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Insomni är ett stort folkhälsoproblem där Kognitiv beteendeterapi 
(KBT) har visat sig vara en effektiv behandling också i form av 
självhjälp. Föreliggande studie hade till syfte att undersöka hur hållbara 
resultaten av en behandling med en självhjälpsbok är över tid och om 
ett terapeutstöd 15 minuter i veckan via telefon gav någon skillnad för 
behandlingseffekten. Detta skedde genom en randomiserad, 
kontrollerad studie där 130 deltagare uppfyllde inklusionskriterierna 
för sömnsvårigheter. Betingelserna var behandling med stöd, 
behandling utan stöd och kontrollgrupp på väntelista. Efter 6 veckors 
behandling visade resultaten utifrån insomninns svårighetsgrad, 
sömnrelaterade beteenden och sömndagboksmått att båda 
behandlingsgrupperna signifikant förbättrats och att 
behandlingsgruppen med stöd förbättrats mest. Vid 3 månaders 
uppföljning var resultaten stabila. Slutsatsen är att 
sjävhjälpsbehandling med KBT i biblioterapiformat förefaller ha en 
god effekt vid insomni. En effekt som förstärks av tillgång till ett 
begänsat terapeutstöd.  

 
Sömnsvårigheter är ett problem som många människor upplever någon gång under livet. 
Siffror från socialstyrelsens folkhälsorapport (2005) visar att 27 % av befolkningen 
uppger sig ha sömnbesvär. Kvinnor lider av sömnsvårigheter i högre grad (ca 32 % av 
kvinnorna i befolkningen) än män (ca 22 % av männen i befolkningen). Siffrorna har 
ökat sedan 1980 och den största ökningen skedde mellan 1996/1997 och 2002/2003. 
 
Sömnsvårigheter har uppmärksammats i media de senaste åren med inslag i TV-program 
och artiklar i flera morgon- och kvällstidningar. Debatten har rört konsekvenser i form av 
allvarliga hälsorisker så som hjärt- och kärlsjukdomar, utveckling av depression och 
risker vid bilkörning samt psykosociala effekter. Många inslag har också handlat om 
olika behandlingsmetoder för sömnproblem. Flera aktörer på marknaden har under de 
senaste åren lanserat behandlingsmetoder för insomni, bl.a. har Apoteket en behandling 
på Internet. Det finns även ett antal självhjälpsböcker i handeln.  
 
Trots att det finns belägg för att icke-farmakologiska behandlingar för insomni är 
effektiva har majoriteten av denna patientgrupp hittills inte fått möjlighet till en sådan 
typ av behandling. Husläkaren är vanligen den person i hälsoapparaten som först får veta 
att patienten lider av sömnsvårigheter. Det ligger oftast närmast till hands för läkaren att 
föreskriva en farmakologisk behandling framför andra alternativ. Den farmakologiska 
behandlingen har fördelen att den ofta ger en snabb effekt. Medicinerna medför dock 
risker. Det finns otillräckligt med forskning som visar på effekter av medicinering som 
sträcker sig längre än sju dagar. Det finns risk för biverkningar, återkommande insomni 
och beroende, särskilt när det är fråga om mediciner med benzodiazepiner (Backhaus, 
Hohagen, Voderholzer & Riemann, 2001). Då insomniprevalensen är hög är det 
orealistiskt att alla patienter kan få träffa någon med expertkunskaper och som kan 
erbjuda psykologisk behandling för sömnbesvären. Med hänsyn till detta och då det finns 
indikationer på att självhjälpsbehandling vid insomni är effektivt är det kanske den 
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viktigaste orsaken till att det är så nödvändigt att ta fram och utvärdera specifika 
självhjälpsmanualer för personer med sömnsvårigheter.  
 
Att sömnen är viktig för oss har forskning påvisat även om den inte fullständigt kunna 
klargöra varför. Under sömnen deaktiveras kroppens fysiologiska och psykologiska 
system. Andnings- och hjärtfrekvensen sjunker, kroppstemperatur och muskelspänning 
minskar och tankeverksamheten går på lågvarv. Denna nedvarvning är nödvändig för 
återhämtning (Lundh, 2006). Det varierar från person till person hur mycket sömn vi 
behöver, de flesta sover mellan fem och nio timmar (Jernelöv, 2007). För många 
människor är sömnen dock störd på något sätt. Allvarligare sömnstörningar kan uppfylla 
kriterierna för en klinisk diagnos. Den psykiatriska diagnosen innehåller ett flertal olika 
kategorier av sömnstörningar, t.ex. sömnapné, narkolepsi och sömngång (APA, 2002). 
 

Insomni 
Den vanligaste sömnstörningen kallas insomni och det är också den störning där 
psykologiska faktorer anses ha störst betydelse. Sömnbesvär ser olika ut till sin natur för 
äldre och för yngre människor. Äldre personer uppger ofta svårigheter att ha en ihållande 
sömn då de vaknar under natten. Bland yngre är insomningssvårigheter vanligast (Morin, 
Kowatch, Barry & Walton 1993). 
 
En KBT-modell för insomni som presenteras av Lundh (2006) grupperar en mängd olika 
faktorer som kan leda till utveckling av sömnproblem i två breda kategorier. Dessa 
kategorier är sömnstörande faktorer och sömntolkningsfaktorer. Till sömnstörande 
faktorer hör den fysiologiska och psykologiska deaktiveringen. Ofullständigt bearbetade 
emotionella händelser samt vanor eller betingningar som förknippar 
insomningssituationen och sängen med aktivitet och oro i stället för avslappning 
försvårar deaktiveringen. Till sömnstörande faktorer hör också det som kallas bristande 
sömnhygien. Sömnhygien innebär att stimuli i miljön påverkar sömnen och det innefattar 
flera faktorer, t.ex. sovrummets temperatur, ljus och ljud i samband med sänggående 
samt livsstilsfaktorer, t.ex. konsumtion av alkohol och kaffe samt kost, motion och 
rökning. Sömntolkningsfaktorer innebär att insomnipatienter har dysfunktionella och 
mer negativa föreställningar än normalsovare om sitt sömnbehov, sin sömnlängd, 
insomningstid, orsakerna till problemen samt konsekvenserna av dessa. Dessa 
föreställningar skapar ofta oro och ältande som försvårar sömnsituationen. Ofta kan 
insomnipatienter tappa tron på kroppens förmåga till sömn (Jernelöv, 2007). De båda 
kategorierna som presenteras av Lundh samverkar på olika sätt. Ibland kan insomnin 
övervägande handla om sömnstörande faktorer, i andra fall spelar 
sömntolkningsfaktorerna den dominerande rollen i förklaringen till sömnbesvären.  
 
Att de kognitiva förvrängningarna eller de dysfunktionella tolkningarna har betydelse i 
personers uppfattning av insomni blir tydligt då man har sett att skillnaderna mellan hur 
mycket mindre en person som lider av insomni sover, jämfört med en person som inte 
upplever sig ha sömnproblem, inte är så stora. Objektiva sömnmått där mängden sömn 
har mätts i sömnlaboratorium har visat att skillnaderna är betydligt mindre än man kan 
vänta sig utifrån hur insomnipatienter rapporterar sina upplevelser av sömnsvårigheter 
(Lundh, 2006). Det lidande som problemen skapar är således till stor del knutet till 
upplevelsen av sömnbesvären och inte enbart den faktiska mängden sömn.  
 
Alla människor kan ha en period i livet efter t.ex. en separation eller en förändrad 
arbetssituation då sömnen försämras. När sömnbesvär är ihållande och inte 



 3

spontanförbättras kan det vara aktuellt att tala om insomni. Diagnosen delas upp i primär 
insomni som innebär att besvären förekommer utan att de kan förklaras med annan 
sjukdom och sekundär insomni som betyder att besvären till stor del orsakas av en annan 
störning eller diagnos.   
 
Kriterierna för diagnosen primär insomni, som de beskrivs i kriteriesammanställningen 
DSM-IV (APA, 2002) är: 
 

A. Svårigheter att somna, täta uppvaknanden eller en känsla av att inte bli 
utsövd under minst en månad. 

B. Sömnstörningen (eller den åtföljande tröttheten under dagtid) orsakar 
kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i 
andra viktiga avseenden. 

C. Sömnstörningen förekommer inte enbart i samband med narkolepsi, 
andningsrelaterad sömnstörning, störd dygnsrytm eller någon parasomni. 

D. Störningen förekommer inte enbart i samband med någon annan psykisk 
störning (t.ex. egentlig depression, generaliserat ångestsyndrom, konfusion). 

E. Störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans 
(t.ex. drogmissbruk, medicinering) eller av somatisk sjukdom/skada.  

 
För att man i forskningen ska få jämförbara resultat mellan olika studier behövs mer 
uttömmande kriterier för insomni som tar hänsyn till fler aspekter så som praktiska 
möjligheter till sömn. Sömnforskare vill också studera en bredare grupp som bättre 
representerar hela den population som har sömnbesvär, inte bara den som uppfyller 
kriterierna i DSM-IV, varför forskningskriterierna är mer liberala och ger möjlighet att 
inkludera fler personer. Det finns ett antal sådana forskningskriterier för olika typer av 
insomni så som primär insomni, idiopatisk insomni och insomni p.g.a. somatisk 
sjukdom. Här presenteras enbart den övergripande definitionen för insomni då denna 
varit relevant för studien. 
 
Forskningskriterierna för insomni (den övergripande definitionen) enligt Edinger et al. 
(2004) är: 
 

A. Individen rapporterar ett eller flera av följande sömnrelaterade problem: 
1. svårigheter att somna, 
2. täta uppvaknanden, 
3. för tidigt uppvaknande, eller  
4. sömn som är kroniskt icke-restaurerande eller av dålig kvalitet. 

B. Ovanstående sömnproblem föreligger trots adekvata förhållanden för och 
möjligheter till sömn. 

C. Minst ett av följande dagtidsymtom relaterat till de nattliga 
sömnsvårigheterna som individen rapporterar om föreligger: 

1. utmattning (fatigue); 
2. uppmärksamhets-, koncentrations- eller minnessvårigheter; 
3. social eller yrkesmässig dysfunktion eller skolsvårigheter; 
4. humörpåverkan/irritabilitet; 
5. sömnighet dagtid; 
6. förlust av motivation/energi/initiativförmåga; 
7. benägenhet till misstag/olyckor på arbetet eller vid bilkörning; 



 4

8. spänningshuvudvärk och/eller gastrointestinala symtom p.g.a. 
sömnbrist; och 

9. oro kring sömnen.  
 
Insomnins påverkan på dagtidsfunktion 
Insomni kan leda till försämrad livskvalitet, försämrad produktivitet och utveckling av 
psykiatriska diagnoser såsom depression (Van Straten, 2008). Ungefär 10 % av 
befolkningen lider av negativa konsekvenser dagtid pga. insomni. Några av dessa 
negativa konsekvenser är trötthet, svårigheter med kognitiva prestationer, 
humörpåverkan och annat psykiskt lidande. Upplevelsen av trötthet under dagen 
attribueras ofta till bristande sömn. Man har i en enkätstudie funnit att trötthet dagtid 
korrelerar mer med självskattad sömnkvalitet än med sömnkvantitet (Lavidor, Weller & 
Babkoff; 2003). Sömnkvantiteten mättes med självskattningar på sömnlatens, 
nattvaknanden och tidiga morgonvaknanden.  
 
Traditionellt har det mesta av forskningen som gjorts kring insomni fokuserats på 
beteenden under natten. Nu har man sett att tankar och beteenden under dagen kan vara 
minst lika viktiga. Tankar under dagen som innefattar oro och fokus på faktorer som kan 
påverka sömnen negativt uppfattas som varningssignaler och bidrar lika mycket som 
nattprocesser till att insomnin vidmakthålls. I en studie av Semler och Harvey (2007b) 
fann man att de som fick instruktionen att fokusera på sömnrelaterade tankar och 
kroppssignaler som kunde tyda på sömnbrist kom in i en ond cirkel där de fick mer 
negativa tankar och använde mer säkerhetsbeteenden, dvs. beteenden som man gör för 
att lindra osäkerhet och rädsla, t.ex. ställa in aktiviteter för att man inte tror sig kunna 
genomföra dem. Denna grupp upplevde även mer trötthet än de som ej fått denna 
instruktion. Dessa författare gjorde även en annan studie där de som fick instruktioner på 
att självfokusera genom att ses sig själva på en TV-skärm upplevde att de presterade 
mycket sämre på neuropsykologiska tester än en kontrollgrupp trots att de faktiskt 
presterade lika bra som kontrollgruppen (Semler & Harvey, 2007a). Självfokus bidrar 
således till lägre skattningar på dagtidsfunktion. 
 

Behandling av insomni 
Det är vanligt att insomniker själva försöker lindra sina sömnbesvär genom att 
självmedicinera med t.ex. alkohol och naturläkemedel istället för att söka professionell 
hjälp (Morin 1993). För de som söker sig till vården finns idag framförallt två 
behandlingsmetoder som är vetenskapligt utvärderade vid insomni, sömnmediciner och 
kognitiv beteendeterapi (KBT). 
 
Farmakologisk behandling 
Farmaka har inom vården varit den vanligaste behandlingen vid insomni (Jernelöv, 
2007). Benzodiazepiner som Nitrazepam och Flunitrazepam verkar lugnande och 
underlättar därför insomningen. Zolpidem och Zopiklon- preparat förkortar 
insomningstiden, minskar nattliga uppvaknanden och förlänger den totala sömntiden. 
Alla dessa preparat är dock toleransutvecklande vilket innebär att dosen successivt måste 
ökas för att ge effekt. Antihistaminer används ibland i sömngivande syfte. De är 
framförallt allergimediciner men ger en avslappnande och somnulent effekt. De är inte 
beroendeframkallande men dåsighet kan sitta i dagen efter. Sömnmediciner kan vara 
effektiva men lär inte patienten att somna på egen hand. Istället skapar de ofta ett 
psykologiskt beroende då patienten attribuerar god sömn till medicinen även om den 
fysiologiska effekten kanske inte längre är märkbar. Det innebär stress och oro för 
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patienten att vara utan sömnmedicin och tappad tro på kroppens egen förmåga till sömn. 
Att ta medicin vid behov är vanligt hos insomnipatienter och kan innebära god sömn den 
natt man tar medicinen men att besvären återkommer, ofta förvärrade, de nätter då man 
inte tar medicinen, något som kallas rebound-effekt.  
 
KBT vid insomni 
Psykologisk behandling som är vetenskapligt utvecklad och evidensbaserad är ett viktigt 
alternativ till farmaka som behandling vid insomni. Tidigare effektstudier på KBT vid 
insomni visar att KBT har god effekt, både när terapin genomförs som individuell terapi, 
gruppterapi, via telefon eller som internetbehandling (t ex Bastien, Morin, Oullet, Blais, 
Bouchard, 2004; Ström, Pettersson, Andersson, 2004). 
 
KBT vid insomni består av ett flertal interventioner eller tekniker som kan användas 
separat eller, som vanligt är, i kombination (Lundh, 2006). Morin (1993) beskriver en 
modell där behandlingen inleds med en beteendeanalys. Information samlas in genom 
intervju, olika skattningsskalor och inte minst genom att personen fyller i en eller två 
veckors sömndagbok. Genom att använda flera metoder är det lättare att få en 
uppfattning om hur sömnmönstret ser ut, vilka föreställningar personen har kring sin 
sömn samt hur sömnproblemen tar sig uttryck. Särskilt sömndagboken med läggningstid, 
insomningstid, uppvaknanden under natten, vakentid och uppstigningstid samt 
sömnkvalitet är viktig information för beteendeanalysen. Utifrån analysen kan man 
sedan kombinera de behandlingsinterventioner som passar patientens problem bäst. 
Nedan följer en förteckning av de vanligaste teknikerna: 
 

Sömnrestriktion  
Metoden kan enligt Lundh (2006) betraktas som en exponeringsövning för patienter som 
räds konsekvenserna av att inte få ett visst antal timmars sömn. Detta grundar sig på ett 
antagande om att insomnipatienter ligger i sängen för mycket. Syftet med metoden är att 
medvetet ge kroppen för lite sömn under en begränsad period. Detta medför att kroppen 
tar nästa tillfälle att sova när det ges och då också en mer sammnahängande, djup sömn. 
Kroppen vänjer sig vid regelbundenheten och att sängen innebär att sova. 
Sömndagboken som patienten fyllt i utgör underlag för hur länge patienten får ligga i 
sängen för att sova. Baserat på hur länge personen faktiskt sov av den tid som 
tillbringades i sängen (dvs. sömneffektiviteten) bestäms hur länge individen ska ligga i 
sängen kommande vecka. Sömneffektiviteten bör överstiga 85 %. Sömnrestriktion bör 
kombineras med stimuluskontroll (Morin 1993).  
 

Stimuluskontroll 
För insomniker kan sängen ha blivit en plats där man ligger vaken och oroar sig för 
sömnen. Patienten ska istället sammankoppla sängen med att sova, detta innebär att 
sängen enbart ska användas till att sova och ha sex i. Alla andra aktiviteter (läsning, 
samtal, korsordslösande o.s.v.) ska göras på någon annan plats. Patienten ska vidare 
kliva upp vid samma tid varje morgon, alla dagar i veckan. Syftet är att skapa ett 
regelbundet sömnmönster och att en naturlig trötthet ska infinna sig vid ungefär samma 
tid varje kväll. Patienten får inte ta tupplurar på dagen, eftersom tupplurar stjäl sömntid 
från natten (Morin, 1993). 
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Sömnhygien 
Sömnhygienen innebär de miljö- och livsstilsfaktorer som påverkar sömnen (Morin, 
1993). Interventionen innebär att dessa faktorer undersöks och om nödvändigt förändras 
för att skapa förutsättningar för bättre sömn. 
 

Avslappningsmetoder 
Muskulär och psykologisk spänningsnivå innebär en aktivering av kroppen och 
motverkar möjligheten till insomning och bibehållen sömn (Lundh, 2006). 
Avslappningsövningar är därför ett effektivt sätt sänka aktiverings- och spännings-nivån. 
För att få musklerna att slappna av används ofta progressiv avslappning. Den 
psykologiska avslappningen kan uppnås genom att göra t.ex. meditations och 
visualiseringsövningar. 
 

Paradoxal intervention 
Då patienten försöker somna kan spänningsnivån höjas av att patientens problemlösning 
kring insomningen aktiveras. Med en paradoxal intervention menas att patienten får 
instruktionen att hålla sig vaken (Lundh, 2006). På detta sätt försöker man få patienten 
att ge upp kampen och problemlösningen kring hur han eller hon ska somna. Metoden 
fungerar inte för alla och används bara i undantagsfall. 
 

Kognitiva interventioner 
Insomnipatienter har ofta katastrofföreställningar om vilka konsekvenser sömnbristen 
kommer att leda till. Dessa kan innehålla farhågor om kommande dag och att inte kunna 
fungera. Genom att kombinera ett ifrågasättande av dessa uppfattningar med 
beteendeexperiment kan man systematiskt utforska om föreställningarna stämmer 
(Lundh, 2006). De kognitiva interventionerna syftar till att förändra de förväntningar 
man har på sömnen som ofta kan ha dålig anknytning till verkligheten samt att 
omvärdera uppfattningen om sömnproblemens konsekvenser för dagtidsfunktionen 
(Morin, 1993).  
 

Utsättning av sömnmedicin 
Att trappa ner eller helt sluta med sömnmedicin uppmuntras och genomförs stegvis och 
systematiskt, dvs. att man tar en bestämd dos av medicinen vid samma tidpunkt varje 
kväll. Kontakt med utskrivande läkare förespråkas för att göra realistiska dossänkningar 
och diskutera eventuella bieffekter av att sluta med medicinen (Jernelöv, 2007). 
 

Tidigare forskning 
KBT som självhjälp 
Självhjälpsbehandling via Internet har visat sig effektivt vid flera olika problem och ger 
ökade möjligheter att behandla fler. Självhjälpsböcker är en form av ”biblioterapi” som 
beskriver hur klienten på egen hand kan göra beteendeförändringar. Självhjälpsböcker 
har den fördelen att i stort sett vem som helst kan köpa och använda dessa till skillnad 
från Internetbehandlingar som kräver tillgång till dator och en viss datorvana. Då det 
visat sig att många insomniker är över 55 år (Irwin, Cole & Nicassio, 2006) är det inte 
helt otänkbart att en bok känns mer tillgänglig än ett behandlingsprogram på Internet. 
Har man köpt boken finns den ju dessutom alltid kvar hemma att gå tillbaka till för att 
vidmakthålla resultaten eller försöka igen.  
 
Det finns en hel del självhjälpsböcker på marknaden. Som exempel kan nämnas Espie 
(2006) Overcoming insomnia and Sleep Problems och Söderström (2007) Sömn - Sov 
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bättre med KBT. Även föreliggande studie utgår från en självhjälpsbok: Sov gott- råd 
och tekniker från KBT (Jernelöv, 2007). Böckerna säljer ibland i stora upplagor vilket 
gör utvärdering, effektstudier och uppföljningar över tid nödvändiga i en betydligt större 
utsträckning än vad som gjorts hittills. Vid livsstilsförändringar av problem som 
insomni, med påtagliga hälsomässiga effekter, torde den långsiktiga förändringen vara 
den mest intressanta. En KBT –behandling i form av självhjälp för insomni som får 
bestående förändringar blir därför den kanske mest intressanta och användbara. För den 
enskilda individen är den största vinsten en kvalitativ livstilsförändring som håller i sig. 
Det är därför av högt intresse att fler studier som undersöker uppföljning genomförs och 
att man inte stannar vid enbart de omedelbara effekterna av behandlingen. Om boken 
visar sig ge god bestående hjälp till personer med insomni kan den innebära ett effektivt 
hjälpmedel för privatpersoner och bli ett lättadministrerat och billigt tillskott till 
behandlingsfloran som kräver en liten insats av terapeuter.  
 
Självhjälp mot insomni har utvärderats i flera studier. En metaanalys visar generellt att 
olika självhjälpsbehandlingar vid insomni ger lite till måttligt positiva resultat för 
interventioner med stöd och interventioner med skrivet material (utan video och 
ljudband). Dessutom fann man att resultaten var bättre för dem som inte hade komorbida 
tillstånd (Van Straten, 2008).  
 
Det finns flera studier där man undersökt om självhjälp med skrivet material fungerar. I 
Alperson och Biglans studie från 1979 fick deltagare specialtillverkade manualer med 
råd om stimuluskontroll och avslappning eller fysisk aktivitet i sängen. I denna studie 
förbättrades unga deltagares sömn avsevärt mycket mer än äldre deltagares. Goda 
resultat uppnåddes för insomniker som inte samtidigt behandlades med sömnmedicin 
med en kommersiellt tillgänglig självhjälpsbehandling bestående av främst ett ljudband 
med en kompletterande tryckt manual. För insomniker som samtidigt behandlades med 
sömnmedicin visade resultaten att en terapeutkontakt var nödvändig för att få en effekt 
(Morawetz, 1989).  
 
Mimeault & Morin (1999) gjorde en studie på självhjälp genom biblioterapi där en grupp 
enbart fick självhjälpsmaterialet, en grupp fick materialet och telefonstöd 15 minuter 
varje vecka medan en grupp fungerade som kontroll satt på väntelista. 
Sjävhjälpsmanualen utgjordes av skrivet material som skickades till deltagarna en vecka 
i taget under behandlingstidens 6 veckor. Varje vecka behandlades ett nytt avsnitt så som 
sömnrestriktion och stimuluskontroll. Två veckors sömndagbok fylldes i före 
behandling, efter behandling och vid tre månaders uppföljning. Forskarna fann en 
signifikant huvudeffekt för tillfälle och en signifikant interaktionseffekt för grupp × 
tillfälle när det gäller total sömntid (TST), sömneffektivitet (SE) och total vakentid 
(TVT). Båda behandlingsgrupprena blev signifikant bättre på alla måtten medan 
kontrollgruppen på väntelista inte förbättrades signifikant. Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan de båda behandlingsgrupperna. När det gäller sömndagboksmåtten 
sömnlatens (SL), nattuppvaknanden, tidigt morgonvaknande och sömnkvalitet fanns en 
signifikant effekt av tillfälle och en signifikant interaktionseffekt för grupp × tillfälle. 
Signifikant minskning av tidigt morgonuppvaknande fanns efter behandling hos de båda 
behandlingsgrupperna men inte hos kontrollgruppen. Det var ingen signifikant skillnad 
mellan behandlingsgrupperna. Förbättring i nattuppvaknanden och sömnkvaliet sågs men 
var inte signifikant. Resultaten stod sig vid tre månaders uppföljning. 
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Studier har visat att självhjälpsbehandling har signifikant effekt på själva sömnkvaliteten 
och längden, samt ofta stor effekt på hur mycket patienten upplever att sömnen innebär 
problem; patienten oroar sig betydligt mindre och lider därmed mindre (t ex Riedel, 
Lichstein & Dwyer, 1995; Morin, Beaulieu-Bonneau, LeBlanc & Savard, 2005). Då 
uppsatsen ämnar undersöka egenobserverat sömnbeteende och dagtidsfunktion är dessa 
studier särskilt relevanta för den här uppsatsen. Den här studien baseras på en 
självhjälpsbok som finns i handeln vilket ingen tidigare studie gjort. Tidigare studier som 
testat så kallad ”biblioterapi” har byggt på texter som distribuerats eftersom 
behandlingen fortskridit eller som komplement till annan behandling, till exempel 
videobaserad terapi (Riedel et al, 1995). En tidigare studie har använt kommersiellt 
tillgängligt material där huvudkomponenten var ett ljudband (Morawetz, 1989). 
 
KBT vid insomni på längre sikt 
Studier har visat på att resultat som uppnås under KBT- behandling vid insomni också 
bibehålls. Vid en korttids gruppterapi förbättrades deltagarnas totala sömntid och 
sömnkvalité. Insomningslatensen minskade och så också de negativa sömnrelaterade 
kognitionerna. De signifikanta resultaten stod sig vid uppföljning. Den totala sömntiden 
ökade t.o.m. från eftermätningen till tre månaders uppföljningen och var stabil vid 12 
månader och långtidsuppföljning (2-3år) (Backhaus, Hohagen, Voderholzer & Riemann, 
2001). I Mimeault och Morins studie från 1999 som nämnts ovan visar goda och 
bestående resultat av KBT – baserad självhjälpsbehandling i biblioterapiform. 
Deltagarna i gruppen som fått telefonstöd hade ett litet försprång vid eftermätningen. Vid 
tre månaders uppföljning var detta försprång inhämtat. Behandlingsgruppen utan stöd 
hade fortsatt att förbättras medan gruppen med stöd låg kvar på samma nivå som vid 
eftermätningen.  
 
I en studie där man gjorde jämförelser mellan individuell terapi, gruppterapi och 
behandling via telefonsamtal fann man inga skillnader mellan de olika 
behandlingsformerna. Alla förbättrades signifikant på de olika måtten från förmätning 
till eftermätning. Resultaten stod sig vid 6 månaders uppföljning (Bastien et al. 2004). 
Espie, Inglis och Harveys studie från 2001 har visat att KBT-behandling för insomni är 
lika bra eller till och med mer effektiv för de som lider av mycket stora sömnproblem 
jämfört med dem som har mindre problem med sömnen vid 12 månaders uppföljning. 
Utfallet var även gynnsamt för dem som tog sömnmedicin, samt för personer som led av 
oro och depression.  
 
Sammantaget kan sägas att det finns lovande resultat för KBT som självhjälp vid 
insomni och att resultaten står sig vid uppföljningar vid tre till sex månader och ända upp 
till 3 år. Biblioterapi verkar god som form för självhjälp främst tillsammans med ett 
begränsat terapeutstöd (vanligen 15 minuter i veckan via telefon).   
 
Föreliggande arbete baseras på data från ett större projekt som påbörjades under våren 
2008. Det är den första studien i Sverige som undersöker en KBT-baserad självhjälpsbok 
för insomni. Dessutom prövas behandling med de olika betingelserna utan terapeutstöd 
och med 15 minuters terapeutstöd i veckan. I Blom och Rydhs delstudie som gjordes 
våren 2008 undersöktes resultaten för 74 av deltagarna i huvudstudien. De fann goda 
resultat efter behandling för så väl behandlingsgruppen utan stöd som 
behandlingsgruppen med stöd utifrån självskattningsformuläret Insomnia Severity Index 
(ISI). Kontrollgruppen var oförändrad. Bäst effekt fick behandlingsgruppen med 
telefonstöd 15 minuter per vecka. Det som gör den här uppsatsen så viktig är att den 
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undersöker behandlingseffekterna utifrån egenobserverad sömnkvalité och sömnkvantitet 
samt om resultaten håller i sig vid uppföljningsmätningen. Speciellt intressant är att titta 
på om skillanden mellan behandlingsgrupperna består även på längre sikt då målet är en 
kvalitativ livsstilsförändring som håller i sig. Vikten av de långsiktiga resultaten går inte 
att nog understryka ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv.   
 
Insomni är ett stort problem. Som nämnts tidigare uppger 27 % av befolkningen att de 
har sömnsvårigheter. Terapeuttillgången är begränsad på vårdcentraler dit insomniker 
vanligen vänder sig för hjälp. De patienter som söker sig till vården får oftast 
farmakabehandling. Denna sorts behandling är problematisk i längden. 
Läkemedelsverket rekommenderar ett användande av sömnmedicin som inte överstiger 
två veckor (Jernelöv, 2007). Medicinering medför även risk för beroende. Som beskrivits 
tidigare visar KBT i form av självhjälp lovande resultat som ett effektivt alternativ till 
behandling med sömnmedicin. En KBT- behandling med begränsat terapeutstöd kan 
vara ett tids – och kostnadseffektivt tillskott till klinisk praxis om det visar sig att 
resultaten håller över tid. Det är viktigt att i sömnforskningen hitta tillförlitliga och 
uttömmande mått som ger en bred bild av insomnin och dess följder. Så vitt författarna 
till denna uppsats erfar har ingen studie tidigare innefattat dagtidsfunktion i 
sömndagboken så som denna studie gör. Då det lidande som insomniker rapporterar i 
stor utsträckning handlar om försämrad dagtidsfunktion är detta ett intressant mått att 
titta närmare på. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här delstudien är primärt att undersöka hur hållbara resultaten av 
självhjälpsbehandling mot sömnbesvär är över tid. Behandlingen utgår från en bok som 
finns i handeln. En grupp fick enbart boken medan en grupp fick boken i kombination 
med terapeutstöd 15 minuter i veckan via telefon. Indikationerna från Blom och Rydhs 
(2008) delstudie är att behandlingsgruppen med stöd förbättras mer än 
behandlingsgruppen utan stöd vid eftermätning. Det är av intresse att se om det finns 
någon bestående skillnad mellan behandlingsgrupperna vid uppföljning. Ytterligare av 
intresse är att jämföra behandlingseffekterna utifrån självskattningsformulär (ISI) med 
obseravationer av eget beteende när det gäller sömnkvalité och sömnkvantitet samt 
skattningar av dagtidsfunktion (sömndagbok). Även om självhjälp har visat goda effekter 
i behandling av insomni så är denna typ av studie med en kommersiellt tillgänglig 
självhjälpsbok kombinerad med terapeutstöd enligt vår kännedom inte testad tidigare, 
varken i Sverige eller utomlands. Detta gör studien väsentligen explorativ till sin 
karaktär. 
 
 
Frågeställningar 

� Har självhjälpsbehandling mot sömnbesvär en bestående effekt vid tre månaders 
uppföljning, jämfört med en kontrollgrupp?  

� Består möjliga skillnader mellan behandlingsgrupperna från eftermätningen vid 
uppföljningsmätningen? 

� Hur ser behandlingseffekterna ut i en jämförelse mellan egenobserverade 
sömnbeteenden (sömndagboksdata) och självskattade sömnbesvär (ISI)? 
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Metod 

 
Undersökningsdeltagare 

Huvudstudien riktade sig till vuxna människor som led av sömnsvårigheter runt om i 
landet. Kriterierna för inklusion var att deltagaren skulle ha sömnbesvär på en klinisk 
nivå, definierat som över 10 poäng på Insomnia Severity Index (Bastien, Vallière & 
Morin 2001), samt att personen uppfyllde den övergripande definitionen av 
forskningskriterierna för primär eller sekundär insomni enligt American Academy of 
Sleep Medicine (Edinger et al., 2004). Det var därtemot inget krav för deltagande i 
studien att personen skulle uppfylla primär insomnidiagnos enligt DSM-IV. Deltagaren 
skulle ha tillräckligt goda färdigheter i det svenska språket för att tillgodogöra sig texten 
i självhjälpsboken och kunna föra samtal per telefon. De skulle också ha praktisk 
möjlighet att fylla i formulär på Internet och kunna skicka och ta emot e-post. Personen 
skulle inte på förhand kunna förutse några hinder, så som en längre resa, för att delta i 
behandlingen under våren eller hösten 2008 beroende på vilken grupp personen lottades 
till. Personer med kronisk värk så som fibromyalgi eller reumatism inkluderades i 
studien om de vid bedömningskonferens med handledare ansågs ha möjlighet att 
tillgodogöra sig behandlingen. Detta innebar att ett antal studiedeltagare uppfyllde 
diagnoskriterier för insomni som bedömdes vara sekundär till ett annat tillstånd.  
 
Exkluderade blev personer som hade diagnos eller misstanke om diagnos för 
sömnsjukdomarna sömnapné och narkolepsi då dessa bedöms erfordra en annan typ av 
behandling samt fysiska eller psykiska sjukdomar som var kontraindicernade för 
behandlingen eller som krävde annan behandling. Exkluderande var även bipolär 
sjukdom, svår depression och/eller suicidrisk som skattades utifrån =>30 på 
Montgomery Åsberg Depression Scale – Self rating (MADRS-S Svanborg & Åsberg, 
1994) eller svar som låg på 4 poäng eller över på Item 9 angående livslust på MADRS. 
Ytterligare exklusionskriterier var hög grad av komorbiditet samt fysiska sjukdomar som 
direkt påverkade sömnen, alkoholmissbruk, drogbruk eller bruk av t.ex. anti-
inflammatoriska mediciner vars bieffekter påverkar sömnen. I bedömningsformulären 
ställdes frågor om alla dessa faktorer. Vid svar på frågan om veckokonsumtion av 
alkohol som översteg 7 enheter hos kvinnor och 10 enheter hos män utfördes Alcohol 
Use Disorder Identification Test (AUDIT) vid bedömningsintervjun. Tydlig indikation 
på alkoholberoende (över 10 poäng på AUDIT) ledde till exklusion. Ytterligare 
exkluderande faktorer var nattarbete/nattskiftarbete, småbarn, sömnbesvär under en 
kortare period än 4 veckor, annan pågående psykologisk behandling för sömnbesvär 
samt tidigare KBT- behandling för insomni eller att personen hade en självhjälpsbok för 
sömn baserad på KBT-tekniker hemma. 
 

Studiens upplägg 
Personer med sömnproblem i hela landet rekryterades till huvudstudien genom annonser 
på hemsidorna www.studie.nu och www.ki.se där en kort presentation av studien gavs 
och där det fanns möjlighet för deltagarna att göra en intresseanmälan. Författaren till 
självhjälpsboken intervjuades i tv-programmet Efter tio på TV4 och i DN och hänvisade 
då intresserade att anmäla sig på hemsidorna. I Gefle Dagblad publicerades också en 
intervju med en av projektmedarbetarna. Ett pressmeddelande skickades ut till ett antal 
tidskrifter och webbsajter med inriktning på sömn och hälsa. Astma- och 
Allergiförbundet mailade till ett hundratal medlemmar med information om studien och 
en anmälan. Alla intresseanmälda erbjöds att på studiens hemsida, 
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(http://www.forskningsprojekt.net/ki/insomni/), inhämta vidare information om studien. 
Villkoren för deltagande, t.ex. att det är frivilligt och oavlönat, och att deltagaren själv 
kan avbryta sitt deltagande i studien närsomhelst på egen begäran fanns med bland 
informationen som deltagaren tog del av innan samtycke lämnades genom att kryssa i en 
ruta. Forskargruppen sände in en etikansökan avseende studien till den regionala 
etikprövningsnämnden i Stockholm och fick ett godkännande i februari 2008. 
 
Alla deltagare som lämnat samtycke, 439 personer, fick fylla i bedömningsformulär på 
Internet. Bedömningsintervjuer genomfördes med de 235 deltagare som inte 
exkluderades på basis av svar i formulären i syfte att få ytterligare information om 
faktorer rörande  inklusion eller exklusion i studien. Efter bedömningsintervjuerna hölls 
bedömningskonferanser där predicerade svårigheter och hinder för genomförande av 
behandling diskuterades. 173 personer ansågs uppfylla kriterierna för inklusion och 
erbjöds därmed att fylla i förmätningsformulär. Behandling erbjöds de deltagare som 
fullföljde förmätningen, vilket var 135 personer. Dessa randomiserades sedan till någon 
av grupperna behandling med stöd, behandling utan stöd och kontrollgrupp på väntelista. 
Behandling utan stöd bestod i att deltagaren fick en självhjälpsbok hemskickad som de 
sedan skulle jobba efter i sex veckor. Behandling med stöd innefattade även 
telefonsamtal 15 minuter/v med en behandlare, mer om detta nedan. Efter 
behandlingstidens slut genomfördes en eftermätning och en intervju med alla deltagare. 
En effektstudie utfördes av Blom och Rydh (2008) på de första 74 deltagare som 
fullgjort eftermätningen. Tre månader efter avslutad behandling gjordes en 
uppföljningsmätning och en ytterligare en intervju med alla deltagare. När denna 
mätning slutförts sammanställdes data till föreliggande uppsats. Efter 
uppföljningsmätningen påbörjade kontrollgruppen sin behandlingsperiod utan 
telefonkontakt med behandlare. Efter kontrollgruppens avslutade behandling 
genomfördes ytterligare en eftermätning på dessa deltagare som inte behandlas i denna 
uppsats. 
 
Material 
Deltagarna fick alla mättillfällen fylla i ett antal formulär via Internet. Dessutom fyllde 
deltagarna vid för- efter- och uppföljningsmätning i en veckas sömndagbok, konstruerad 
för studien men som till stor del överensstämmer med sömndagböcker som vanligtvis 
används i KBT-behandlingar för insomniker (t ex Morin & Espie, 2004), som mailades 
eller skickades in per post. Alla formulär som användes hade goda psykometriska 
egenskaper. För de formulär som konstruerats för studien samt CIAQ är de 
psykometriska egenskaperna ej kända. 
 

Enkäter och formulär 
Vid samtliga mättillfällen användes Insomnia Severity Index (ISI; Morin, 1993) som 
mäter grad av sömnbesvär och användes för att säkerställa miniminivån av sömnbesvär 
som krävdes för inklusion i studien (mer än 10 poäng) samt som ett stöd i 
diagnostiseringen av insomni. ISI (se bilaga 1) har befunnits uppvisa en god intern 
reliabilitet (Cronbachs alfa = 0.74; Bastien et al., 2001). Vid för- efter- och 
uppföljningsmätningarna användes Sleep-Related Behaviour Questionnaire (SRBQ; Ree 
& Harvey, 2004) som uppskattar förekomsten av ett antal olika beteendemönster som 
används för att hantera sömnbesvär (se bilaga 2). Cronbachs alfa = 0.92 har konstaterats 
av Ree och Harvey (2004), medan Woodley och Smith (2006) fann den vara 0.83. 
Resultaten på ISI och SRBQ används i föreliggande uppsats.  
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Vid bedömning för inklusion/exklusion i studien användes:  

� Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT; Babor, De la Fuente, 
Saunders & Grant, 1989).  

� Atopiformulär (Höglund et al., 2006).  
� Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self rating (MADRS-S; 

Svanborg & Åsberg 1994).  
 

Vid samtliga mättillfällen användes:  
� Perceived Stress Scale-10 (PSS; Cohen & Williamson, 1988). 
� Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM; 

Evans et al., 2000).  
� Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI; Backhaus, Junghanns, Broocks, Riemann, 

& Hohagen, 2002; Buysse, Reynolds, Monk, Berman, & Kupfer, 1989). 
 
De tre följande enkäterna har konstruerats för studien och användes vid bedömningen: 
Allmänna bakgrundsfrågor efterfrågar kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, 
sysselsättning, sysselsättningsgrad, påverkan av eventuell sänkt sysselsättningsgrad på 
sömnproblemen samt ekonomisk situation.  
Frågor om faktorer som kan påverka sömnen innehåller frågor om sjukdomar, 
psykologiska och medicinska tillstånd, behandlingar och andra faktorer som kan påverka 
sömn och sömnbesvär. Användes som stöd i diagnostisering och för att utesluta personer 
som behöver annan form av vård för sina sömnproblem.  
Praktiska frågor angående deltagande i studien innehåller frågor om bland annat 
tillgång till Internet, läsförmåga, eventuella hinder för att kunna delta i behandlingen 
under våren/hösten 2008 samt kontaktuppgifter som behövs för studiens genomförande. 
 
Vid för-, efter- och uppföljnings- mätningarna användes utöver de tidigare nämnda dessa 
formulär:  

� Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep (DBAS; Morin, 1994).  
� Chronic Insomnia Acceptance Questionnaire (CIAQ). 

 
Tio dagar efter påbörjad behandling ombads deltagarna i behandlingsgrupperna och 
sedan deltagarna i kontrollgruppen när de genomförde sin behandling att fylla i 
formuläret Behandlingens trovärdighet. Det mäter deltagarens tilltro till behandlingen 
och är en för insomni anpassad version av skalan Treatment Credibility scale (Borkovec 
& Nau, 1972). 
  
Vid eftermätningen fyllde deltagarna i behandlingsgrupperna även i Utvärdering av 
självhjälpsbehandlingen mot sömnbesvär, en för studien konstruerad enkät med 38 
frågor om deltagarens upplevelse av behandlingen och av eventuell behandlare, vilka 
metoder hon använt, hur ansträngande behandlingen varit m.m. Samtliga deltagare fyllde 
också i Frågor om andra behandlingar och sömnmediciner, bestående av fem till nio 
frågor om deltagaren genomfört någon annan behandling under studiens tid och om hon 
ändrat sitt eventuella användande av sömnmedicin eller annan medicin under studiens 
gång.  
 
Vid uppföljningsmätningen användes en version av Frågor om andra behandlingar och 
sömnmediciner som syftar till tiden mellan eftermätning och uppföljningsmätning samt 
Användande och nytta av behandlingen som efterfrågar hur användandet och nyttan med 
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behandlingen sett ut under denna tid. Uppföljningsmätningen gällde även som 
förmätning för kontrollgruppen med skillnaden att de inte besvarade Frågor om andra 
behandlingar och sömnmediciner och Användande och nytta av behandlingen. 
 

Sömndagbok 
Sömndagboken ger ett mått på det egenobserverade sömnbeteendet till skillnad från 
självskattningsformulär som ISI där personen ombeds ge en retrospektiv bild av sin 
sömn. Sömndagbok är ett självregistreringsinstrument som används i de flesta studier 
rörande sömnbehandling med KBT, där deltagaren varje morgon skriver i hur natten 
varit. I den sömndagboksversion som användes i denna studie ombads deltagarna 
dessutom att varje kväll göra anteckningar om hur dagen varit. Sömndagboken 
kartlägger läggningstid, insomningstid, uppvaknanden under natten, uppvakningstid, tid 
för uppstigning, sömnkvalité (Hur har du sovit? 1 mkt dåligt – 5 mkt bra) sömnmedicin, 
allergiska besvär, tupplurar under dagen, annan medicinering samt dagtidsfunktion för 
att avgöra om deltagarens sömnmönster ändrats som en följd av behandlingen. Mående 
under dagen skattas efter variablerna Pigg, Glad, Fungerat bra, Trött, Stressad/orolig 
samt Nedstämd. Dessutom skattas Stress i samband med sänggående. Alla skattningar på 
mående under dagen görs på en skala från 0 (inte alls) – 5 (väldigt mkt).  
 

Självhjälpsmanualen 
Boken ”Sov gott! Råd och tekniker från KBT” (Jernelöv, 2007) utgör 
behandlingsmanualen som deltagarna använder. I den får läsaren råd om hur boken ska 
användas och när man hellre ska söka annan hjälp. Boken är uppbyggd som en 
behandling med psykoedukation kring sömn, insomni och insomnibehandling med KBT, 
tre olika fallexempel samt en mängd förslag på tekniker. Läsaren kan själv, med hjälp av 
bl.a. behandlingsguiden (består av frågor inom nio områden där många ja svar inom ett 
område indikerar att jobba med detta och råd om vilka tekniker i boken som behandlar 
detta ges) välja vilka tekniker som passar bäst för läsarens specifika problem och 
livssituation och kombinera dessa efter eget tycke. 
 
I boken beskrivs olika problemområden såsom sömnhygien, stresshantering, hantering 
av tankar och oro, myter om sömn, störd dygnsrytm, svårigheter att hantera trötthet och 
sömnmedicinering. 32 tekniker presenteras bl.a. sömnrestriktion, stimuluskontroll, 
snabbavspänning, mindfulnessövningar och visualisering. En CD-skiva för stereo och 
dator medföljer boken. På denna finns inspelat instruktioner till avslappnings- och 
visualiseringsövningar samt Excel- och pdf-filer med en sömndagbok anpassad till 
behandling och behandlingsguiden.  
 

Behandlingens upplägg 
Självhjälpsboken var utgångspunkten i behandlingen för båda behandlingsgrupperna 
(behandlingsgruppen med stöd och behandlingsgruppen utan stöd). Upplägget var att 
deltagaren skulle läsa i boken och besluta om lämpliga tekniker att genomföra under sex 
veckor. Behandlingsgruppen utan stöd genomförde behandlingen utan kontakt med 
forskarna och fick själva avgöra om de ville använda sömndagbok eller inte. 
Behandlingsgruppen med stöd fick sex 15 minuter långa telefonsamtal på en fast tid 
varje vecka där de fick tala med en behandlare. Samtalen följde en manual och tog 
utgångspunkt i hemuppgifter som deltagaren hade gjort och vad han eller hon tänkte göra 
tills kommande samtal. De hade som hemuppgift att fylla i och maila in sömndagboken 
inför varje samtal. De rekommenderades också att använda den behandlingsguide som 
medföljde boken. Behandlare och deltagare gick varje vecka igenom sömndagboken. I 
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det första samtalet fick deltagarna hjälp med att komma igång med behandlingen och 
välja tekniker. Samtal 2 till 5 fokuserades på att stödja deltagarna i teknikval, uppmuntra 
och svara på frågor. I samtal 6 sammanfattades behandlingen och återfallsprevention 
diskuterades. Syftet med samtalen var att stödja deltagarna i de tekniker de valde att 
arbeta med. Deltagarna i behandlingsgruppen med stöd fick i första hand själva välja 
vilka metoder de ville jobba med utifrån behandlingsguiden. Behandlaren kunde efter 
detta om så önskades komma med förslag på metoder som skulle kunna vara av mest 
nytta i behandlingen. I första hand rekommenderades metoderna sömnrestriktion och 
stimuluskontroll då effektiviteten hos dessa metoder har det starkaste empiriska stödet 
(Jernelöv, 2007). Då sömnrestriktion är en relativt krävande metod att arbeta med kunde 
det behövas att behandlarna gav extra stöd kring arbetet med denna teknik.  
 
Behandlare för behandlingsgruppen med stöd var två studenter som då gick termin 10 på 
psykologlinjen och hade avslutat den terapeutiska fördjupningen i kognitiv 
beteendeterapi, samt  uppsatsförfattarna som vid tiden för studien gick på åttonde 
terminen på psykologlinjen och som båda var under pågående grundläggande utbildning 
i kognitiv beteendeterapi. Behandlarna hade kontinuerlig handledning med Susanna 
Jernelöv, doktorand vid Karolinska Institutet och leg. psykolog med stor erfarenhet av 
psykologisk behandling av sömnstörningar. 
 

Databearbetning 
Alla skalor och formulär fylldes i på Internet. Materialet finns enbart som datafiler.  Med 
internetformatet gick det inte att hoppa över frågor, vilket medför att inga enskilda 
itemsvar saknas i för-, efter- och uppföljningsformulären. Det fanns dock några formulär 
där deltagaren kunde svara mer fritt på vissa frågor. Detta kan ha gett upphov till 
oprecisa eller uteblivna svar. 
 
Sömndagböckerna fylldes i som excelfiler som mailades in av deltagarna. Alla 
sömndagböcker sammanställdes sedan i tre excelfiler en för förmätningen, en för 
eftermätningen och en för uppföljningsmätningen. I dessa gjordes sedan beräkningar för 
att kunna uttala sig om medelvärden för total sömntid, sömnlatens, total vakentid under 
natten och sömneffektivitet. Total sömntid beräknas genom att tiden i sängen subtraheras 
med sömnlatens, total vakentid under natten och latens mellan uppvaknande och tid för 
uppstigning. Sömnlatens får man genom att subtrahera insomningstid med läggtid. Den 
totala vakentiden är ett medelvärde av all vaken tid från sänggående till uppstigning och 
sömneffektiviteten beräknas genom att dividera den faktiska sovtiden med tiden i sängen 
vilket ger ett procentuellt mått. Förutom de variabler som berör deltagarnas sovmöster 
behandlas i föreliggande uppsats variblerna som berör sömnkvalitet och dagtidsfunktion. 
Den enskilda variabeln fungerat bra används för att belysa dagtidsfunktion.  
 
Studien har en experimentell, mellangrupps pretest-posttest-design. Analysen är en så 
kallad ”intent-to-treat”- analys, vilket innebär att alla som är inkluderade i studien från 
början innefattas i analysen. Om en deltagare t.ex. hoppat av vid eftermätningen flyttas 
data från förmätningen fram och används för den deltagaren som data vid eftermätning 
och uppföljningsmätning. Detta är en konservativ metod vilket stärker resultatens värde.  
 
Statistikprogrammet SPSS 16.0 användes för den statistiska analysen som utgjordes av 
3×3 ANOVA med efterföljande oberoende och beroende T-test. För att kontrollera för 
outliers (värden inom två standardavvikelser från medelvärdet) och extremvärden 
(värden över två standardavvikelser från medelvärdet) gjordes boxplots i SPSS på 
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resultaten för alla mått. Efter att ha tittat på skillnader i resultatet om outliers behölls 
eller var kvar konstaterades att skillnaderna var mycket små varför outliers behölls och 
enbart extremvärden plockades bort. 
 

Etiska överväganden 
Studiens uplägg är granskat och godkänt av etisk kommitté. Deltagande i studien var 
frivilligt. Med sitt ifyllande och inskickande av bedömningsformulär lämnade deltgarna 
samtycke till att delta i studien. Deltagarna hade när som helst under studiens gång rätt 
att avbryta sitt deltagande.  
 
Att enbart en grupp fick behandlarstöd medan de övriga inte erhöll detta har en 
vetenskaplig grund och krävs för att kunna se om effekter av behandlarstöd finns. Att ha 
en kontrollgrupp på väntelista motiveras av att det är viktigt att få reda på hur 
behandlingsresultaten förhåller sig till spontana förbättringar över tid. Spontana 
förbättringar över tid är inte ovanligt och är nödvändigt att kontrollera för.  
 
All information skyddades enligt personuppgiftslagen (PUL) och deltagarna hade 
möjlighet att ställa frågor kring detta till en kontaktperson för studien. Då deltagarna 
lämnade information på Internet användes deltagarkoder för att säkerställa att 
sekretesskravet uppfylldes. Ville  deltagaren få extra skydd fanns möjlighet att gratis 
erhålla en hushmailadress. Innehåll i all mailkorrespondens krypteras då automatiskt. 
Känslig data så som sömndagböcker och formulär lösenordsskyddades och kan enbart 
nås av forskargruppen. 
 

Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet av självhjälpsbehandlingen för de olika måtten. Först 
sammanfattas den deskriptiva statistiken rörande deltagarna. Sedan följer en 
sammanfattning av bortfall. Därefter presenteras resultaten av de självskattade måtten 
insomnins svårighetsgrad (ISI) och sömnrelaterade beteenden (SRBQ) samt de 
självobserverade resultaten från sömndagböckerna för alla mättillfällen (förmätning, 
eftermätning och tre månaders uppföljning). Analysmetoden som används för alla mått 
är variansanalyser genom 3 × 3 ANOVA med efterföljande beroende och oberoende T-
test.  
 

Bakgrundsvariabler 
En sammanfattning av deskriptiva data för de 130 deltagarna presenteras i tabell 1. Data 
är sammanställt från bedömningsformulären. En stor majoritet, 106 av deltagarna, var 
kvinnor och 24 var män. Medelåldern för deltagarna låg på 48 år. De flesta deltagarna 
var gifta eller sammanboende och sysselsatta med arbete eller studier. Över hälften har 
en högskole- eller universitetsutbildning och upplever sin ekonomiska situation som god 
eller mycket god. Deltagarna hade i genomsnitt 18, 1 poäng på ISI (Insomnia Severity 
Index) och har haft insomni i 11,6 år. De har i genomsnitt 5,2 komorbida sjukdomar. Det 
fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna på någon av variablerna.  
.   
Tabell 1 Bakgrundsvariabler för de tre deltagargrupperna 

Variabel Total 
(N= 130) 
N (M eller %) 

BG 1 
(N= 44) 
N (M eller %) 

BG 2 
(N= 44) 
N (M eller %) 

KG 
(N= 42) 
N (M eller %) 

Kön % kvinnor 106 (81.5%) 38 (90.5%) 35 (79.5%) 33 (75 %) 
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Ålder 48.0 (13.8) 46.1 (16.0) 47.1 (13.4) 50.8 (11.8) 

Civilstånd     

Gift (registrerad partner, 
sambo, särbo i fast relation) 

95 (73.1%) 28 (66.7%) 37 (84.1%) 30 (68.2%) 

Skild/Änka 13 (10 %) 5 (11.9%) 2 (4.5%) 6 (13.6%) 

Singel 22 (16.9%) 9 (21.4%) 5 (11.4%) 8 (18.2%) 

Utbildningsnivå     

Grundskola 9 (6.9%) 3 (7.1%) 5 (11.4%) 1 (2.3%) 

Gymnasium 47 (36.2%) 18 (42.9%) 16 (36.4%) 13 (29.5%) 

Högskola/Universitet 71 (54.6%) 21 (50.0%) 21 (47.7%) 29 (65.9%) 

Annat 3 (2.3%) 0 (0 %) 2 (4.5%) 1 (2.3%) 

Sysselsättning  

Arbete/ studier 84 (64.6%) 25 (59.5%) 31 (70.5%) 28 (63.6%) 

Sjukskriven 21 (16.2%) 5 (11.9%) 6 (13.6%) 10 (22.7%) 

Arbetslös 8 (6.2%) 3 (7.1%) 2 (4.5%) 3 (6.8%) 

Pensionär 26 (20 %) 10 (23.8%) 8 (18.2%) 8 (18.2%) 

Hemmaarbetande 2 (1.5%) 1 (2.4%) 0 (0 %)   1 (2.3%) 

Annat 3 (2.3%) 1 (2.4%) 1 (2.3%) 1 (2.3%) 

Ekonomisk sit.  

Dålig/mkt dålig 13 (10.0%) 7 (16.7%) 3 (6.8%) 3 (6.8%) 

Varken bra el dålig 34 (26.2%) 13 (31 %) 8 (18.2%) 13 (29.5%) 

Bra/mkt bra 83 (63.8%) 22 (52.4%) 33 (75 %) 28 (63.6%) 

Antal komorbida 
sjukdomar 

5.2 (2.8) 5.69 (2.68) 5.48 (2.83) 4.45 (2.91) 

År med insomni 11.6 (11.8) 11.2 (9.4) 11.9 (12.7) 11.6 (13.2) 

ISI - poäng 18,3 (3,4) 18,3 (3,5) 18,1 (3,3) 18,3 (3,3) 

BG 1 = Behandlingsgrupp med stöd, BG 2 = Behandlingsgrupp utan stöd, KG = Kontrollgrupp 
 

Bortfall 
173 deltagare uppfyllde inklusionskriterierna och erbjöds deltagande i studien. 137 av 
dessa svarade på förmätningsformulär och skickade in sömndagbok. Två av dessa 
deltagare valde att avbryta sitt deltagande varpå 135 randomiserades till behandling med 
stöd, behandling utan stöd eller kontrollgrupp. Två av dessa randomiserades felaktigt så 
133 deltagare påbörjade studiens behandlingsperiod. Två deltagare (en från behandling 
utan stöd och en från kontrollgruppen) genomförde inte behandlingen. Tre deltagare 
meddelade avhopp i samband med eftermätningen och en deltagare meddelade avhopp 
vid uppföljningsmätningen. Ett antal deltagare har inte meddelat avhopp men har inte 
skickat in formulär eller sömndagbok vid eftermätning och/eller uppföljningsmätning. 
Avhopparna och de deltagare som inte skickade in data hanteras som intent-to-treat 
vilket således innebär att data från föregående mätning användes även vid den aktuella 
mätningen. Vid eftermätningen mottogs 118 sömndagböcker och 128 formulär var 
ifyllda. Av dem som inte skickade in sömndagböcker vid eftermätningen var 3 från BG 
1, 7 från BG 2 och 4 från KG. De fem som inte fyllde i formulär vid eftermätningen 
tillhörde alla KG. Vid uppföljningen togs 117 sömndagböcker emot och 120 ifyllda 
formulär. Av dem som inte skickade in sömndagböcker vid uppföljningsmätningen var 4 
från BG 1, 7 från BG 2 och 2 från KG. Av dem som inte fyllt i formulären var 2 från BG 
1, 6 från BG 2 och 5 från KG. En systematisk skillnad kan anas då den största andelen 
inskickade formulär och sömndagböcker kom från behandlingsgruppen med stöd medan 
den minsta andelen kom från behandlingsgruppen utan stöd.  Andelen inskickade 
sömndagböcker översteg totalt 90 % och andelen ifyllda formulär var totalt över 95 %. 
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Insomnins svårighetsgrad 
Resultatet för Insomnia Severity Index presenteras nedan. Tabell 2 visar medelvärde och 
standardavvikelse för de tre behandlingsgrupperna vid de tre mättillfällena.  
 
Tabell 2 Resultat för Insonmia Severity Index  
Grupp  Förmätning  

M (SD) 
Eftermätning  
M (SD) 

Uppföljningsmätning  
M (SD) 

N  
(129) 

 
BG 1 

 
17,50 (3,55) 

 
7,64 (4,52) 

 
8,39 (5,14) 

 
44 

BG 2 16,49 (3,88) 10,91 (3,98) 10,12 (4,67) 43 
KG 16,79 (3,80) 15,62 (4,77) 14,17 (4,83) 42 
BG 1 = Behandlingsgrupp med stöd, BG 2 = Behandlingsgrupp utan stöd, KG = Kontrollgrupp 
 
En 3 × 3 ANOVA visade en huvudeffekt av mättillfälle (F (1, 126) = 233,31; p < 0,001) 
och en huvudeffekt av grupp (F (2, 126) = 16,28; p < 0,001) samt en interaktionseffekt 
mellan mättillfälle och grupp (F (2, 126)   = 22,65; p < 0,001) (se figur 1).  
 

 
Figur 1. Resultaten på Insomnia Severity Index vid förmätning, eftermätning och uppföljningsmätning för 
behandlingsgrupp med stöd (BG1), behandlingsgrupp utan stöd (BG2) och kontrollgrupp (KG).  
 
Före behandling visade oberoende t-test mellan grupperna ingen signifikant 
medelvärdesskillnad i poängsumma på ISI mellan någon av grupperna. Efter behandling 
fanns en skillnad mellan BG 1 och BG 2 (t (85) = 3,58; p = 0,001), där BG 1 förbättrats 
signifikant mer än BG 2. Mellan BG 2 och KG (t (83) = 4,95; p < 0,001) och BG 1 och 
KG (t (84) = 7,98; p < 0,001) fanns också signifikanta skillnader vilket innebär att båda 
behandlingsgrupperna förbättrats när det gäller insomnins svårighetsgrad jämfört med 
kontrollgruppen på väntelista. Vid uppföljning var skillnaden fortfarande signifikant 
mellan grupperna BG1 och KG (t (84) = 5,37; p < 0,001) och mellan BG2 och KG (t (83) = 
3,94; p < 0,001). Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan de båda 
behandlingsgrupperna.  
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Beroende T-test inom grupperna visade en signifikant förbättring mellan förmätning och 
eftermätning (t (43) = 13,91; p < 0,001) för BG 1, en förbättring som stod sig till 
uppföljningmätningen. Behandlingsgruppen utan stöd hade signifikant förbättrats mellan 
förmätning och eftermätning (t (42) = 8,56; p < 0,001). Förbättringen fortsatte något 
mellan eftermätning och uppföljningsmätning men inte tillräckligt för att vara 
signifikant. Kontrollgruppen var inte signifikant förbättrade vid något mättillfälle.  
 

Sömnrelaterade beteenden 
Resultatet på Sleep Related Behaviour Questionnaire visas i tabell 3 med medelvärde 
och standardavvikelse.  
 
Tabell 3 Resultat för Sleep Related Behavior Questionnaire  
Grupp  Förmätning  

M (SD) 
Eftermätning  
M (SD) 

Uppföljningsmätning  
M (SD) 

N  
(118) 

 
BG 1 

 
83,90 (14,44) 

 
56,98 (16,19) 

 
57,69 (15,73) 

 
42 

BG 2 76,39 (13,63) 64,97 (15,71) 59,11 (17,10) 38 
KG 84,16 (12,73) 79,61 (13,51) 77,26 (13,85) 38 
BG 1 = Behandlingsgrupp med stöd BG 2 = Behandlingsgrupp utan stöd KG = Kontrollgrupp 
 
 
En 3 × 3 ANOVA visade en huvudeffekt av mättillfälle (F (1, 118) = 156,62; p < 0,001) 
och en huvudeffekt av grupp (F (2, 115) = 15,16; p < 0,001) samt en interaktionseffekt 
mellan mättillfälle och grupp (F (2, 115) = 17,55; p < 0,001) (se figur 2). 

 
Figur 2 Resultaten på Sleep Related Behavior Questionnaire vid förmätning, eftermätning och 
uppföljningsmätning för behandlingsgrupp med stöd (BG1), behandlingsgrupp utan stöd (BG2) och 
kontrollgrupp (KG). 
 
Vid oberoende T-test fanns vid förmätning en signifikant skillnad mellan BG 1 och BG 2 
(t (85) = 2,31; p < 0,05) och mellan BG 2 och KG (t (83) = 2,47; p < 0,05). Däremot fanns 
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ingen skillnad mellan BG 1 och KG vilket indikerar att BG 2 rapporterade en lägre grad 
av sömnrelaterade beteenden än BG 1 och KG. Vid eftermätning fanns signifikanta 
skillnader mellan alla grupper. BG 1 hade färre sömnrelaterade beteenden än BG 2 (t (85) 

= 2,27; p = 0,05). Det fanns även signifikanta skillnader mellan BG 2 och KG vid 
eftermätningen (t (80) = 4,15; p < 0,001) och mellan BG1 och KG (t (81) = 6,40; p < 
0,001). Vid uppföljningen hade behandlingsgruppen utan stöd fortsatt att minska sina 
sömnrelaterade beteenden, medan behandlingsgruppen med stöd ej förbättrats vilket 
medförde att det inte längre fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna vid detta 
tillfälle. Det fanns signifikanta skillnader mellan båda behandlingsgrupperna och 
kontrollgruppen vid uppföljning, BG 2 och KG (t (75) = 5,19; p < 0,001) och BG 1 och 
KG (t (79) = 5,99; p < 0,001). 
  
Beroende T-test visar att behandlingsgruppen med stöd hade en signifikant förbättring av 
sömnrelaterade beteenden mätt med SRBQ från förmätning till eftermätning (t (43)= 
11,00; p < 0,001). Dessa resultat stod sig till uppföljningsmätningen. 
Behandlingsgruppen utan stöd förbättrades signifikant mellan förmätning och 
eftermätning (t (42)= 5,95; p < 0,001) och fortsatte att förbättras signifikant mellan 
eftermätning och tre månaders uppföljning (t (35)= 3,01; p < 0,05). Kontrollgruppen hade 
förbättrats signifikant mellan förmätning och eftermätning (t (38)= 2,77; p < 0,05) men 
inte mellan eftermätning och uppföljningsmätning. 
 

Sömndagboksmått 
De självobserverade måtten från sömndagböckerna presenteras i tabell 4 med 
medelvärden och standardavvikelser för de tre mättillfällena. Tidsmåtten är angivna i 
timmar.   
 
Tabell 4 Resultat på sömn- och vakenhetsvariabler från sömndagböckerna vid de tre mättillfällena 
                              Förmätning                     Eftermätning                 Uppföljning 
                              M (SD)                            M(SD)                           M(SD)                                                     

Total sömntid i timmar 
BG 1 (n =42) 5,46  (1,37) 6,03  (1,06) 6,43  (1,02) 
BG 2 (n =41) 5,75  (0,94) 6,20  (0,94) 6,35  (1,02) 
KG (n =37) 6,25  (0,78) 6,36  (1,26) 6,72  (1,04) 

Total vaken tid under natten i timmar 
BG 1 (n =39) 0,72  (0,55) 0,25  (0,23) 0,39  (0,46) 
BG 2 (n =39) 0,70  (0,54) 0,41  (0,33) 0,51  (0,49) 
KG (n =39) 0,86  (0,57) 0,46  (0,49) 0,46  (0,60) 

Sömneffektivitet i procent 
BG 1 (n =43) 0,67  (0,16) 0,84  (0,11) 0,82  (0,10) 
BG 2 (n =41)  0,69  (0,11) 0,76  (0,10) 0,78  (0,11) 
KG (n =41) 0,71  (0,12) 0,76  (0,12) 0,77  (0,10) 

Sömnlatens i timmar 
BG 1 (n =41) 0,99  (0,63) 0,43  (0,40) 0,56  (0,37) 
BG 2 (n =38)  0,91  (0,58) 0,66  (0,40) 0,63  (0,40) 
KG (n =38) 0,97  (0,51) 0,84  (0,54) 0,86  (0,50) 
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Total tid i sängen i timmar 
BG 1 (n =37) 8,44  (0,93) 7,25  (0,66) 7,84  (0,78) 
BG 2 (n =38)  8,40  (0,86) 8,24  (1,10) 8,22  (0,98) 
KG (n =38) 8,95  (0,73) 8,73  (0,87) 8,80  (0,82) 

Dagtidsfunktion 0-5 
BG 1 (n =37) 2,84  (0,70) 3,51  (0,55) 3,44  (0,54) 
BG 2 (n =31)  2,85  (0,56) 3,21  (0,62) 3,30  (0,70) 
KG (n =36) 2,86  (0,75) 3,13  (0,74) 3,13  (0,80) 
BG 1 = Behandlingsgrupp med stöd BG 2 = Behandlingsgrupp utan stöd KG = Kontrollgrupp 
 
En variansanalys för Total sömntid visade en signifikant huvudeffekt av tillfälle (F (1, 117) 

= 48,87; p < 0,001), men ingen signifikant effekt av grupp eller interaktionseffekt av 
grupp × tillfälle. Då KG vid förmätning sov nästan 45 minuter mer än BG 1 bedömdes 
att en kontroll för signifikanta skillnader mellan grupperna var nödvändig. Oberoende T-
test rörande Total sömntid visade ingen signifikant skillnad mellan BG 1 och BG 2 före 
behandling, men det fanns en signifikant skillnad mellan BG 2 och KG (t (78) = 2,58; p < 
0,05) och mellan BG 1 och KG (t (78) = 2,91; p < 0,05), vilket innebär att kontrollgruppen 
hade signifikant längre Total sömntid innan behandlingen än behandlingsgrupperna.  Det 
fanns inga signifikanta skillnader mellan någon av grupperna vare sig vid eftermätningen 
eller vid uppföljningsmätningen. Kontrollgruppen hade genomgående längst Total 
sömntid. Beroende T-test bedömdes intressanta ur studiens explorativa ansats trots 
avsaknaden av en interaktionseffekt. BG 1 visade på en signifikant förbättrad sömntid 
efter behandling (t (41) = 3,61; p = 0,001) och en fortsatt förbättring vid uppföljningen (t 
(42) = 2,61; p < 0,05). BG 2 förbättrades signifikant mellan för- och eftermätning (t (40) = 
3,41; p = 0,05). De fortsatte att förbättras till uppföljningen men inte tillräckligt mycket 
för att vara signifikant, dock tyder dessa resultat på att förbättringarna är stabila. 
Beroende T-test för kontrollgruppen visade ingen signifikant skillnad mellan 
mättillfällena vilket innebär att kontrollgruppen inte förbättrade sin sömntid mellan 
mättillfällena till skillnad från behandlingsgrupperna.  
 
En 3 × 3 ANOVA för Total vaken tid under natten framkom även här att det förelåg en 
signifikant huvudeffekt för tillfälle (F (1, 113) = 19,13; p < 0,001), men ingen huvudeffekt 
av grupp eller interaktionseffekt av grupp × tillfälle. Den signifikanta skillnaden visade 
sig finnas vid eftermätningen där BG 1 var vaken mindre under natten än BG 2 (t (78) = 
2,68; p < 0,05) och även mindre än KG (t (79) = 2,61; p < 0,05). Denna skillnad stod sig 
dock inte vid uppföljningsmätningen där det inte längre fanns några signifikanta 
skillnader mellan någon av grupperna. Beroende T-test visade att behandlingsgruppen 
med stöd hade tappat förbättringen signifikant vid uppföljningsmätningen i jämförelse 
med eftermätningen (t (38) = 2,13; p < 0,05). Behandlingsgruppen med stöd hade trots 
denna tappade förbättring minst vaken tid under natten av alla grupperna. Trots att 
behandlingsgruppen med stöd ökade den tid under natten som de låg vakna mellan 
eftermätning och uppföljning var det inte en total återgång till resultaten vid 
förmätningen. Vid jämförelse mellan förmätning och uppföljningsmätning fanns en 
skillnad för BG 1 (t (41) = 2,86; p < 0,01).  
 
En variansanalys för Sömneffektivitet visade en signifikant huvudeffekt av tillfälle (F (1, 

122) = 88,27; p < 0,001) och en signifikant interaktionseffekt av tillfälle ×grupp (F (2, 122) = 
7,64; p = 0,001). Det fanns däremot ingen huvudeffekt av grupp (se figur 3).  
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Figur 3 Resultaten på Sömneffektivitet vid förmätning, eftermätning och uppföljningsmätning för 
behandlingsgrupp med stöd, behandlingsgrupp utan stöd och kontrollgrupp. 
 
 
Oberoende T-test för Sömneffektivitet visade att efter behandling hade 
behandlingsgruppen med stöd ökat sin Sömneffektivitet d.v.s. att de procentuellt har ökat 
den tiden i sängen som man faktiskt sover signifikant mer än behandlingsgruppen utan 
stöd och kontrollgruppen. Det fanns alltså en signifikant skillnad mellan BG 1 och BG 2 
(t (83) = 3,36; p = 0,001) och mellan BG 1 och KG (t (83) = 3,15; p < 0,05) men ingen 
signifikant skillnad mellan BG 2 och KG. Dessa skillnader kvarstod vid uppföljningen, 
BG 1 och BG 2 (t (85) = 2,24; p < 0,05) samt BG 1 och KG (t (83) = 2,42; p < 0,05) men 
ingen signifikant skillnad mellan BG 2 och KG. Beroende T-test visar en signifikant 
förbättring mellan förmätning och eftermätning för BG 1 (t (42) = 8,02; p = 0,001) som 
därmed hade förbättrat sin sömneffektivitet med 17 procentenheter och dessa resultat 
stod sig till uppföljningsmätningen. För BG 2 fanns en signifikant förbättring av 
sömneffektiviteten vid eftermätningen med 7 procentenheter (t (40) = 5,67; p = 0,001), en 
svag förbättring förelåg vid uppföljningen, dock ej signifikant. För KG fanns också en 
signifikant förbättring mellan för- och eftermätning med 5 procentenheter (t (40) = 3,07; p 
< 0,05). Även kontrollgruppens förbättring stod sig till uppföljningsmätningen.   
 
En 3 × 3 ANOVA gällande Sömnlatens visade att det fanns en signifikant huvudeffekt 
av tillfälle ( F (1, 113) = 31,95; p < 0,001). Det fanns även en signifikant huvudeffekt av 
grupp (F (2, 113) = 3,23; p < 0,05) och en signifikant interaktionseffekt grupp × tillfälle (F 
(2, 113) = 3,83; p < 0,05). Oberoende T-test för Sömnlatens visade inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna vid förmätningen. Efter behandling fanns en signifikant 
skillnad mellan BG 1 och BG 2 (t (81) = 3,08; p < 0,05) och mellan BG 1 och KG (t (81) = 
4,33; p < 0,001) men inte mellan BG 2 och KG. Vid uppföljningsmätningen fanns ingen 
signifikant skillnad mellan de båda behandlingsgrupperna. Det fanns dock en signifikant 
skillnad mellan BG 2 och KG (t (77) = 2,34; p < 0,05) och mellan BG 1 och KG (t (80) = 
3,32; p = 0,001). BG 1 har på beroende T-test signifikant förbättrats efter behandling (t 
(41) = 6,90; p = 0,001). Förbättringen fanns kvar vid uppföljningsmätningen. För BG 2 
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visades en signifikant förbättring efter behandling (t (38) = 2,90; p < 0,05). Förbättringen 
var även här stabil vid uppföljningsmätningen. Beroende T-test för KG visade en 
signifikant förbättring mellan för- och eftermätningen (t (38) = 2,19; p < 0,05). Vid 
uppföljning visades ingen signifikant förändring för KG som därmed, liksom 
behandlingsgrupperna, fortsatte att somna in snabbare än vid förmätningen.  
 
På dagtidsfunktion utifrån skattningar på variabeln Fungerat bra (0-5) gjordes en 
variansanalys som visade en signifikant huvudeffekt av mättillfälle (F (2, 101) = 34,10; p < 
0,001). Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av grupp eller interaktionseffekt av 
grupp × tillfälle (se figur 4). Då dagtidsfunktion är en relativt obeforskad variabel och 
utifrån uppsatsens explorativa ansats gjordes T-test för att undersöka om det fanns några 
signifikanta skillnader mellan grupperna vid de olika mättillfällena trots avsaknaden av 
en interaktionseffekt eller huvudeffekt av grupp.  
 

 
Figur 4 Resultaten på Dagtidsfunktion vid förmätning, eftermätning och uppföljningsmätning för 
behandlingsgrupp med stöd, behandlingsgrupp utan stöd och kontrollgrupp. 
 
 
Vid eftermätning fanns en signifikant skillnad mellan BG 1 och BG 2 (t (74) = 2,37; p < 
0,05) och mellan BG 1 och KG (t (75) = 2,28; p < 0,05). Ingen signifikant skillnad fanns 
mellan BG 2 och KG vare sig vid eftermätning eller vid uppföljningsmätning. Vid 
uppföljningsmätningen hade behandlingsgruppen utan stöd fortsatt att förbättras, medan 
behandlingsgruppen med stöd försämrats något varpå den signifikanta skillnaden 
försvunnit. Det fanns fortfarande en signifikant skillnad mellan BG 1 och KG (t (76) = 
2,50; p < 0,05). Beroende T-test för BG 1 visade en signifikant förbättring mellan för- 
och eftermätning (t (40) = 4,75; p < 0,001). Förbättringen stod sig vid 
uppföljningsmätningen. BG2 hade förbättrats vid eftermätningen, dock ej signifikant. De 
fortsatte att förbättras till uppföljningsmätningen, men inte heller där signifikant. 
Kontrollgruppen förbättrades signifikant mellan för- och eftermätning (t (35) = 2,11; p < 
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0,05). Ingen signifikant förändring fanns mellan eftermätning och uppföljningsmätning 
för KG. 
 

Diskussion  
 
Studien syftar till att undersöka hur hållbara resultaten av självhjälpsbehandling mot 
sömnbesvär är över tid och om det finns någon skillnad i resultatet hos dem som har fått 
behandling med behandlarstöd jämfört med dem som inte fått något behandlarstöd. 
Eftersom detta så vitt vi vet är den första studien som undersöker behandlingseffekterna 
av en kommersiellt tillgänglig självhjälpsbok i kombination med telefonstöd bedömdes 
att vikten att identifiera potentiellt intressanta samband var större än vikten att gardera 
sig mot slumpmässiga fynd. Korrigeringar för upprepade mätningar har inte gjorts. 
Resultaten bör därför beaktas utifrån detta. 
 

Resultatsammanfattning 
 
Behandlingsgrupperna förbättrades efter behandling på de självskattade måtten för 
Sömnrelaterade beteenden (SRBQ) och Insomnins svårighetsgrad (ISI). En bestående 
beteendeförändring är tydlig för behandlingsgrupperna då förbättringen är stabil vid 
uppföljningsmätningen. Behandlingsgrupperna har vid uppföljningen signifikant bättre 
resultat än kontrollgruppen på dessa mått.  
 
När det gäller egenobserverade sömnbeteenden från sömndagboksdata har behandlingen 
gett positiva resultat för behandlingsgrupperna på variabeln Sömnlatens, en 
behandlingseffekt som kvarstod vid uppföljningsmätningen. Det fanns även en varaktig 
behandlingseffekt för behandlingsgruppen med stöd på variabeln Sömneffektivitet. 
Förbättringar över tid hos behandlingsgrupperna finns på alla variabler utom på 
variabeln som gäller Dagtidsfunktion där behandlingsgruppen utan stöd inte förbättrades 
signifikant. 
 
Resultatet på Total sömntid visade att de båda behandlingsgrupperna förbättrats 
signifikant vid eftermätning och att förbättringen var stabil vid uppföljningen. 
Behandlingsgruppen med stöd sov vid uppföljningsmätningen nästan en timme längre än 
innan behandlingen påbörjades. De förbättrades ungefär lika mycket under 
behandlingsperioden som tiden mellan eftermätningen och uppföljningsmätningen vilket 
indikerar en bestående förändring i total sömntid. Behandlingsgruppen utan stöd 
förbättrades också under behandlingsperioden och förbättringen stod sig till 
uppföljningsmätningen. Kontrollgruppen förbättrades däremot inte signifikant vid något 
mättillfälle. Deltagarna i kontrollgruppen låg längre tid i sängen och sov också mer i snitt 
än båda behandlingsgrupperna vid alla tre mättillfällen. 
 
Alla tre grupper förbättrade sina värden på variabeln Total vaken tid under natten till 
eftermätningen. Behandlingsgruppen med stöd hade vid uppföljningsmätningen tappat 
en del av den stora förbättring som fanns vid eftermätningen, men låg ändå kvar på en 
nivå som var signifikant bättre än vid förmätningen. Behandlingsgruppen med stöd hade 
trots en viss återgång minst vaken tid under natten av alla grupperna vid uppföljningen. 
Alla tre grupper hade därmed minskat den tid de låg vakna i sängen under natten 
signifikant mellan förmätning och uppföljningsmätning vilket tyder på att minskningen 
höll över tid. 
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Vad gäller Sömnlatens hade alla grupperna förbättrats efter behandlingsperioden, men 
den tydligaste förbättringen fanns hos behandlingsgruppen med stöd. BG 1 sänkte sin 
sömnlatens med 34 min, från 59 till 26 min, BG 2 sänkte sömnlatensen med 15 min från 
55 till 40 min och KG endast med 8 min från 58 till 50 min från förmätning till 
eftermätning. Till uppföljningsmätningen hade BG 1 ökat sin sömnlatens med 8 min, 
dvs. att det tog i genomsnitt 34 min att somna vid uppföljningen men det är ändå nästan 
en halvering av tiden det tog att somna innan behandlingen. Både BG 2 och KG låg vid 
uppföljningen kvar på samma nivå som vid eftermätningen.  
 
På variablerna Sömneffektivitet och Dagtidsfunktion verkar behandlingen ha haft en god 
och bestående effekt för behandlingsgruppen med stöd. BG 1 har på dessa mått 
signifikant bättre resultat än de andra grupperna vid uppföljningen. Det är osäkert om 
behandlingen har haft effekt för gruppen utan stöd då de inte förbättrats signifikant mer 
än kontrollgruppen vid något mättillfälle på dessa variabler. Uppföljningsmätningen 
visar en positiv, men dock icke signifikant trend på Dagtidsfunktion för 
behandlingsgruppen utan stöd som fortsätter att förbättras till skillnad från 
kontrollgruppen.  
 
Skillnader mellan behandlingsgrupperna 
Såväl BG 1 som BG 2 har förbättrats signifikant mer än kontrollgruppen efter 
behandlingen på variablerna Insomnins svårighetsgrad, Sömnrelaterade beteenden och 
Sömnlatens. Skillnaderna kvarstod vid uppföljningsmätningen där behandlingsgrupperna 
fortfarande hade bättre resultat än kontrollgruppen. På variablerna Sömneffektivitet och 
Dagtidsfunktion hade BG 1 signifikant bättre resultat än kontrollgruppen vid både 
eftermätning och uppföljningsmätning.  
 
Vid eftermätningen hade BG 1 förbättrats signifikant mer än BG 2 på alla variabler utom 
Total sömntid. Deltagarna i behandlingsgruppen med stöd rekommenderades vid 
tillämpliga fall av behandlarna att använda metoden sömnrestriktion då den är en av de 
metoder som brukar ge störst effekt. Sömnrestriktion går ut på att begränsa sin tid i 
sängen så att man sover mindre än man behöver för att skapa sömnbrist hos personen. 
Rekommendationen är att man endast får öka tiden i sängen med en kvart i veckan tills 
man når optimal sovtid. Om många deltagare i BG 1 följde råden från behandlarna och 
använde denna metod var det att vänta att de vid eftermätningen sov mindre än 
deltagarna från de andra grupperna. Deltagarna i BG 1 ökade sin sömntid signifikant 
mycket mer än BG 2 mellan eftermätning och uppföljningsmätning.  
 
Resultaten vid uppföljningsmätningen visade att båda behandlingsgruppernas 
förbättringar var stabila, men trenden var att BG 2 fortsatte att förbättras medan BG 1 
stannade av eller försämrades något. Detta skulle kunna förklaras av att 
behandlingsgruppen utan stöd från början vant sig vid att lägga upp och klara 
behandlingen på egen hand. När behandlingsgruppen med stöd avslutat 
behandlingsperioden på sex veckor och lämnas ensamma med att vidmakthålla sina 
resultat kan det uppfattas som annorlunda och svårare. Det blir ett tydligare avslut på 
behandlingen för gruppen med stöd då de inte längre har telefonsamtalet med 
behandlaren varje vecka. Detta gör kanske att de inte kommer igång med att arbeta 
vidare med ett vidmakthållande utifrån boken. För gruppen utan stöd kan det istället ses 
som att de sex veckorna är över och mätningar görs men deltagaren jobbar vidare som 
vanligt utan större avbrott. 
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Egenobserverade sömnbeteenden och självskattade sömnbesvär 
Resultaten på de självskattade sömnbesvären visar en tydligare behandlingseffekt än den 
sammantagna bilden från sömndagboksmätningarna. Deltagarna i behandlingsgrupperna 
skattar sina sömnbesvär som betydligt mindre efter behandlingen än innan medan 
kontrollgruppen har liknande skattningar vid alla mättillfällen. Båda 
behandlingsgrupperna visar en stabilitet i förändringen vid uppföljningen, men kanske 
särskilt behandlingsgruppen utan stöd visar en försiktig trend till att ytterligare fortsätta 
förbättras vid uppföljningen när det gäller de självskattade sömnrelaterade beteenderna 
och sömnbesvären. De egenobserverade sömndagboksmåtten visar också på en 
behandlingseffekt på variablerna sömnlatens och sömneffektivitet i synnerhet för 
behandlingsgruppen med stöd men skillnaderna mellan de tre grupperna är inte lika stora 
här i jämförelse med de självskattade måtten. Kontrollgruppen har vid eftermätningen 
signifikant förbättrats på flera egenobserverade mått men förbättringarna är signifikant 
bättre för behandlingsgruppen med stöd. 
 
Sammanfattningsvis ger resultatet ett starkt stöd för att kognitiv beteendeterapi i ett 
självhjälpsformat är effektivt vid insomni. Behandlarstöd ger ett mycket bra resultat 
framförallt på kort sikt. Resultaten indikerar även att KBT som självhjälp ger varaktiga 
förändringar i sovmönstren och att behandlarstödet på längre sikt inte längre har en lika 
avgörande roll. Dessa resultat ligger i linje med tidigare behandlingsstudier baserade på 
självhjälp (t.ex. Mimeault & Morin, 1999). 
 

Jämförelse med tidigare forskning 
Behandlingsgruppen med stöd förbättras generellt mer än behandlingsgruppen utan stöd. 
Detta kan bero på flera faktorer. En sådan faktor kan vara att terapeutkontakt ökar 
deltagarens medgörlighet (compliance) till behandlingskomponenterna (Mimeault & 
Morin, 1999). Deltagarna i denna grupp får förslag till hemuppgifter som följs upp vid 
nästa samtal. Denna rapporteringsfunktion kan öka motivationen att faktiskt göra en 
förändring. Att få hjälp med vad som kan vara viktigt att fokusera på och hjälp att söka 
efter fungerande strategier kan på kort sikt skynda på en förbättring. Det stöd som 
deltagaren får av behandlaren att våga prova och hålla ut trots att det är jobbigt kan bidra 
till att deltagarna orkar jobba mer konsekvent med teknikerna vilket leder till bättre 
resultat.  
 
Det faktum att kontrollgruppen förbättras signifikant mellan förmätning och 
eftermätning på alla mått utom total sömntid och ISI är viktigt att beröra. Dessa resultat 
överensstämmer inte helt med tidigare forskning där kontrollgruppen inte 
spontanförbättrats (t.ex. Lacks & Powlishta, 1989; Backhaus et al., 2001). De har inte 
förbättrats lika mycket som behandlingsgrupperna vilket ändå får betraktas som en 
indikation på att behandlingen har en effekt och att förbättringarna inte kan tillskrivas en 
spontan förbättring över tid. En rad faktorer är dock relevanta att ta upp rörande detta. 
Att anmäla sig till en studie kan i sig ha en effekt i sig då individen bestämt sig för att 
agera och göra något åt sin dåliga sömnsituation. Ifyllandet av alla formulär kan ha varit 
edukativt och kastat ljus på de faktorer som anses viktiga när det gäller sömn och därmed 
fått personerna i kontrollgruppen att se över sina sömnvanor. Att fylla i en sömndagbok 
gör att individerna får en bättre bild av hur de faktiskt sover och de skulle därmed kanske 
kunna få en mer nyanserad bild av sin sömn som inte bara styrs av hur sömnen subjektivt 
uppfattas. Detta kan i viss mån också gälla för behandlingsgrupperna. Varför dessa 
effekter skulle finnas i denna studie och inte i föregående forskning har vi ingen 
förklaring till.  
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Resultaten på Total sömntid visar, som ovan nämnts, att deltagarna i kontrollgruppen vid 
alla mättillfällen sover mer än deltagarna i behandlingsgrupperna. Trots detta skattar 
kontrollgruppen att de har större sömnproblem än behandlingsgrupperna på ISI efter 
behandling och vid uppföljning. Det är mycket intressant att finna att sömnen kan 
fortsätta att uppfattas som dålig trots förbättrade sovmönster. Detta kan tolkas som en 
indikation på att det som förändrats hos behandlingsgrupperna efter behandling är de 
dysfunktionella tankarna och beteendena kring sömn som personer som lider av insomni 
ofta har i hög grad. Dessa tankar och beteenden skulle t.ex. kunna vara hur länge man 
tror att man måste sova, att man bör ligga i sängen längre för att öka möjligheten till mer 
sömn och att morgondagen kommer att bli katastrofal om man inte får sova. Det är 
troligt att denna förändring märks inte bara på resultaten på SRBQ men också på hur 
man subjektivt skattar svårigheten i sina sömnbesvär (ISI). En möjlighet är att 
kontrollgruppen som ännu inte fått läsa boken fortfarande har en hög grad av 
dysfunktionella tankar och beteenden vilket skulle kunna förklara deras fortsatta höga 
skattningar på SRBQ och ISI.  
 
Då forskningen visat att det inte finns så stora skillnader i faktisk sömntid mellan de som 
skattar att de sover dåligt och de som skattar att de sover bra (Lundh, 2006) så är den 
subjektiva upplevelsen av sömnen utifrån självskattade mått viktig. Resultaten i 
föreliggande studie indikerar att det verkar vara hur man uppfattar sin sömn snarare än 
hur man faktiskt sover som skapar en stor del av lidandet vilket får stöd av tidigare 
forskning (Borkovec, 1982; Edinger, Finns & Glenn, 2000). 
 
Som tidigare nämnts verkar attityder och tankar kring sömn vara viktiga i hur man 
skattar sina sömnproblem. I en studie av Edinger, Finns och Glenn (2000), jämfördes 
tankar och känslor hos subjektiva insomniker dvs. de som skattar högt på 
självskattningsskalor om sömnproblem, men som objektivt sov bra, dvs. som i 
laboratorium uppmäts sova bra, med subjektiva normalsovare som objektivt sov dåligt. 
Båda dessa grupper jämfördes även med normalsovare. Man fann att subjektiva 
sömnsvårigheter korrelerade med depressiva känslor, oro och dysfunktionella tankar och 
attityder kring sömn. De som objektivt sov dåligt, men som inte uppgav subjektiva 
sömnsvårigheter angav överlag mer positiva känslor, men de hade liksom de subjektiva 
insomnikerna också många dysfunktionella tankar kring sömn. Bland annat hade denna 
grupp många fler tankar kring hur stor kontroll de själva hade över hur de sov än 
gruppen som sov normalt. Enligt Edinger, Finns och Glenn (2000) är en rimlig slutsats 
av fynden i deras studie att de som subjektivt sover dåligt skulle kunna ha nytta av 
behandling som går ut på att minska depressiva känslor och oro och där man söker att 
korrigera dysfunktionella attityder kring sömn. Objektiva insomniker skulle kanske ha 
mer nytta av utbildning kring sömn och arbete med tekniker som leder till längre sömn 
och bättre sömnkvalitet. Behandlingen som boken erbjuder i föreliggande studie 
innehåller tekniker och metoder som behandlar både kognitiva komponenter och metoder 
som syftar till att förändra beteenden knutna till sömnen under både dagen och natten. 
Därmed erbjuder behandlingen i boken ett helhetsperspektiv som gör det möjligt för 
både subjektiva och objektiva insomniker att bli hjälpta. Det är ju dock inte säkert att 
läsaren använder de tekniker som skulle passa bäst för just den individens problembild 
då teknikerna är många och läsaren väljer ut några att jobba med.   
 
Tidigare forskning har visat att hur man upplever sig fungera under dagtid ofta kopplas 
till hur man sov under natten, särskilt för personer med insomni (Lavidor, Weller & 
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Babkoff; 2003). Föreliggande studie fann indikationer på att behandlingsgruppen med 
stöd skattar sin dagtidsfunktion som bättre efter behandling. Det kan rimligen vara en 
effekt av att man upplever sig sova bättre och dämed också tycker att man fungerar 
bättre under dagen. En annan tänkbar förklaring som dock inte kontrolleras för i studien 
är att deltagaren, förutom det som står i boken, tillsammans med behandlaren kastat ljus 
på dyskunktionella tankar som kopplar prestationer under dagen till hur man sovit under 
natten och förändrat denna.  
 
Behandlingsgruppen utan stöd förbättras inte lika mycket som behandlingsgruppen med 
stöd direkt efter behandling. De visar dock en positiv trend att fortsätta att förbättras vid 
uppföljningen. Det kan indikera en beteendeförändring på längre sikt som inte är möjligt 
att se vid tre månaders uppföljning. Enligt forskning kan det ta ända upp till 3 år efter 
KBT-behandling innan dessa faktorer stabiliseras och en bestående beteendeförändring 
uppnås (Backhaus et al., 2001). 
 

Metoddiskussion 
Analysen av data är en så kallad ”intent-to-treat”-analys. Förvärdena för de som inte fyllt 
i eftermätningen eller uppföljningsmätningen har räknats fram, d.v.s. de används också 
som eftervärden eller uppföljningsvärden. Detta anses vara en konservativ metod som 
minskar risken för att övervärdera en behandlingseffekt om bortfallet är selektivt vilket 
anses ge resultaten ett tyngre värde. Det faktum att kontrollgruppen sov signifikant 
mycket mer än de andra grupperna vid alla tre mättillfäller indikerar att det möjligtvis 
skett en snedfördelning trots randomisering till grupperna. En annan förklaring kan vara 
att det saknades data från kontrollgruppens sömndagböcker. Missing data kan ha 
påverkat beräkningen av den genomsnittliga sömntiden. Detta bör tas i beaktande i 
förståelsen av resultaten.  
 
Författarna till denna uppsats är medvetna om den bias som kan finnas i och med att 
författaren till självhjälpsboken som är behandlingsunderlaget i studien också är forskare 
i huvudstudien och handledare i behandlingarna. Så långt som det är möjligt så har 
författaren till boken inte varit inblandad i någon direkt kontakt med deltagarna eller 
datainsamlingen. Det faktum att boken är kommersiellt tillgänglig kan också ligga till 
grund för bias hos forskarna. Det inte är ovanligt att forskare kunniga inom sitt område 
också skriver behandlingsmanualer, inte sällan i självhjälpsformat, som de vill utvärdera. 
Det kan dock ändå anses som mycket positivt att biblioterapi utvärderas då mycket 
självhjälpslitteratur inte är kvalitetssäkrad på detta sätt. 
 
Det är viktigt att ta i beaktning att det i strikt mening inte finns någon grupp som är helt 
utan stöd. Behandlingsgruppen utan stöd hade ingen kontakt med behandlare under 
behandlingsperioden men att vara med i studien och därmed vara föremål för uppföljning 
kan ändå hävdas påverka hur deltagarna i denna grupp utför sin behandling och därmed 
resultaten. 
 
Mätmetoderna 
Genomgående i studien används formulär som är utvärderade och som används 
vedertaget i sömnforskningen med undantag för några formulär som är designade till den 
här studien. Att de formulär som fyllts i av deltagarna generellt har goda psykometriska 
egenskaper ökar möjligheten att mäta det som avses mätas.  
 



 28

Ytterligare en styrka i studien är att två olika typer av mått används, både 
egenobserverade och självskattade, vilket gör att den externa validiteten stärks då det är 
två olika sätt att operationalisera oberoende och beroende variabler (Borg & Westerlund, 
2006). Deltagarna har fått fylla i en omfattande mängd formulär. Det ger en möjlighet att 
titta på flera variabler men i vissa avseenden skulle det även kunna betraktas som en 
brist. En hel del frågor berör allergi, vilket skulle kunna tänkas sänka villigheten att fylla 
i hos de deltagare som inte lider av allergi. Hög belastning i form av många formulär kan 
leda till deltagarna slarvar då de fyller i formulären eller att de missar att svara på frågor. 
En annan aspekt är att misstag i datahanteringen kan ha förekommit av 
uppsatsförfattarna och att felaktigheter inte alltid har upptäckts i tid då det varit svårt att 
hantera den stora mängd material som kommit in från deltagarna. Ett viktigt formulär, 
DBAS som handlar om dysfunktionella tankar kring sömn, föll bort av misstag vid 
uppföljningen.  
 
Det visade sig t.ex. i sömndagboken att många deltagare missförstod hur de skulle fylla i 
uppvaknanden under natten där de fyllde i klockslag när de vaknat istället för hur länge 
de varit vakna. Detta gav upphov till en del förlorade data i de fall man inte upptäckte 
felet i tid eller då deltagaren inte var anträffbar för att reda ut frågan. 
 
Alla formulär och sömndagböcker fylldes i och skickades in via dator och Internet. Det 
är en styrka med studien då det jämfört med att få svar i pappersform som deltagaren 
måste hämta och lämna eller skicka in via post möjliggör för deltagaren att fylla i 
formulären hemma vid en tidpunkt som passar deltagaren bra. Många deltagare hade 
tekniska problem när de skulle fylla i formulären och upplevde det som jobbigt och svårt 
ibland. De flesta av dessa problem kunde avhjälpas via mail eller telefon men det har 
inneburit mycket arbete för forskningsassistenterna. Det är mycket glädjande att 
svarsfrekvensen trots problemen var mycket hög.  
 
En styrka hos den här studien är att bortfallet genom hela studien är förhållandevis litet 
och mindre än vad som är att förvänta med denna typ av design. Att data samlats in på 
det sätt som nämnts ovan kan vara en bidragande förklaring till detta samt att vänliga 
påminnelser gått ut till deltagare som inte skickat in formulär eller sömndagbok. En 
skillnad som framkommit i bortfall var att de flesta deltagarna som inte skickade in 
formulär och sömndagbok vid eftermätning och uppföljningsmätning tillhörde 
behandlingsgruppen utan stöd. Det skulle kunna vara ett resultat av att man upplevde det 
som jobbigt och svårt att fylla i formulär via internet och att man inte ville fortsätta med 
det när behandlingen var avslutad. Att behandlingsgruppen med stöd i större utsträckning 
skickade in är troligtvis beroende på att dessa deltagare haft regelbunden kontakt med 
någon från studien, och var därmed satta under en viss social kontroll. De kanske kände 
att de fått god hjälp av behandlingen och upplevde det som förstärkande både för 
forskarna och sig själva att visa tacksamhet genom att svara på formlär och skicka in 
sömndagbok.  
 
Urval 
Studien har förhållandevis generösa inklusionskriterier där många komorbida tillstånd 
inte varit grund för exklusion. Primär insomni krävdes inte heller för inklusion vilket gör 
att samplet kan betraktas som representativt för den större populationen av människor 
som besväras av sömnsvårigheter. Eftersom studien inte krävde att deltagaren bodde i 
närheten av eller behövde resa till någon särskild plats för behandlingen möjliggjorde det 
också för grupper i glesbygden att delta. En övervägande del av deltagarna har varit 
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kvinnor vilket överensstämmer med socialstyrelsens folkhälsorapport (2005) där fler 
kvinnor än män rapporterade att de led av sömnsvårigheter. I föreliggande studie var 
81,5 % kvinnor vilket ändå är en lite större skillnad än vad folkhälsorapporten visade på. 
Detta kan bero på att annonseringen till studien bl.a. förekommit i TV 4 programmet 
Efter tio som övervägande har kvinnliga tittare. En annan förklaring är att kvinnor i 
högre grad söker hjälp för sina besvär än män. Deltagarna hade också en genomsnittlig 
utbildningsnivå som var ganska hög. Det är möjligt att resultaten har påverkats av att 
deltagarna överlag är personer som har god läsvana och att de därför har haft lättare att ta 
till sig materialet och arbeta med det på egen hand. Sammanställningen av deltagarnas 
bakgrundsvariabler är fullt jämförbar med hur det har sett ut i tidigare forskning 
(Murtagh & Greenwood, 1995 och Lacks, 1989). En ytterligare aspekt av 
generaliserbarheten är att deltagarna befann sig i sin hemmiljö under hela 
behandlingsperioden och det är där alla interventioner har ägt rum. Det betyder att 
deltagarna har utfört interventionerna i en kontext som just innehåller de stimuli som 
annars är kopplat till sömnstörande beteende vilket betraktas som lyckosamt för 
vidmakthållandet. 
  
Etik  
Resultatet i den här uppsatsen tyder på att självhjälp kan vara ett kostnadseffektivt 
alternativ till behandling vid insomni, som skulle möjliggöra att fler fick behandling som 
visar effekter även på längre sikt. Detta har fördelar genom att effektiv behandling kan 
bli tillgänglig även för dem som annars inte skulle kunna få psykologisk behandling. En 
självhjälpsbehandling i biblioterapiform, framförallt den som är helt utan terapeutstöd, 
kan dock innebära att deltagaren upplever sig som lämnad ensam med sin problematik. 
Det som står i boken kan väcka tankar och funderingar som skulle behöva diskuteras 
med någon. Detta är svårt att fullständigt hantera. Deltagarna informerades om att de 
kommer att lottas till någon av grupperna behandling med eller utan stöd eller 
kontrollgrupp på väntelista men det går inte att utesluta att några deltog i studien med en 
stor förhoppning om att hamna i gruppen som får behandlarstöd. Boken tar upp att det 
kan vara viktigt med en stödperson, t.ex. en vän eller anhörig som man just kan diskutera 
sådant som dyker upp med, men detta är det ju inte säkert att alla har möjlighet till.  
 
Risken med att erbjuda personer med behov av andra, medicinska behandlingar en 
självhjälpsbehandling som denna är att det kan innebära att dessa personer inte söker den 
andra behandling som de skulle behöva eftersom de upplever att de nu har tagit tag i sitt 
problem. Ytterligare en risk är att åkomman skulle kunna bli värre av den här 
behandlingen eller av att en medicnsk behandling inte kommer till stånd. För att inte 
inkludera personer med problematik som behöver annan behandling i studien ställdes 
frågor om sjukdomar som kan ge sömnproblem i enkätmaterialet samt i 
telefonintervjuerna. Boken som behandlingen bygger på inleds också med ett avsnitt om 
när man bör kontakta läkare. Tillståndet hos deltagarna kan ju bli värre under studiens 
gång varför de upplever sig behöva terapeutstöd och de hade därför möjlighet att närsom 
helst avbryta sitt deltagande.  
 
Behandlingen innebär en mycket liten risk för biverkningar. Det är att vänta att 
deltagaren upplever en ökad sömnbrist initialt i behandlingen om personen valt att 
använda metoden sömnrestriktion. Deltagarna förvarnades om detta när de valde 
tekniker och informerades om att detta har en funktion för kroppen. I behandlingsboken 
understryks att deltagaren kan behöva undvika till exempel bilkörning under en period 
med ökad trötthet. 
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För att få in så många svar som möjligt  påmindes deltagarna via mail. Om formulär och 
sömndagbok inte var inskickade efter upprepade påminnelsemail ringdes vederbörande 
upp för en muntlig påminnelse. Påminnelserna har i vissa fall ha upplevts som tjatiga och 
störande men forskningsassistenterna var naturligtvis lyhörda för om deltagaren inte 
längre önskade delta i studien. 
 

Slutsats och vidare forskning 
Föreliggande arbete har visat att man hos en grupp patienter med insomnibesvär har 
kunnat få behandlingseffekter som resultat av en tidsbegränsad insats. Dessa 
behandlingseffekter förefaller vara hållbara över tid och förstärks av terapeutstöd. Den 
mest bestående förändringen som behandlingen har medfört verkar vara att 
behandlingsgrupperna inte längre uppfattar sina sömnsvårigheter som så allvarliga och 
att de inte längre har så hög grad av beteenden som syftar till att kompensera för dålig 
sömn. De egenobserverade sömnvariablerna visar på behandlingseffekter framför allt för 
behandlingsgruppen med stöd, men också en på en positiv trend för behandlingsgruppen 
utan stöd som förbättras vid uppföljningen. De självskattade måtten visar på tydligare 
skillnader mellan behandlingsgrupperna och kontrollgruppen än de egenobserverade 
måtten. Detta indikerar att behandlingen i första hand har lett till förändringar i 
upplevelsen av insomnin och dess konsekvenser än till skillnader i det egenobserverade 
sovmönstret. Resultatet indikerar att självhjälp utifrån biblioterapi är en lovande metod, i 
synnerhet i kombination med terapeutstöd. En självhjälpsbehandling som denna skulle 
kunna komplettera vårdutbudet på ett effektivt sätt både genom att patienter på egen 
hand kan köpa och administrera sin behandling men också genom att behandlare som 
komplement till boken kan begränsa sin inats till ett kortare telefonsamtal i veckan. Den 
geografiska frihet som möjliggörs av behandlingens upplägg kan även det betraktas som 
en stor fördel.  
 
Det avgörande för om behandlingen kan betraktas som ett effektivt alternativ är 
naturligtvis att resultaten fortsätter att så sig på ännu längre sikt. Först då kan man tala 
om att beteendeförändringarna är bestående i form av varaktiga livsstilsförändringar som 
får positiva effekter för hälsan. I det aktuella projektet ämnar forskningsledarna för 
denna studie att göra en 12 månaders uppföljning, vilket kommer att göra det möjligt att 
uttala sig om bestående beteendeförändringar på en mycket säkrare grund. Det finns 
möjlighet att utifrån materialet i denna studie titta på vilka behandlingsinterventioner 
som man kan förmoda har varit mest verksamma då ett formulär som använts vid 
eftermätningen och vid uppföljningsmätningen efterfrågar vilka metoder som har 
använts av deltagaren. Det finns tyvärr inte utrymme i denna uppsats att ta upp frågan 
om vilka metoder som använts. Då KBT består av ett antal olika tekniker och 
interventioner kan man tänka sig att några är mer verksamma än andra. Forskning som 
kartlägger de olika komponenternas verkningsgrad för olika problembeskrivningar skulle 
möjliggöra en mer precis och effektiv behandling. Detta är viktigt utifrån att patienter 
ska få en så effektiv och god behandling som möjligt utan att utsättas för overksamma 
interventioner eller betala för behandlingar som förmodligen inte kommer att vara 
hjälpsamma för just den patientens problematik. 
 
Denna studie gjordes med en väntelistekontrollgrupp. I framtida studier skulle det kunna 
vara av nytta att göra jämförelser med en aktiv placebo eller Treatment As Usual 
(Sömnedicin).  Ytterligare av intresse är att undersöka vilka bakgrundsvariabler som 
predicerar svårigheter eller förutsättningar för biblioterapi. Deltagarnas utbildningsnivå 
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är någonting som skulle kunna tänkas spela roll för hur mycket de kan tillgodogöra sig 
materialet. En annan sådan variabel kan vara hur länge man har haft insomni eller vilka 
kormobida tillstånd som påverkar behandlingen och hur. 
 
Avslutningsvis är föreliggande studie den första studie, vad uppsattsförfattarna känner 
till, som utvärderat en självhjälpsbok som finns kommersiellt tillgänglig i handeln. 
Behandlingen har varit en kort insats som har visat på goda resultat som står sig vid tre 
månaders uppföljning. Om resultaten fortsätter att stå sig vid 12 månaders uppföljning är 
det rimligt att påstå att en självhjälpsbehandling av detta slag, med ett begränsat 
terapeutstöd, är ett kostnadseffektivt tillskott till de vårdalternativ som finns idag. Det 
skulle möjliggöra för många fler patienter med sömnbesvär att få ta del av en 
psykologisk behandling med varaktiga beteendeförändringar som är lättadministrerad 
och billig och med liten risk för några egentliga biverkningar. Detta kan potentiellt ha 
tydliga implikationer för hur vården för personer som lider av sömnbesvär kan komma 
att se ut i framtiden. 
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Bilaga 1. 

Insomnia Severity Index (ISI) 
(Vid samtliga mättillfällen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sovmönster? 
� Mycket nöjd 
� Nöjd 
� Varken nöjd eller missnöjd 
� Missnöjd 
� Mycket missnöjd 

1. Skatta svårighetsgraden av ditt nuvarande sömnproblem. 
                Ganska Mycket 
 Inga       Små        stora       Stora        stora 
 

 Svårigheter att somna in: ❏           ❏            ❏            ❏             ❏ 
 Problem med att du vaknar under natten:  ❏           ❏            ❏            ❏             ❏ 
 Problem med att du vaknar för tidigt: ❏           ❏            ❏            ❏             ❏

  

3. I vilken utsträckning anser du att dina sömnproblem försämrar din dagliga 
funktionsförmåga (t.ex. trött under dagen, förmåga att fungera på arbetet 
och med vardagsysslor, koncentration, minne humör o.s.v.)? 

� Inte alls 
� Lite 
� En del 
� Mycket 
� Väldigt mycket 

5. Hur bekymrad är du över dina nuvarande sömnproblem? 
� Inte alls 
� Lite 
� Ganska  
� Mycket 
� Väldigt mycket 

4. Hur märkbart är det för andra att dina sömnprobl em sänker din livskvalitet? 
� Inte alls 
� Lite 
� Ganska  
� Mycket 
� Väldigt mycket 
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Bilaga 2. 

Sleep-Related Behaviour Questionnaire (SRBQ) 
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