deltagarna. Total sovtid (figur 8 och 9) ökar 
något i genomsnitt redan i början av behandlingen och fortsätter att öka fram till vecka 4 där 
denna sjunker igen, för att åter öka mot slutet av behandlingen. Sömneffektiviteten (figur 10 och 
11) ökar i början av behandlingen och är över 85 % för fyra av deltagarna från vecka 4 och 
framåt, medan två individer inte följer den förväntade utvecklingen. 

 Före:  
MSD (SD) 

Efter:  
MSD (SD) 

t (6) p 

Variation i tim för total  
sovtid/TST 

1.61 (.838) 1.05 (.693)  1.38 .227 

Variation i min för 
insomningstid/SOL 

36,94 (25.16) 13,96 (14.64) 1.99 .103 

Variation i min för vaken tid under 
natten/WASO 

66.54 (68.44) 26.56 (21.96) 1.22 .278 
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Figur 6.  Hur total tid i sängen, som deltagarna tillbringar per natt, i genomsnitt   
               förändras från förmätning ( v 1) till eftermätning ( v 9). 
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Figur 7. Individuell utveckling av total tid i sängen,  
               från förmätning ( v 1) till eftermätning ( v 9). 
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Figur 8.  Hur total sovtid per natt i genomsnitt förändras från  
               förmätning ( v 1) till  eftermätning ( v 9). 
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Figur 9. Individuell utveckling av total sovtid under natten,  
               från förmätning ( v 1) till eftermätning ( v 9). 
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Figur 10.  Hur sömneffektiviteten i genomsnitt förändras varje vecka från  
               förmätning ( v 1) till  eftermätning ( v 9). 
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Figur 11. Individuell utveckling av sömneffektiviteten,  
               från förmätning ( v 1) till eftermätning ( v 9). 
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Daglig registrering av symtom och aktivitetsnivå 

Samtliga deltagares totalpoäng av dagsymtom hade vid eftermätningen i genomsnitt minskat med 
ca 50 % och gav även en signifikant skillnad vid t-testning för beroende mätningar (se tabell 6). 
De inbördes kategorierna av symtom förändrades även på liknande sätt (se figur 12), där trötthet, 
sömnighet och koncentrationssvårigheter var de största kategorierna. Dagtidsbesvären minskades 
generellt under behandlingens gång för hela gruppen deltagare (se figur 13), men med en ökning 
under den andra behandlingsveckan (v.3) och i slutet av behandlingen (v 8). Fyra av deltagarna 
reducerar kraftigt sina dagtidsbesvär (se figur 14), medan två av deltagarna även efter behandling 
i stor utsträckning har kvar sina symtom under dagtid. Vid eftermätningen sov deltagarna i något 
högre utsträckning på dagtid (se tabell 6). I början av behandlingen var det endast en person som 
sov vid ett tillfälle på dagen, medan det efter behandlingen var 3 deltagare som använde sig av så 
kallade ”power naps” som var en del av behandlingen (tillval) i den näst sista modulen. Vid 
mätning av huruvida deltagarna har avstått från någon aktivitet under dagen till följd av 
sömnsvårigheter var det 3 personer före behandling som hade gjort detta. Det var 2 personer efter 
behandling som avstått från aktiviteter, varav den ena deltagaren till följd av sjukskrivning, där 
denna person avstod från aktivitet 7 dagar/vecka under hela behandlingstiden. 

Tabell 6 
Dagligen registrerade mått över dagfunktion med gruppmedelvärden och standardavvikelser, 
samt t-test för beroende mätningar med tvåsidig signifikanspröving. 
 

 
 
 

 Före:  
MSD (SD) 

Efter:  
MSD (SD) 

t (6) p 

DS, dagsymtom (totalsumma för 1 
vecka) 

82.50  (30.48) 40.83  (40.13) 3.74 .013* 

Sovit under dagen (antal 
ggr/vecka) 

.17      (.41) .83      (1.17) -1.20 .286 

Avstått från någon aktivitet p.g.a. 
trötthet (antal ggr/v) 

2.33    (2.88) 1.50    (2.81) .916 .402 
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           Symtomreduktion av dagtidsbesvär 
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Figur 12. Hur dagtidsbesvär före och efter behandling för varje kategori har förändrats 
               (genomsnittlig symtompoäng per vecka). 
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Figur 13.  Hur dagtidsbesvär förändras varje vecka från  
                  förmätning ( v 1) till  eftermätning ( v 9) 
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Figur 14. Individuell utveckling av dagtidsbesvär från förmätning (v 1) till eftermätning (v 9)  

 

Bedömning av klinisk procentuell förbättring 

De värden som är markerade i tabell 7 bedöms vara av en klinisk svårighetsgrad och ingår i 
beräkning av procentuell symtomreducering. Övriga värden är exkluderade för bedömning av 
symtomreduktion. En deltagare hade vid förmätningen inga svårigheter vid insomning och en 
annan deltagare hade inga svårigheter med att upprätthålla sömnen under natten, med en från 
början hög sömneffektivitet på över 85 %. Tre av deltagarna hade vid baseline inga problem med 
uppvaknanden under natten. Alla värden för procentuell förbättring av total sovtid och 
sömnkvalité ingår i bedömningen.  
 
Resultaten utifrån beräkningar (tabell 7) av deltagarnas procentuella förändring visar på en total 
genomsnittlig symtomreducering på 53,5 %, för de symtom som före eller efter behandling 
uppvisade kliniskt signifikanta besvär. I gruppen fanns individuella skillnader där den 
sammantagna symtomreduktionen varierade mellan 11 % och 86 %.  
 
Total sovtid och sömnkvalité ökade i genomsnitt med 23 % för hela gruppen deltagare (tabell 8). 
Värdena varierade mellan - 8 % och 62 %. De 3 deltagare som redan sov över 6 timmar per natt 
vid förmätningen hade en i princip oförändrad genomsnittlig sovtid vid eftermätningen, och 
sömnkvalitén var nästan oförändrad (eller lägre) för de deltagare som redan vid baseline upplevde 
att sömnen hade en relativt god kvalité (3 eller över).  
 
Utifrån en sammantagen bedömning av klinisk förbättring (tabell 8), blev 2 av deltagarna goda 
sovare, (”good sleepers”), samt en deltagare som gick från svåra sömnbesvär till lättare besvär, en 
annan deltagare gick från svåra besvär till måttliga besvär samt två deltagare som delvis 
förbättrades. Utifrån denna bedömning, så minskade den kliniska svårighetsgraden av insomni 
från i genomsnitt 2 (måttlig svårighetsgrad) till 0,83 (subklinisk insomni).  
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Tabell 7 
I tabellen redovisas individens medelvärden för insomningstid per natt, vaken tid under natten, 
antal uppvaknanden per natt, total sovtid per natt, sömnkvalité på en skala 1-5 och dagsymtom 
(totalsumma), för respektive deltagare, samt medicinskt index av antal nätter med sömnmedel 
under veckan. De värden som är markerade har bedömts som kliniskt signifikanta svårigheter. 
Värden vid före och eftermätning, samt procentuell symtomreducering. 
 

D
el

ta
ga

re
 (n

=
6)

 
    

1. Svårigheter att somna     
på kvällen 
 
  SOL                    MED 
 (min)               (ant ggr/v.) 
 
före/efter             före/efter    

2. Svårigheter att upprätthålla 
sömnen 
 
  WASO                   WAKE 
    (min)                (ant ggr/natt) 
 
före/efter                  före/efter    

3) Inte känna 
sig utvilad     
under dagen 
        
Dagsymtom  
 
före/efter G

en
om

sn
itt

lig
 

sy
m

to
m

- 
Re

du
ce

rin
g 

  
    

   
  %

 

1 49 / 12  76% 7 / 1   86 % 64 / 9     86 % 1.1 / .14    81 / 4       95 % 86 % 
2 59 / 19  68 %  197/12   94 % 2.7 / 1.3    52 %  107 / 99     7 % 55 % 
3 140/24  83 %  200/54   73 % 6,8 / 3.7    46 %  84 / 14     83 % 71 % 
4 32 / 14  56 %  17 / 32      .43 /1.9  62 / 25     60 % 58 % 
5 22 / 12    47 / 37   22 % 5.3 / 2.7    49 %  38 / 19     50 % 40 % 
6 50 / 46   8 % 0 / 1   -14 % 63 / 53   16 % 1.7 / 1.1    123 / 84   32 % 11 % 
 
Tabell 8 
Förändring av total sovtid och sömnkvalité före och efter behandling för varje individ, samt 
bedömning av klinisk förbättring. 
 

D
el

ta
ga

re
 (n

=
6)

 
    

 
 

Total sovtid /TST 
Antal timmar per natt 

 
 
Före    Efter   Förändring 

 
 

        Sömnkvalité / SQR 
 
 
 
Före      Efter    Förändring 

 
Genomsnittlig 
procentuell 
förbättring, 
av total sovtid 
och sömnkvalité 

 

 
 
Klinisk bedömning* 
av grad av 
förbättring (0-3)** 
 
 före               efter 

1 5.8        7.1          22 % 2.7         3.6           33 % 27,5 %    2                    0 
2 4.6        6.6          43 % 3.4         3.6             6 % 43 %    3                    1 
3 3.5        4.5          29 % 1.9         3.7           95 % 62 %    3                    2 
4 6.1        6.4          5 % 3.4         2.7          - 21 %  - 8 %    1                    0 
5 6.8        6.7          - 2 % 3.3         3.3             0 % - 1%    1                   0,5 
6 6.4        6.4          0 %  2.6        3.3           27 % 13,5 %    2                   1,5 
 
* Bedömningen grundar sig på alla redovisade utfallsmått av symtomreduktion, tabell 7, och   
   förbättringar i tabell 8. 
 
** 0 = ingen klinisk signifikant insomni,  
     1 = subklinisk insomni,  
     2 = klinisk insomni (måttlig grad) 
     3 = klinisk insomni (allvarlig grad) 
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Deltagarnas utvärdering av behandlingen 

Vid utvärderingen (se bilaga 11) kunde deltagarna välja att skicka in svaren anonymt med post 
eller via e-post, där alla valde internetalternativet. Samtliga deltagare skrev i utvärderingen att de 
var nöjda med att ha genomgått behandlingen, och även att de upplevde att deras sömn var 
förbättrad. De delar som framförallt upplevdes som verksamma var sömnrestriktion, 
stimuluskontroll och tillämpad avslappning. En deltagare tyckte även att övning i sinnesro och 
tankestunden hade varit mycket verksamt, medan en annan deltagare däremot tyckte att 
tankestunden inte alls hade fungerat.  
 
En av deltagarna skrev på fråga 8, angående hur behandlingen har påverkat livet i övrigt: ”Den 
har gjort mig gladare eftersom jag sover mycket bättre nu. Att vakna en morgon efter att ha sovit 
en hel natt utan hjälp av sömnmedicin har verkligen gjort mig lycklig”. En annan deltagare skrev 
på frågan om hur behandlingen har svarat mot förväntningarna: ”Högt över förväntan. Jag sover 
bättre och har mycket mera kunskap om mina problem och om hur man kan lösa dem”, samt 
vidare på fråga 7: ”Från att ha sovit dåligt sex dagar i veckan och bra en natt till det motsatta, en 
dålig natt per vecka ungefär. Det är en fantastisk förbättring!”  
 
På frågan om huruvida behandlingen har påverkat deltagarens liv i övrigt skrev denna: ”Ökad 
insikt om stressbeteenden har inneburit att jag blivit mera observant på mina reaktioner. 
Koncentrationen på sömnterapin har i vissa fall inneburit att jag ställt annat på framtiden”. På 
samma fråga svarade en annan person: ”Ja absolut. Har undvikit saker pga trötthet tidigare. Nu 
tar jag tag i saker och gör allt jag vill”. En annan deltagare uttryckte det på liknande sätt: Ja, jag 
tränar på att göra det jag tänkt, trots att jag sovit dåligt eller känner mig trött. Det ger stor 
tillfredsställelse efteråt och jag känner mig gladare.  
 
En av deltagarna upplevde dock att sömnen hade förbättrats redan ca 2 veckor innan 
behandlingen, men personen tyckte ändå att behandlingen hade varit till hjälp för att förbättra 
sömnen ytterligare. Deltagaren hade dock redan tidigare fått information om stimuluskontroll och 
sömnrestriktion och uttryckte på fråga 7: Jag tycker det har gått över förväntan. Man har fått en 
spark i baken och jobbat ännu hårdare för att komma tillrätta med sömnstörningarna. Tillämpad 
avslappning beskrev samma person även på följande sätt: ”Avslappningsövningarna tycker jag 
har varit lite struliga, jag tror att man behöver längre tid för varje moment innan man byter 
övning. Men jag förstår naturligtvis att det finns en tids-press på en så kort behandling”. En av 
deltagarna upplevde att säkerhetsbeteenden var besvärligt och skrev i utvärderingen: Det gick inte 
att få grepp om vad som var säkerhetsbeteenden. 
 
Angående kontakten med e-postterapeuten svarade en deltagare: Den har funkat jättebra men det 
är förstås lättare att prata direkt med en person. En annan skrev: Helt okej. En av deltagarna 
skrev: Det har fungerat mycket bra, men uttryckte även önskemål om att ha tätare kontakt med 
terapeuten, på frågan om hur behandlingen skulle kunna förbättras.  
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Diskussion 

Reflektioner och slutsatser av behandlingsresultaten 

Utifrån en sammantagen bedömning så har deltagarna i genomsnitt gått från en måttlig 
svårighetsgrad av insomni till subkliniska besvär. Värdena för de olika separata utfallsmåtten, så 
som total sovtid, insomningstid och vaken tid i sängen, står sig även bra i jämförelse med de 
genomsnittliga förbättringar som tidigare har redovisats vid metaanalyser av CBT-I med 
terapeutiskt stöd. Detta talar för att den utformade självhjälpsmanualen med visst terapeutiskt 
stöd har fungerat väl för den här gruppen deltagare. Samtliga personer uppgav även i 
utvärderingen att de tycker att de har haft hjälp av behandlingen.  
 
De personer som deltog i studien hade alla haft sina sömnsvårigheter i åtminstone 5 års tid, vilket 
pekar mot att åtminstone en hel del av effekterna kan tillskrivas behandlingen. Även vid kroniska 
besvär är det dock vanligt att sömnproblemens svårighetsgrad varierar, med hel eller delvis 
spontanremission vid vissa perioder i livet. För att kunna generalisera behandlingsresultaten är 
det därför viktigt med en kontrollgrupp, vilket saknades i denna mindre förstudie. De resultat som 
har presenterats här är dock lovande, och kan förhoppningsvis replikeras i den större studie som 
Karolinska internetpsykiatri planerar att göra inom snar framtid.  
 
En viktig skillnad utifrån genomgången litteratur av andra studier där sömnrestriktion har ingått 
som behandlingskomponent, är att begränsningen av tid i sängen skedde mer successivt i den här 
behandlingen. Det kan vara en av anledningarna till att total sovtid kunde öka så pass mycket i 
genomsnitt, då den inte från början begränsades med ett allt för snävt tak, (som brukar utgå ifrån 
85 % i sömneffektivitet). Deltagarnas utveckling i behandlingen följde i stor utsträckning det 
predicerade behandlingsförloppet av tid i sängen och total sovtid. En person följde dock i låg 
utsträckning den förväntade utvecklingen, vilket kan ha berott på att sömnrestriktionen inte 
fungerade, då denna individs totala sovtid var lägre än den lägsta rekommenderade gränser för tid 
att tillbringa i sängen, som i den här studien var lägst 6 timmar (jämfört med 5 tim som tidigare 
studier brukar ha som gräns).  
 
Nackdelen med en ”mjukare” sömnrestriktion kan vara att denna komponent blir mindre 
verksam, till följd av en lägre grad av sömndeprivation. Det kan dock finnas flera fördelar, där 
andra behandlingsinslag då får mer utrymme. Tillämpad avslappning (TA) var exempelvis en 
viktig del i behandlingen, och hade deltagarna varit alltför trötta till följd av sömnrestriktionen, så 
hade de kanske tyckt att denna träning var överflödig. TA kan ha mer långsiktiga positiva följder 
för insomningstid, genom att lära individen att reducera spänning och oro, vilket är vanligt vid 
sömnsvårigheter. Särskilt vid insomning ökar ”performance anxiety”, med en ökad arouselnivå 
vid försök att somna. Vid TA har det dock i självhjälpsmanualen betonats att avslappning inte är 
en ”insomningsteknik”, eftersom insomningsprocessen inte är en viljestyrd handling (Morin & 
Espie, 2003; Lundh & Broman, 2000).  
 
Vissa behandlingsinslag som har fått utrymme i självhjälpsmanualen så som en daglig 
tankestund, visualisering och arbete med stress- och säkerhetsbeteenden har varit olika omtyckt 
av deltagarna, där dock flera uppgav att de hade stor hjälp av detta. De gånger som deltagare 
uppgav att något inte fungerade (bland annat tankestunden i ett fall), så försökte inte behandlaren 
övertyga någon om att fortsätta med den, såvida inte personen i fråga själv ville ha hjälp med att 
komma vidare. Behandlingen individualiserades även särskilt vid vissa tillfällen. Den deltagare 
som inte följde det förväntade mönstret med en ökning av sömneffektivitet till följd av 
sömnrestriktion, fick exempelvis vid ett tillfälle under behandlingen, utöver det ordinarie 
behandlingsprogrammet, i uppgift att registrera allt matintag (kostvanor), då sömnen inte 
förbättrades, för att se om eventuell diet (bantning) var en försvårande omständighet.  
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En självhjälpsbehandling kan troligtvis inte utformas så att den passar alla individer, varför det 
kan vara viktigt att som terapeut i denna typ av behandlingskontakt, låta deltagarna få använda 
sig av det som de tycker fungerar bäst, och ha en öppen inställning till den variation som finns. 
Behandlingsmanualen har utformats som ett ”smörgåsbord”, där basen sömnrestriktion, 
stimuluskontroll och tillämpad avslappning är huvudrätterna, men där andra delar kan vara 
viktiga att arbeta med för vissa individer. Att avgöra vad som passar vem bäst är en sak som 
behandlaren kanske ska lämna åt deltagarens omdöme – det är i grunden en självhjälpsbehandling 
– och behandlaren bör då vanligtvis inte ta över ansvaret för att deltagarna följer instruktioner och 
rekommendationer. En tänkbar fördel med detta förhållningssätt kan bland annat vara att 
motivationen till att vidmakthålla uppnådda förbättringar är ännu större vid en 
självhjälpsbehandling.  

Vikten av tydliga exklusionskriterier i ett självhjälpsformat 

Att från början ha tydliga exklusionskriterier är antagligen särskilt viktigt i en behandling via 
internet. Uppföljning av komplicerade fall är svårare än vid en personlig kontakt, och det stora 
filter av information som en internetkontakt utgör, begränsar möjligheten att förstå vad det är som 
gör att behandlingen inte går framåt. Det kan även vara frustrerande att som behandlare ha olika 
hypoteser kring vad som skapar problem i behandlingen, men som blir svåra att pröva när det inte 
på samma sätt går att resonera med personen i fråga.  
 
Att behandlingen som format inte heller är individualiserat, utan bygger på självhjälp, gör att det 
på vissa sätt kräver mer av deltagarna än i en traditionell behandling. I denna studie fick deltagare 
trots olika komplikationer i form av relativt hög grad av depressionssymtom, bristande 
motivation, samt nattarbete 1 dag/vecka, ändå vara med i studien, då den framförallt hade ett 
explorativt syfte. Det ena bortfallet i studien kan troligtvis kopplas samman med den bristande 
motivation som den ena deltagaren uppgav vid bedömningssamtalet. Bara att varje dag registrera 
sin sömn och dagsymtom kan vara besvärligt, och att fullfölja en så pass tidskrävande behandling 
som detta utgör, kräver med stor sannolikhet en hög grad av motivation. Det andra bortfallet kan 
ha att göra med skiftarbete, med en natt per vecka. Personer med skift/nattarbete brukar alltid 
exkluderas från studier för behandling av primär insomni, eftersom denna omständighet 
kolliderar med sömnrestriktion. Det är även en försvårande omständighet för att deltagaren ska nå 
upp till det långsiktiga målet att få en mer regelbunden sömn.  
 
Depression är också en försvårande faktor att ta hänsyn till, men som skulle kunna vägas upp av 
en hög motivation inför att delta i behandlingen. För en person med depression finns dock risken 
att det stora omfånget av material (ca 80 sidor), samt den relativt långa behandlingstiden som 
kräver eget engagemang, kan upplevas som alltför tungt att ta sig igenom utan mer terapeutisk 
vägledning. Det kan vara viktigt att behandlaren är särskilt uppmärksam på deltagare med höga 
skattningar av depressionssymtom, då dessa kan behöva extra stöd, samt hjälp med att prioritera i 
behandlingen för att orka fullfölja den. 
 
En korrelerande orosproblematik är sannolikt inte en lika försvårande omständighet. 
Behandlingen innehåller även en hel del inslag av interventioner som används vid GAD. Oron 
kan även göra att deltagarna vill prestera och vara ”duktiga” även i en internetkontakt, och kan 
göra att de går in för behandlingen i högre utsträckning än personer utan särskilda tendenser till 
oro. En viss grad av oro, kan kanske ha en prestationshöjande effekt. En nackdel kan dock vara 
att dessa deltagare följer behandlingen alltför strikt och de coping-strategier som lärs ut i 
behandlingen skulle kunna bli en del av eventuella säkerhetsbeteenden som tidigare har använts 
för att hantera oron. Detta kan dock sannolikt vara svårt för en behandlare att fånga upp i en 
behandlingskontakt via internet i form av självhjälp. 
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Svårigheter och möjligheter vid en utvärdering av KBT vid insomni 

Eftersom sömnsvårigheter kan se väldigt olika ut, ingår i denna studie vid beräkning av 
individernas procentuella förändring (d.v.s. förbättring eller försämring) av symtom, endast de 
kliniskt signifikanta problem som deltagarna upplever vid för- eller eftermätning, Detta skulle 
kunna ge ett mer rättvisande mått på hur framgångsrik behandlingen har varit, än om alla 
utfallsmått behandlas lika för samtliga individer. Om metoden ska användas för att generalisera 
resultat, så blir det dock extra viktigt med en kontrollgrupp, så att man kan kontrollera för att 
förbättringarna inte kan förklaras med en regression mot medelvärdet.  
 
De utfallsmått som vanligtvis används för att uppskatta förbättringar i studier av KBT-behandling 
vid insomni medför vissa problem vid utvärdering av behandlingen. Utfallsmåtten redovisas då 
vanligtvis på gruppnivå, där varje variabel jämförs före och efter behandling för alla individer. 
Exempelvis kan det då ingå flera patienter utan insomningssvårigheter, när skillnader i 
insomningstid (SOL) före och efter behandling presenteras. På samma sätt kan det för vaken tid 
under natten efter eventuella uppvaknanden (WASO) ingå individer som endast har svårigheter 
att somna om, men som sedan kan sova rakt igenom en hel natt. Om man i den tidigare svenska 
studien i utvärderingen av behandlingsresultaten, hade differentierat sömnsvårigheterna och gjort 
en individuell bedömning av varje individs kliniskt signifikanta problem, hade de troligtvis 
kunnat få högre effektstorlekar (Ström, Pettersson & Andersson, 2004). Kanske är de 
analysmetoder som ofta används vid utvärdering av CBT-I, en förklaring till att man från 
kognitivt håll kan hänvisa till relativt låga effektstorlekar för behandling av insomni, jämfört med 
andra KBT-behandlingar vid psykiatrisk problematik.  
 
En svårighet med total sovtid som utfallsmått är att vissa individer vid förmätningen redan sover 
tillräckligt länge i genomsnitt, men oregelbundenheten i sömnen kan göra att personen ändå inte 
känner sig utvilad. Genomsnittlig total sovtid kan efter behandling vara oförändrad, trots att 
deltagaren ändå märker stora förbättringar av sina sömnsvårigheter, något som tre deltagare i den 
här studien upplevde.  
 
Att använda sömnkvalité som ett primärt utfallsmått, är fördelaktigt då det fångar in alla aspekter 
av nattens sömn och blir ett övergripande mått på hur pass nöjd deltagaren är med sin sömn under 
natten. Flera deltagare i den här studien skattade från början sin sömnkvalité som god, samtidigt 
som de uppgav att de inte riktigt förstod hur de skulle tolka begreppet (den kompletterande 
instruktionen som deltagarna då fick var att de skulle betygsätta sin sömn från 1 till 5). En 
svårighet är att sömnkvalité är ett relativt mått, som kan påverkas av hur nöjd man är med 
sömnen i förhållande till andra nätter under veckan.  
 
Symtomreducering är utifrån traditionell KBT-forskning vanligtvis det viktigaste utfallsmåttet på 
framgång, vilket gör dagsymtom till ett viktigt utfallsmått vid sömnsvårigheter. En svårighet med 
skattade dagsymtom är dock att det är känsligt för andra faktorer än sömn, exempelvis sjukdom 
eller fysisk skada. Trötthet och andra dagsymtom kan även komma efter det att förbättringar av 
sömnen har gjorts. Vissa patienter med sömnsvårigheter kan ha varit på gränsen till en 
”utmattningsdepression”, med en konstant förhöjd spänning/arouselnivå, där patienten inte 
känner så stor trötthet, p.g.a. av en förhöjd allmän spänningsnivå. Vid en framgångsrik 
behandling kan då symtom på trötthet och liknande dagsymtom finnas en lång tid efter det att 
behandlingen är avslutad. Detta kan ha varit fallet för två av deltagarna som ingick i den här 
studien.  
 
Det retrospektiva utfallsmåttet ISQ som användes i studien, skulle kanske fungera bättre med den 
ursprungliga skalan 0-3, (0 = inte alls, 1=ibland, 2=ofta, 3=för det mesta), för att differentiera 
svaren på ett tydligare sätt, än genom en 5-gradig skala, där det finns risk för att fler svar hamnar 
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i mittenalternativet. Ett alternativ skulle även kunna vara att ha en 10-gradig skala, så som ISQ 
även har använts i vissa tidigare studier. Fråga 1 ”Händer det att du sover under dagen”, kan ha 
påverkas av att deltagarna i slutet av självhjälpsbehandlingen lärde sig att använda ”power naps”, 
vilket skulle kunna ses som en ”coping-strategi” att hantera trötthet. I början av behandlingen 
avråds dock deltagarna från att sova under dagen. Samtidigt kan en framgångsrik behandling leda 
till att deltagaren i slutet av behandlingen inte känner något behov av att sova under dagen, varför 
frågan ändå skulle kunna vara relevant som en indikation på sömnsvårigheter och symtom av 
trötthet till följd av dessa. 
 
Sömneffektivitet som utfallsmått är tveksamt, då denna under behandlingen justeras utifrån 
tidigare registreringar genom att minska total tid i sängen (disponibel sovtid), så att deltagaren 
exempelvis lägger sig senare på kvällen när sömneffektiviteten sjunker. En hög sömneffektivitet 
efter behandlingen behöver därför inte betyda att deltagaren sover mer, utan innebär endast att 
deltagaren tillbringar mindre vaken tid i sängen. Utifrån kriterierna för primär insomni är dock 
vaken tid i sängen en del av definitionen av insomni, medan det däremot inte finns någon nedre 
gräns för total sovtid. Skälet till detta är troligtvis att behovet av sömn inte bara varierar med 
ålder utan även är mycket individuellt. Detta gör det svårt att sätta en nedre gräns för vad som är 
kliniskt signifikant för lite tid att sova. Vissa personer klarar sig bra på ca 5 timmars sömn per 
natt, medan andra behöver mer än 8 timmars sömn för att känna sig utvilade (Morin & Espie, 
2003; Currie & Wilson, 1997, 2002, 2003). Utifrån kriterium 1 och 2 skulle därför en person 
hypotetiskt kunna vara kliniskt förbättrad med en sömneffektivitet på nära 100 %, med nästan 
ingen vaken tid i sängen, och endast sova några timmar per natt. Av detta skäl är kriterium 3 
(dagsymtom) ett viktigt tillägg, samt den subjektiva uppfattningen av sömnsvårigheterna. 
 
Då det är vanligt att använda sömnmedel vid sömnsvårigheter, och dessa ofta upplevs ha en 
negativ inverkan på sömnen, kan nedtrappning av medicin vara en viktig motivation för att 
fullfölja behandling. I den här studien var det dock endast en person som använde sömnmedel 
regelbundet, och i självhjälpsmanualen lämnades eventuell nedtrappning av medicin på 
individens ansvar, samtidigt som den uppmuntrades av behandlaren. I den tidigare svenska 
studien av KBT-behandling av insomni via internet (Ström, Pettersson & Andersson, 2004), 
fanns det även en plan för nedtrappning av medicin i självhjälpsmanualen, och utfallsmåttet med 
ett medicinsk index har använts på samma sätt i denna studie. 
 
Det finns en annan riktning inom ny KBT-forskning av insomni, där större fokus läggs på att 
förändra dysfunktionella tankar och föreställningar som patienten har. Genom att få en förändrad 
inställning till sömnen, kan sömnen i sig även påverkas, hävdar företrädarna för denna inriktning. 
Vid utvärdering av studier används exempelvis ofta DBAS, för att mäta förändringar i tankar och 
föreställningar före och efter en KBT-behandling. Kritik som dock har riktats mot att använda sig 
av denna typ av utvärdering, är att patienterna i behandlingen lär sig hur de ska tänka ”rätt”, trots 
att det i instruktionen står att det inte finns några ”rätt” eller ”fel” svar. Exempelvis påståendet 
”Jag behöver 8 timmars sömn för att känna mig utvilad och fungera bra under dagen”, är ett 
typiskt exempel på något som deltagaren under behandlingen får information om vilket 
motstrider påståendet. Resultaten på DBAS kanske mer kan tolkas som ett kunskapstest, än en 
indikation på goda behandlingsresultat. Om deltagarna på detta sätt blir säkrare på vad de ska 
svara på vissa frågor, kan man tänka sig att det skulle finnas mer extremvärden i form av ”0” och 
”10” vid eftermätningen, men detta visade inte på några signifikanta skillnader då det undersöktes 
i den här studien.  
 
Ett intressant utfallsmått, som dock inte är standard vid utvärdering av CBT-I, är att mäta 
förändring av depression och ångestsymtom (med hjälp av bland annat HADS eller BDI och 
BAI), då insomni ofta korrelerar med dessa svårigheter. Fördelen med att använda denna typ av 
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utvärdering – trots att det inte är det primära som patienten sökte hjälp för – är att det kan fånga 
in spridningseffekter som behandlingen har haft, och att dessa variabler inte har blivit 
manipulerade genom direkta behandlingsinterventioner. Utfallsmått som exempelvis 
insomningstid, vaken tid i sängen och sömneffektivitet, har i viss mån manipulerats, genom 
sömnrestriktion och stimuluskontroll, där en förbättring delvis skulle kunna bero på 
sömndeprivation.  
 
Vid primär insomni är dock ofta depression och oro konsekvenser och även komponenter för 
vidmakthållande av insomni, varför det skulle kunna vara angeläget att ha en anpassad skala vid 
insomni, där oro och depression är sammankopplat med individens sömnsvårigheter. Om 
svarsfrekvens för DBAS av extremvärden, (som låg på 38,9 % och 45,5 % vid de båda 
mätningarna), ställs i jämförelse med en normalkurva, där extremvärdena brukar vara de med 
lägst svarsfrekvens, så verkar skalan inte fungerar så bra för att differentiera svaren. Det skulle 
kanske vara möjligt att dela upp DBAS i två delskalor på samma sätt som HADS-skalan är 
uppdelad, och med en liknande funktion. Det är tänkbart att man genom att göra om frågorna till 
mer av ”känsloupplevelser”, än baserade på hur det faktiskt förhåller sig, skulle kunna skapa en 
skala som i högre utsträckning differentierar svaren. DBAS innehåller redan många item med 
inslag av oro och känslor av nedstämdhet/uppgivenhet kring upplevda sömnsvårigheter. 
Exempelvis skulle påståendet ovan om 8 timmars sömn, kunna omformuleras till en 
katastroftanke: ”Jag är rädd för att inte få tillräckligt med sömn…” (se tänkbart skisserat förslag, 
bilaga 12).  
 

Kan KBT vid insomni vara verksamt trots oförändrad sömn? 

För att få en förändrad inställning till sömnen, räcker det sannolikt inte bara med information, 
utan de individer som det går bra för i behandlingen, kanske även i större utsträckning är villiga 
till att förändra sina tidigare attityder. Om ett positivt behandlingsutfall korrelerar med en 
förändring av attityder och kunskap kan detta också ha att göra med hur mycket tid och intresse 
individen har lagt ner på behandlingen, vilket även i studien visade sig i höga resultat på 
”Treatment credibility test”, där totalpoängens medelvärde var 37.5 (SD=4.14) och varierade 
mellan 32 och 44 poäng. Detta kan jämföras med den tidigare genomförda internetbehandlingen 
av insomni (Ström, Pettersson & Andersson, 2004), som hade 32.8 (SD=7.2) i medelvärde på 
Treatment credibility test. Det är tänkbart att de individer som erhöll denna behandling från 
början hade en högre grad av motivation, då personerna rekryterades via andra instanser, medan 
den tidigare studien rekryterade deltagare via annons, samt att screening då endast skedde via 
internet.  
 
Även om man vid utvärdering av behandling av insomni skulle ha fångat in alla de förbättringar 
som deltagarna har gjort, så tyder forskning på att en hel del personer inte förbättras. Eftersom 
sömnsvårigheter är i gränslandet mellan somatisk/medicinsk vård och psykologisk behandling, 
kan det vara rimligt att inte ställa lika höga krav på kliniskt signifikanta förbättringar, så som vid 
behandling av mer ”rena” psykiatriska svårigheter. Det är möjligt att en psykologisk behandling 
av insomni, inte kommer åt alla somatiska problem som kan vara kopplade till insomni. Sömnen 
och dess funktion är till viss del fortfarande ett mysterium, och troligtvis kommer vi aldrig att 
kunna bli så bra på att utreda sömnsvårigheter att vi kan skilja de mer medicinska problemen från 
de psykiatriska. Men ju längre fram forskningen kommer, desto mer närmar sig också de olika 
områdena, där psykologi och medicin alltmer går hand i hand.  
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Epidemiologiska studier visar att ca 30 % av befolkningen lider av någon form av 
sömnsvårigheter, men dessa är av varierande grad. Sömnsvårigheter är alltså ett normalt 
fenomen, och att förvänta sig att en KBT-behandling ska ”bota” personer från sömnsvårigheter, 
och bli av med alla symtom är inte realistiskt. En liknelse kan vara att vid en framgångsrik 
depressionsbehandling ska patienten inte längre uppleva negativa känslor eller bristande 
motivation. Av detta skäl är det viktigt att hitta alternativa mätmetoder i stället för att endast se på 
behandlingsutfall i form av total sovtid eller kroppsliga symtom. Det finns en risk att en KBT-
behandling kan uppfattas som verkningslös om den inte tar bort de symtom som patienten sökte 
för.  
 
Genom nya inriktningar av KBT, så som Acceptance and Commitment Therapy, kan dock ett mål 
i behandlingen vara att deltagaren får en ökad acceptans inför sina svårigheter. Lars-Gunnar 
Lundh (2000) hänvisar till de befintliga definitionskriterier som finns av insomni, där det ingår 
en subjektiv upplevelse av sömnsvårigheterna, som gäller oavsett hur individens sömn ser ut. I 
den tidigare utförda pilotstudien av ”MAGI”, mindfulness- och acceptansbaserad 
gruppbehandling av insomni, antyder man att ett annat tänkbart mätinstrument vid behandling av 
insomni är grad av acceptans av befintlig problematik (Bolanowski, Åkerlund, & Lundh, 2004). 
Med hjälp av mått som total sovtid kan man få intryck av detta är helt objektiva utfallsmått som 
mäter hur individen verkligen sover, trots att det i studier med jämförelse av självregistrering och 
sömnpolygrafi finns en diskrepans vid insomni, där personerna skattar sin sömn som sämre, i 
jämförelse med normalsovare. De utfallsmått vid insomni som brukar redovisas i 
behandlingsstudier är alla självskattningar i någon form. Individens upplevelse av sina 
förbättringar bör därför inte i forskning förminskas och borde vara en självklar del i 
forskningsresultaten, där ISI är ett bra exempel på hur detta kan se ut, där individen skattar 
svårighetsgrad av specifika sömnsvårigheter. Även för ISI finns det troligtvis en 
inlärningskomponent, där deltagaren under behandlingens gång genom bland annat 
psykoedukation får en mer normaliserad syn på sina sömnsvårigheter. Vissa individer anser 
exempelvis att de innan behandlingen ska kunna sova 8 timmar per natt, och allt annat ser de som 
sömnsvårigheter (Morin & Espie, 2003). Förbättringar av ISI kan därför till viss del tillskrivas 
denna förändrade inställning, och handlar kanske mindre om faktiska förbättringar av sömnen. 
Konsekvensen av denna förändrade inställning skulle dock i sig kunna ge förbättringar av 
sömnen, genom mindre ”prestationsångest” (performance anxiety”) inför att sova, som är en 
vanlig komponent vid vidmakthållande av insomni (Chambers, 1992). 
 
I syfte att försöka fånga in de förändringar som en kognitiv beteendeterapeutisk behandling 
verkar för, finns en skisserad modell (figur 15) för hur detta skulle kunna se ut. Den grundar sig 
på den teoretiska ”KBT-modell” som en KBT-behandling brukar vara uppbyggd kring i form av 
tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner, som är del i patientens aktuella problematik. 
För varje område finns frågor (se förslag ”S.I.C.S.”, bilaga 13) som kan ställas före och efter 
behandling i syfte att fånga in individens mer funktionella sätt att handskas med sina problem, 
och delvis nya sätt att uppleva och tänka kring sina svårigheter. Frågorna skulle kunna vara en 
hjälp för att få en helhetsbild av individens upplevelse av sina svårigheter, och för att försöka 
uppskatta i hur stor utsträckning individen har tagit till sig behandlingen. Det är dock inte samma 
sak som att verkligen mäta huruvida personer också lever utifrån dessa nya förhållningssätt. Detta 
kan sannolikt de dagliga registreringarna av sömn, dagsymtom och aktiviteter ge en mer realistisk 
bild av. 
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                                               Tankar och föreställningar 
                                                         

      8)  Tankar, koncentrationsförmåga och  
            uppmärksamhet 
 

          1) Subjektiv upplevelse av 
                sömnsvårigheterna 
                  

   3) Acceptans   
 
                            9) Inställning till framtiden 
 
          Känslor/kroppsliga reaktioner                          Beteenden                                 
 
          7) Känslor/arousel (som t ex oro,                        2) Copingfärdigheter                              
               nedstämdhet irritation eller stress)                        4) Aktiviteter 

                                    9 & 10)  Dysfunktionella beteenden                            
                                                                                         eller säkerhetsbeteenden 
                                                 5 & 6) Relationer                
                                                         
 

 
 
Figur 15. Förslag på de komponenter enligt KBT-modellen som skulle kunna ingå i ett formulär 
för bedömning av insomni, (se bilaga 13 för respektive fråga som är numrerade i  figuren). 
 
 
 
Kombinationen av acceptans, samt nya beteendestrategier att hantera svårigheterna, kan göra att 
sömnsvårigheternas negativa inverkan minskar, där individens handlingsfrihet ökar. Att se på en 
behandling som en väg mot större frihet kan vara ett mål med en KBT-behandling, som även är 
uttalat i den här självhjälpsbehandlingen. Kognitiv beteendeterapi är en psykologisk behandling, 
och vid KBT-behandling av sömnsvårigheter är det viktigt att även visa detta i de utfallsmått som 
redovisar behandlingsresultat. KBT är en samling av teoretiska inriktningar och har delvis 
mycket olika terapeutiska interventioner. För att göra KBT rättvisa kan det vara möjligt att 
använda både mer traditionella mått för att mäta förbättringar i behandlingen vid insomni (med 
hjälp av självregistrering av sömnen och dagsymtom) och även mer subjektiv förändring som 
sker hos individen i form av delvis nya sätt att tänka och andra förhållningssätt, som gör att man 
kan uppleva en hög livskvalité trots fortsatta sömnsvårigheter. Sömnsvårigheter är en normalitet, 
och KBT kan inte ta bort alla problem – och kanske är det inte heller det vi vill göra – utifrån 
nyare sätt att tänka inom kognitiv beteendeterapi, där svårigheter och smärta kan accepteras som 
en del av livet. 
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Bilagor                                                                                                                         Bilaga 1 
 
Personer som har arbetat med behandlingsprojektet: 

 

Psykiatriska kliniken Sydväst 
- Nils Lindefors, klinikchef och behörig företrädare för det planerade projektet inom 

Karolinska Internetpsykiatri (KIP).  
- Jerker Hetta, överläkare och projektansvarig för KIP:s kommande studie.  
- Brjánn Ljótsson, leg psykolog, har bidragit med material, idéer och synpunkter på 

behandlingsinnehållet och är projektledare för den större kommande studien i KIP:s regi. 
 

Stockholms Universitet 
- Elisabeth Breitholz, lektor, leg psykolog och leg terapeut vid Psykologiska Institutionen, 

har ansvarat för handledning av utformningen av behandlingsmanualen samt handledning 
av behandlingsarbetet i pilotstudien. 

 

- Maria Maldonado, psykologkandidat, har bland annat skrivit och sammanställt 
behandlingsmanualen samt administrerat och genomfört pilotstudien under handledning 
av Elisabeth Breitholz. 

 

- Lars-Göran Öst, professor vid Psykologiska Institutionen, har tidigare utarbetat 
behandlingsmanualen av Tillämpad Avslappning, som löper genom hela 
behandlingsprogrammet. Vissa justeringar i den ursprungliga versionen har gjorts, så att 
den är anpassad till sömnsvårigheter. 

 

- Katarina Georgsson, psykologkandidat, har bidragit till inspelningen av Tillämpad 
Avslappning som hör till behandlingsmanualen. 

    

Övriga personer  
- Bella Stensnäs, leg psykolog, har genom sin specialisering på kronisk trötthet, bidragit 

med material och modeller kring stress och förhållningssätt vid besvär relaterade till 
trötthet. 

 

- Kristoffer Bothelius, leg psykolog, har genom sin sammanställning av Currie och 
Wilssons arbete bidragit med inspiration till behandlingsinnehållet, samt kommit med 
idéer och synpunkter. 

 

- Origo-projektets företrädare har bidragit med bland annat grafisk illustrering av tidsåtgång 
vid tillämpad avslappning. Origo-projektet är en KBT-behandling av generaliserat 
ångestsyndrom via internet, där Gerard Andersson, leg psykolog och psykoterapeut, 
professor vid Institutionen för Beteendevetenskap vid Linköpings Universitet är 
projektledare. Per Carlbring är biträdande projektledare, leg psykolog, docent och 
forskare vid Institutionen för beteendeterapi vid Linköpings universitet. 

 

- Elisabeth Hellgren, leg sjukgymnast, har illustrerat Tillämpad Avslappning genom 
bildinstruktioner i behandlingsmanualen. 

 

- Alla deltagare i pilotprojektet har bidragit genom sina erfarenheter av att pröva ut 
behandlingen och på detta sätt hjälpt till med att förbättra självhjälpsmanualen. 

 
För information om det större behandlingsprojektet som är planerat går det att besöka 
hemsidan: insomni.internetpsykiatri.se  
 
samt www.internetpsykiatri.se för mer information om Karolinska Internetpsykiatri/KIP. 
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            Bilaga 2 
Allmän information och informerat samtycke   

- en pilotstudie av Kognitiv Beteendeterapi (KBT) i självhjälpsbehandling via internet 
 
Du har blivit utvald att delta i en självhjälpsbehandling, med visst terapeutiskt stöd, för 
sömnsvårigheter via internet. 
 
Du kommer under nästa vecka (v.13) att få föra registreringar över hur du har sovit i en så kallad 
sömndagbok, samt registrera hur dina eventuella sömnsvårigheter påverkar dig följande dag, i en 
dagbok. Detta dagboksunderlag skall ingå i studiens förmätning, som kommer att användas för att 
utvärdera behandlingen. Dagböckerna får du skickade till dig via e-post, liksom tre nya formulär 
kring din sömn, som även de kommer att användas för att utvärdera behandlingen.  
 
Du kommer sedan under hela behandlingens gång att föra en sömndagbok och dagbok. Den sista 
veckans registreringar blir pilotstudiens eftermätning, tillsammans med några av de formulär som 
du fyllde i innan behandlingens början. 
 
Behandlingen pågår under 8 veckors tid, och avslutas söndagen den 27 maj, och du bör redan 
samma kväll eller dagen efter skicka in din sömndagbok och dagbok. Detta av administrativa 
skäl, så att vi har möjlighet att utvärdera behandlingen innan vårterminen är slut. 
 
Om du ska resa bort någonting under behandlingstiden är det viktigt att du meddelar detta via  
e-post i förväg, så att vi kan planera för det. Om du av någon anledning är tvungen att avbryta 
behandlingen har du rätt att göra det, men vi ber dig under sådana omständigheter att ändå fylla i 
de formulär (4 stycken) som används vid eftermätningen, så att vi ska kunna utvärdera 
behandlingen i den mån det är möjligt. 
 
Vi har inte möjlighet att ta ansvar för eventuella medicinska problem som kan förekomma i 
samband med dina sömnsvårigheter. Allt deltagande sker på eget ansvar. Om du tar 
receptbelagda mediciner bör du samråda med din läkare före en eventuell nedtrappning.  
 
Behandlingsmaterialet och alla formulär som du får skickade till dig via e-post är 
forskningsmaterial, och vi ber dig att inte föra dem vidare. Anhöriga som indirekt kan påverkas 
av ditt deltagande kan dock ta del av behandlingen, så att de har förståelse för ditt arbete med 
behandlingen. Vår förhoppning är att studien ska mynna ut i ett större forskningsprojekt i 
Karolinska Internetpsykiatris regi, varför det är viktigt att ingen utomstående tar del av 
forskningsmaterialet. Du får därför en kod via e-post, så att du får tillgång till alla dokument och 
formulär. 
 
Alla data, t ex dina svar på frågeformulär, behandlas konfidentiellt. Av sekretesskäl; (så att du ska 
kunna känna dig trygg med att skicka information via e-post), så uppger du alltid ett 
användarnamn (de två första bokstäverna i för- och efternamn) istället för ditt fullständiga namn, 
så att ingen obehörig kan koppla dina svar till din person. Allt material som kommer att användas 
för att utvärdera resultatet kommer också att presenteras i avidentifierad form. Alla deltagare får 
sedan en sammanställning av studiens resultat om de så önskar. 
 
All behandlingskontakt sker via e-post med Maria Maldonado, psykologkandidat, där detta utgör 
hennes examensarbete vid den 5-åriga psykologutbildningen med KBT-inriktning, under 
handledning av Elisabeth Breitholz, lektor vid Psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet, legitimerad psykolog och  legitimerad psykoterapeut. 
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Informerat samtycke: 
 
Härmed intygas att undertecknad har tagit del av och förstått informationen ovan: 
 
 
Förnamn:…………………………………………………………………………………………… 

 

Efternamn:…………………………………………………………………………………………. 

 

Ort:.………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum:……………………………………………………………………………………………… 

 
Egenhändig underskrift: 
 
………………………………………………………………………………….………………… 
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Bilaga 3 

 
Till berörd anhörig                           27 mars 2007 
 
Vi skriver till dig som är anhörig till en person med sömnsvårigheter. Att gå i en kognitiv 
beteendeterapi (KBT) är krävande och kanske kommer du flera gånger under den här tiden att 
uppleva att det kan vara frustrerande att vara åskådare, utan att själv ha någon kontroll över vad 
som händer! Vissa behandlingsinslag kan även gå i kollision med vanliga föreställningar om 
sömn. Det kan även vara så att några av de strategier som din anhörig lär sig liknar dem som ni 
kanske redan har prövat. Det som vi i det här behandlingsprogrammet erbjuder din närstående är 
dock det som har visat sig vara de mest effektiva strategierna för att arbeta med sömnsvårigheter. 
Vi vill ge dig som är anhörig några tips att tänka på under de 8 veckor som behandlingen pågår. 
Även efter behandlingen är slut kan det vara bra att tänka på några av dessa punkter. 
 

 Det är viktigt att inte ligga kvar vaken i sängen. Då kopplas sängen allt mer ihop med 
vakenhet och det finns mer tid för att exempelvis ligga och tänka och planera. Att i stället 
gå upp och in i ett annat rum en stund och därefter lägga sig igen är en viktig del av 
behandlingen. Du kanske blir störd, men tänk då på att de långsiktiga konsekvenserna av 
denna strategi är att din anhörigs sömnsvårigheter kan minska! 

 
 Att anpassa sin sömn till sitt eget sömnbehov är mycket viktigt. Därför kommer din 

närstående att behöva lägga sig senare än vad ni kanske tidigare har gjort. Alla 
människors sömnbehov ser olika ut. Sömnen är individuell och det går inte att sova lika 
mycket som någon annan i en familj.  

 
 Att sova längre under helgerna, eller ligga och dra sig i sängen, kan vara skönt och 

mysigt. Men det har särskilt negativa konsekvenser för en person med sömnsvårigheter. I 
behandlingsprogrammet är det mycket viktigt med en fast tid att vakna varje morgon, 7 
dagar i veckan. Detta fungerar som ett ankare, för att reglera sömnen och göra den mer 
förutsägbar och stabil. 

 
 Det är också viktigt, ifall ni delar sovrum, att underlätta för din närstående så att 

sovrummet endast kopplas ihop med sömn. Detta kan innebära att ni behöver flytta 
ut/alternativt skilja av sängen från sådant som exempelvis skrivbord, arbetsmaterial eller 
TV. Dessutom är det viktigt att din anhörig kan somna direkt, så när det är dags för 
honom/henne att sova ska sovrumslampan släckas med en gång. 

 
 I början av behandlingen så kanske du upplever att din närstående sover mindre och 

kanske blir mer irriterad och trött under dagen. Försök att ha förståelse och tålamod. Det 
tar vanligtvis någon månad innan programmet gör så att individen upplever att 
behandlingen har positiva effekter. Men ju mer regelbunden sömnen blir, desto mindre 
negativa symtom till följd av sömnsvårigheterna kommer din närstående att uppleva. 

 
 För att arbeta med det här programmet så kräver det att man avsätter ungefär en timme per 

dag och vi hoppas att du kan stötta din närstående, så att han eller hon får tid till att 
utföra behandlingen.  

 
Med vänlig hälsning, 
Maria Maldonado, psykologkandidat vid Stockholms Universitet under handledning av Elisabeth 
Breitholz, lektor vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, legitimerad psykolog och 
legitimerad psykoterapeut. 
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Bilaga 4 
 

Till berörd läkare                               27 mars 2007 
 
Angående deltagande i en självhjälpsstudie via internet för personer  
med sömnsvårigheter (primär insomni). 
 
Innehavare av detta brev har anmält sitt intresse för deltagande i en studie som undersöker effekten av en 
strukturerad självhjälpsmanual för insomni som administreras via internet i kombination med ett visst 
terapeutiskt stöd. 
 
All behandlingskontakt sker via e-post med Maria Maldonado, psykologkandidat, där detta utgör hennes 
examensarbete vid den 5-åriga psykologutbildningen med KBT-inriktning, under handledning av 
Elisabeth Breitholz, lektor vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, legitimerad 
psykolog och  legitimerad psykoterapeut. 
 
Alla personer som deltar i studien uppfyller från början kriterierna för primär insomni, enligt DSM-IV och 
ICSD (International Classification of Sleep Disorders). Kriterierna innebär bland annat att man: har en 
insomningstid på minst 30 min vid sänggående eller efter uppvaknande under natten, under minst 3 nätter 
per vecka; har haft problemen under minst  
6 månader och uppvisar minst ett dagsymtom (ex vis trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk). 
Sömnsvårigheterna orsakas inte enbart av olika kroppsliga tillstånd (t ex sömnapné, restless legs 
syndrome, kronisk smärta, whiplash, tinnitus). 
 
Självhjälpsmaterialet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) för insomni och har varit föremål för 
flera studier med goda resultat*. Behandlingen är en kombination av olika KBT-strategier som har visat 
sig vara effektiva vid sömnsvårigheter, vilka sprids ut under 8 veckor, och består i korthet av:  
 
1. Undervisning om sömn och vad som skapar bra förutsättningar för sömnen. 
 
2. Tillämpad avslappning samt visualiseringsövningar: ett program för hur deltagaren ska träna sig i att bli 
avslappnad, vilket skapar förutsättningarna att nå ett avslappnat tillstånd på en allt kortare tid, samt träning 
att tillämpa detta under dagen och inför nattsömnen.  
 
3. Sömnreglering (sleep scheduling): förändringen av sömnmönstret kommer att ske gradvis i 
behandlingen, så att sömnen blir mer sammanhängande. Deltagaren lär sig även att allt mer förknippa 
sängen och sovrummet med att sova, vilket bland annat sker genom att ta bort andra störande stimuli som 
förknippas med vakenhet, samt med kognitiva interventioner arbeta med tankar på dagtid istället för under 
natten.  
 
Angående medicinering 
Tar vederbörande sömningivande/lugnande mediciner (sedativa, anxiolytika, hyponotika) och vill trappa 
ner sin medicin påverkar detta även självhjälpsprogrammets behandlingseffekter. Eftersom 
utsättningssymtomen är motsatsen till läkemedlets effekter, är det viktigt med personlig medicinsk 
rådgivning och uppföljning, något som inte är möjligt i självhjälpsformatet via internet.  
 
Med vänlig hälsning, 
 
Maria Maldonado,  
Psykologkandidat vid Stockholms Universitet under handledning av Elisabeth Breitholz, lektor vid 
Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, legitimerad psykolog och legitimerad 
psykoterapeut. 
 
 
* Morin C. M. & Espie, C., A. (2003). Insomnia. A clinical guide to assessment and treatment.  
New York: Kluwer Academic/Plenum Publications. 
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Bilaga 5 

Kontaktschema under behandlingsprogrammet 
 
För att underlätta korrespondensen via e-post så finns det särskilda dagar som du skickar 
respektive får information! 
 

Söndagar (innan kl. 12) 
 

♦ Du får en ny modul ( dvs 1 gång/vecka, totalt 8 stycken). 
 
♦ Du får en ny sömndagbok och dagbok, som du börjar registreringar i under måndagen. 

 
♦ Du får uppföljningsfrågor till det nya modulmaterialet,  

som du skickar in efter en vecka. 
 

Måndagar 
 

♦ Du skickar in din sömndagbok och dagbok som du fyllde i under veckan som gick. 
 
♦ Du skickar in svar på uppföljningsfrågorna från föregående modul, samt eventuella frågor 

kring det nya modulmaterialet. 
 

Tisdagar (innan kl. 16) 
 

♦ Du får återkoppling på dina svar på uppföljningsfrågorna. 
 
♦ Du får svar på eventuella frågor kring det nya modulmaterialet. 

 
♦ Du får en sömngraf över din sömneffektivitet för veckan som gick, vilket är underlag för 

hur lång tid som du bör tillbringa i sängen enligt sömnrestriktion. 
 

Eventuella justeringar av schemat 
Om du vill fråga om något som du behöver veta för att komma vidare i ditt arbete med 
behandlingsprogrammet (t ex angående instruktioner som du inte förstår, tekniska dataproblem, 
resor, sjukdom och liknande), så kan du under hela behandlingstiden skicka  
e-post till mig och jag kommer att försöka svara så snart jag kan. Ska du resa bort så kan vi 
exempelvis justera ovanstående tider, och du har även möjlighet att få tillgång till modulmaterial 
i förväg vid sådana tillfällen. 
 
 

 
 
 

 
Bilaga 6 



 

 

56 

Dagbok 
(modifierad version i stående format utan möjlighet att fylla i registreringar för  
respektive veckodag) 
 
 
Användarnamn (dina två första bokstäver i för- och efternamn):       
 
Besvara formuläret i slutet av dagen, några timmar innan läggdags. Om det 
underlättar din registrering så kan du skriva ut formuläret och fylla i det på papper 
och därefter föra över registreringarna till datorn i slutet av veckan och skicka in 
med e-post på söndagen. 
 
Skatta från 0 - 4 nedanstående besvär under dagen!  
Det räcker med att du fyller i de rutor som du har besvär, d.v.s. ”0” kan du sätta 
som en tom ruta. 
 
0=ingenting     1=lite grann      2=något       3=ganska mycket      4=mycket 
 
 
Dagtidsbesvär 
Trötthet 
Sömnighet 
Svårt att fungera under dagen 
Irritation 
Nedstämdhet 
Stress  
Koncentrationssvårigheter  
Spänning i kroppen 
Värk i kroppen/huvudvärk 
 
 
 
Sätt kryss när du instämmer i något av följande för respektive dag! 
 
Aktivitet / vila dagtid 
 
Tupplur / sovit under dagen? 
 
Avstått från någon aktivitet 
pga trötthet?  
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Sömndagbok  
(modifierad version i stående format utan möjlighet att fylla i registreringar för  
respektive veckodag) 
 
Användarnamn (dina två första bokstäver i för- och efternamn):       
Om det underlättar din registrering så kan du skriva ut formuläret och fylla i det på 
papper och därefter föra över registreringarna till datorn i slutet av veckan och 
skicka in med e-post på söndagen. 
 
 
Fyll i formuläret när du har vaknat på morgonen. Tiderna är ungefärliga (så du 
behöver inte titta på klockan under natten för att besvara följande frågor). 
 
Sömnmönster 
1. När vaknade du imorse? 
 
2. Vilken tid gick du till sängs 
igår kväll? 
3. Hur lång tid tog det för dig att 
somna*? 
4. Hur många gånger vaknade du 
upp under natten? 
5. Hur länge var du vaken totalt 
under natten** ? 
6. Tog du någon sömnmedicin? 
    (markera med kryss) 
 
 
Hur skulle du skatta kvalitén av din sömn i natt? 
 
Sömnkvalité 
1          2         3        4         5 
låg                                      hög 
 
 
 
 
 
 
* Insomningstid: Skriv ner tiden från det att du la dig i sängen för att sova till dess du 
somnade. Räkna även med tid som du steg upp ur sängen, p.g.a. svårigheter att somna. 
 
* * Vaken tid under natten: Här skriver du ner hur lång tid som du låg vaken i sängen efter 
det att du eventuellt har vaknat upp under natten. Om du gick upp ur sängen under natten 
så räknar du in denna tid också. 
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ISI 
 
Deltagare (skriv ditt användarnamn, dvs de två första bokstäverna i för- och efternamn):   
      
 
– Kryssa för en siffra genom att klicka på en av rutorna med musen för varje fråga. Om du vill ändra 
svaret så klickar du bara en gång till med musen på samma ruta, så försvinner krysset. 
 
Uppskatta aktuell svårighetsgrad av dina sömnproblem (d.v.s. de senaste två veckorna).    
Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer in bäst. 
 
 Inga Lätta Måttliga Svåra Mycket svåra 
Svårigheter att somna: 
 

0  1  2  3  4  

Svårigheter att 
upprätthålla sömnen: 

0  1  2  3  4  

Problem med för tidigt 
uppvaknande: 

0  1  2  3  4  

 
 
Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster? 
 
Mycket nöjd 
 

Nöjd Varken/eller Missnöjd Mycket missnöjd 

0  1  2  3  4  
 
 
I vilken utsträckning anser du att sömnproblemen stör ditt dagliga fungerande (t ex 
dagtrötthet, förmåga att fungera på arbetet/dagliga sysslor, koncentration, minne, humör etc)? 
 
Inte alls 
störande 

Lite störande Något störande Mycket 
störande 

I högsta grad 
störande 

0  1  2  3  4  
 
 
Hur märkbart för andra tror du att dina sömnproblem är i form av nedsatt livskvalité? 
 
Inte alls 
märkbart 

Knappt 
märkbart 

Något märkbart Mycket 
märkbart 

I högsta grad 
märkbart 

0  1  2  3  4  
 
 
Hur oroad/besvärad är du över ditt nuvarande sömnmönster? 
 
Inte alls oroad Lite oroad Något oroad Mycket oroad I högsta grad 

oroad 
0  1  2  3  4  
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Bilaga 9 
ISQ 

 
 
Deltagare (skriv ditt användarnamn, dvs de två första bokstäverna i för- och efternamn):   
      
 
Besvara frågorna utifrån din aktuella situation (dvs hur du har haft det under de senaste två 
veckorna). Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på dig genom att klicka på en av rutorna med 
musen för varje fråga. Om du vill ändra svaret så klickar du bara en gång till med musen på samma ruta, 
så försvinner krysset. 
 
1. Händer det att du sover under dagen (tar en tupplur)? 
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
 
 
2. Upplever du korta uppvaknanden under natten? 
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
 
 
3. Känner du dig sömnig under dagen? 
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
 
 
4. Oroar du dig för din sömn? 
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
 
 
5. Upplever du att du blir upprörd eller känner dig ”uppvarvad” efter uppvaknande på 
natten eller morgonen? 
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
 
 
6. Känner du dig trött mitt på dagen (vid lunchtid)? 
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
 
 
7. Upplever du att du sover oroligt? 
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
 
 
8. Känner du dig trött på kvällen? 
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
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9. Känner du dig trött på morgonen? 
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
 
 
10. Upplever du att du får tillräckligt med sömn under natten? 
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
 
 
11. Bedömer du att din sömn har en god kvalité under den tid du sover?                                      
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
 
 
12. Händer det att det tar lång tid att somna om när du vaknar på natten? 
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
 
 
13. Tittar du på klockan under natten om du vaknar? 
 
Aldrig       Sällan  Ibland  Ofta     Nästan alltid/jämt  
 
 
 
När du har fyllt i formuläret så sparar du det (välj Arkiv och sedan spara), och skicka det 
sedan tillbaka i ett bifogat meddelande med e-post! 
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Bilaga 10 
DBAS 

 
Deltagare (skriv ditt användarnamn, dvs de två första bokstäverna i för- och efternamn):   
      
 
Instruktion: Flera påståenden som här nedan är listade speglar människors tankar och attityder 
om sömn. Ange i vilken utsträckning som du personligen instämmer eller inte instämmer med 
varje påstående. Det finns inga rätt eller fel svar, utan markera din egen personliga åsikt. Var 
snäll och besvara alla punkter utifrån nedanstående 10-gradiga skala, även om det finns vissa 
påståenden som inte direkt handlar om din egen situation. Kryssa för en siffra genom att klicka på en 
av rutorna med musen för varje fråga. Om du vill ändra svaret så klickar du bara en gång till med musen 
på samma ruta, så försvinner krysset. 
 
Håller inte       Instämmer 
alls med                                                                                                                                                helt och hållet 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
1. Jag behöver 8 timmars sömn för att känna mig utvilad och fungera bra under dagen. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
 
2. När jag inte får tillräckligt mycket sömn en viss natt, behöver jag ta igen detta nästa dag med 
en tupplur, eller nästa natt genom att då sova längre. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
3. I takt med att jag blir äldre, behöver jag mindre sömn. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
4. Jag är orolig för att vara utan sömn en eller två nätter; jag kanske får ett ”nervöst 
sammanbrott”. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
5. Jag är oroad över att mina kroniska sömnproblem kan ha allvarliga konsekvenser för min 
fysiska hälsa. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
6. Genom att spendera mer tid i sängen, får jag vanligtvis mer sömn och mår bättre nästa dag. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
7. När jag har svårt att somna eller somna om efter att jag har vaknat på natten, ska jag ligga kvar 
i sängen och försöka ännu mer för att somna.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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8. Jag är orolig för att jag ska tappa kontrollen över min förmåga att somna. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
9. I takt med att jag blir äldre, behöver jag gå och lägga mig tidigare på kvällen. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
10. Efter en natt med lite sömn, vet jag att detta kommer att påverka mina dagliga aktiviteter 
följande dag.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
 
11. För att kunna vara pigg och fungera bra under dagen, tror jag att det är bättre för mig att ta 
sömnmedicin, hellre än att ha sovit dåligt under en natt. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
12. När jag känner mig irriterad, ledsen eller orolig under dagen, är det vanligtvis på grund av att 
jag inte har sovit bra natten innan.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
 
13. Eftersom min partner (eller någon annan) somnar så fort han/hon lägger huvudet på kudden, 
och sover genom hela natten, så borde jag också kunna göra det.   
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
 
14. Jag känner att sömnsvårigheter är ett resultat av åldrande och det är inte mycket man kan göra 
åt problemet.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
 
15. Jag är ibland rädd för att dö när jag sover. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
16. När jag har en bra natts sömn, vet jag att jag måste betala för det nästa natt. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
17. När jag sover dåligt en natt, så vet jag att jag kommer att förstöra min sömnrytm för hela 
veckan. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
18. Utan en någorlunda bra sömn under natten, kan jag knappast fungera följande dag. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
19. Jag kan aldrig förutse när jag kommer att sova bra eller dåligt under natten. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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20. Jag har en låg förmåga att hantera de negativa konsekvenser som en störd sömn inverkar på 
mig. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
21. När jag känner mig trött, har lite ork, eller bara inte fungerar så bra under dagen, är det 
vanligtvis på grund av att jag inte har sovit bra under natten.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
 
22. Jag blir överväldigad av mina tankar om natten och ofta känner jag att jag inte har någon 
kontroll över mina tankar som bara snurrar runt i huvudet. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
23. Jag känner att jag fortfarande kan ha ett tillfredsställande liv, trots mina sömnsvårigheter. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
24. Jag tror att sömnsvårigheter framförallt är ett resultat av en kemisk obalans i kroppen. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
25. Jag tycker att sömnsvårigheterna förstör mina möjligheter att uppskatta livet och hindrar mig 
från att göra det jag vill. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
26. En ”sängfösare” före läggdags är en bra lösning för mina sömnproblem. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
27. Mediciner är förmodligen den enda lösningen för min sömnlöshet. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
28. Min sömn blir sämre hela tiden och jag tror inte att någon kan hjälpa mig. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  
 
29. Det syns vanligtvis i mitt utseende när jag inte har sovit bra.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
 
30. Jag undviker eller ställer in aktiviteter/göromål (socialt/familj) när jag har sovit dåligt en natt.  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
 
 
När du har fyllt i formuläret så sparar du det (välj Arkiv och sedan spara), och skicka det 
sedan tillbaka i ett bifogat meddelande med e-post! 
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Bilaga 11 

 
Utvärderingsfrågor 
 

- Skicka gärna in svaren med post, 
 

men om det underlättar för dig så kan du även skicka svaren med e-post! 
 
 

1. Vad hade du för förväntningar på behandlingen innan du började den? 
 

2. Hur tycker du att behandlingen har motsvarat dina förväntningar? 
 

3. Vad (eller vilka delar) i behandlingen tror du har varit mest hjälpsamt? 
 

4. Vad (eller vilka delar) i behandlingen är du minst nöjd med? 
 

5. Hur har det varit att ha all kontakt med din behandlare (”e-postterapeut”) via 
internet? 

 
6. Hur tror du att man skulle kunna förändra behandlingen så att den blir 

bättre? 
 

7. Hur mycket hjälp tycker du att du har fått med dina sömnsvårigheter? 
 

8. Har behandlingen påverkat ditt liv i övrigt på något sätt? 
 
 
Tack för din medverkan: Du betyder mycket för att denna behandling ska bli 
bättre, och genom att ha deltagit i den här studien kan du även bidra till att hjälpa 
personer med sömnsvårigheter i framtiden! 
 
 
Hälsningar, 
 
Maria Maldonado & Elisabeth Breitholz och alla från  
Karolinska internetpsykiatri som är delaktiga i I-BAS projektet! 
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Bilaga 12 

Förslag på hur man skulle kunna dela upp skalan i 

DBAS-A och DBAS-D   
 

1. Uppförstoring av konsekvenser 
 
4. Jag är orolig för att vara utan sömn en eller två nätter; jag kanske får ett ”nervöst sammanbrott”. A 
5. Jag är oroad över att mina kroniska sömnprobl. kan ha allvarliga konsekvenser för min fysiska hälsa. A 
15. Jag är ibland rädd för att dö när jag sover. A 
18. Utan en någorlunda bra sömn under natten, kan jag knappast fungera följande dag.  D 
23. Jag känner att jag fortfarande kan ha ett tillfredsställande liv, trots mina sömnsvårigheter. D 
25. Jag tycker att sömnsvårigheterna förstör mina möjligheter att uppskatta livet och hindrar mig från att 
göra det jag vill. D 
 

2. Känsla av brist på kontroll och oförutsägbarhet av sömnen 
8. Jag är orolig för att jag ska tappa kontrollen över min förmåga att somna A 
10. Efter en natt med lite sömn, vet jag att detta kommer att påverka mina dagl aktiviteter följande dag. A 
16. När jag har en bra natts sömn, vet jag att jag måste betala för det nästa natt D 
19. Jag kan aldrig förutse när jag kommer att sova bra eller dåligt under natten. D 
20. Jag har en låg förmåga att hantera de negativa konsekvenser som en störd sömn inverkar på mig. D 
22. Jag blir överväldigad av mina tankar om natten och ofta känner jag att jag inte har någon kontroll över 
mina tankar som bara snurrar runt i huvudet. A 
 

3. Orealistiska förväntningar på sömnen 
1. Jag måste ha tillräckligt med sömn, annars kanske jag inte fungerar nästa dag. A 
3. Jag oroar mig över att min sömn kommer att bli allt sämre. A 
9. I takt med att jag blir äldre behöver jag gå och lägga mig tidigare, annars kanske jag inte somnar i tid. A 
13. Det känns tråkigt att min partner somnar så fort han/hon lägger huvudet på kudden, och sover genom 
hela natten, och att inte jag kan göra det.  D 
14. Jag känner att sömnsvårigheter är ett resultat av åldrande och inte mkt man kan göra åt problemet. D 
28. Min sömn blir sämre hela tiden och jag tror inte att någon kan hjälpa mig. D 
 

4. Missattribuering vid sömnsvårigheter 
6. Jag blir orolig om jag inte lägger mig i tid på kvällen, eftersom jag kanske förlorar viktig sovtid. A 
9. Jag oroar mig för att det kan synas i mitt utseende när jag inte har sovit bra. A 
12. När jag känner mig irriterad, ledsen eller orolig under dagen, är det vanligtvis på grund av att jag inte 
har sovit bra natten innan. D 
17. När jag sover dåligt en natt, så känns det som att min sömn är förstörd för hela veckan. D 
21. När jag känner mig trött, har lite ork, eller bara inte fungerar så bra under dagen, är det vanligtvis på 
grund av att jag inte har sovit bra under natten.  D 
24. Jag oroar mig över att mina sömnsv kan bero på en sjukdom eller kemisk obalans i kroppen. A 
 

5. Aktiviteter som missgynnar sömn 
2. När jag inte får tillräckligt mycket sömn en viss natt, behöver jag ta igen detta, annars är jag rädd att jag 
inte ska klara av det jag måste göra. A  
7. När jag har svårt att somna eller somna om efter att jag har vaknat på natten,  
ligger jag kvar i sängen och oroar jag mig över detta.  A 
11. För att kunna vara pigg och fungera bra under dagen, tror jag att det för säkerhets skull är bättre för 
mig att ta sömnmedicin, hellre än att ha sovit dåligt under en natt. A 
26. En ”sängfösare” före läggdags är en nog den enda utvägen för mina sömnproblem. D 
27. Mediciner är förmodligen det enda som hjälper för min sömnlöshet. D 
30. Jag undviker eller ställer in aktiviteter/göromål (socialt/familj) när jag har sovit dåligt en natt. D 
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Bilaga 13 
S.I.C.S. 

 
Subjective Insomnia & Consequense Scale/Subjektiv Insomni & konsekvens skala 

 
Besvara frågorna utifrån Din aktuella situation (d.v.s. de senaste 2 veckorna).  
 
Försök att gradera dina svar på en skala mellan 0-10 för hur du uppfattar din situation. Vid 0 
och 10 finns exempel på vad dessa värden kan innebära, men utgå ifrån din egen upplevelse när 
du svarar på frågorna! 
 
 

1) I hur stor utsträckning upplever du sömnsvårigheter? 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
                               
Jag sover nästan                                                                                                         Jag har stora problem 
alltid bra om natten                                                                                                             i princip varje natt                                     
 
 

2) I hur stor utsträckning har du förmåga eller strategier att hantera dina nuvarande 
sömnsvårigheter? 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
Inte alls                                                                                                                      Jag har en god förmåga 

                         att hantera dem                                       
                                                                             
 

3) I hur stor utsträckning kan du ”stå ut” med, alternativt acceptera dina sömnsvårigheter? 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
Inte alls                                                                                                                                                Jag kan  
                                                                                                                                              acceptera dessa 
 
 

4) Hur stor inverkan har dina sömnsvårigheter under dagtid för vad du gör (påverkar det dina 
aktiviteter, eventuellt arbete och liknande)? 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
Inte alls                                                                                                                      Mycket negativ inverkan                                      
 
 

5)  Hur mycket tycker du att dina sömnsvårigheter påverkar dina relationer till andra människor  
(ex vis vänner, familj, arbetskamrater) 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
Det har jag inte                                                                                                                                  Mycket  
märkt av                   negativt  
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 6)  Har andra personer i din nära omgivning (så som vänner eller familj) noterat att du blir 
annorlunda till följd av dina sömnsvårigheter? 

 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
                             
Inte alls         De märker tydligt när jag    
                                           inte har sovit bra 
       
                                                                                                                                                                         

7)  Påverkar dina sömnsvårigheter hur du känner dig, (med en förändrad sinnesstämning till följd 
av dina sömnsvårigheter, så som exempelvis ledsenhet, oro, irritation eller stressupplevelse)? 

 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
Inte vad jag           Mycket negativt                                                                                                                                                                                
har märkt  
 
 

8)  Brukar dina sömnsvårigheter påverka hur du fungerar under dagen, med exempelvis svårigheter 
att koncentrera dig eller minnas saker? 

 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
Inte vad jag           Mycket negativt                                                                                                                                                                                
har märkt  
 
 

9)  Brukar du ställa in planerade aktiviteter, eller dagliga göromål, då du inte har sovit bra? 
 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
Aldrig           Nästan alltid 
 
 

10) Hur påverkar dina sömnsvårigheter dina eventuella framtidsplaner? 
 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
Jag tar en dag      Det påverkar inte  
i taget, för jag       mina planer eller 
vet aldrig hur jag           hur jag ser på  
mår till följd av mina                  framtiden 
sömnsvårigheter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


