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PREDIKTION AV UTFALL UTIFRÅN TERAPEUTSKATTNINGAR TIDIGT I 

INTERFÖRMEDLAD KBT MOT INSOMNI 

 
 

Richard von Plauen 
   

Insomni drabbar cirka 10% av befolkningen, är ofta kroniskt och förblir 

vanligen obehandlat. Robusta forskningsrön visar att cirka 60% av 

patienterna som genomgår KBT mot insomni blir hjälpta av behandlingen. 

Spridningen av denna metod via stegvis vård hindras bland annat av 

svårigheten att avgöra hur den ska erbjudas och till vem.  Syftet var  att 

undersöka hur väl det går att predicera behandlingseffekten 

(operationaliserad som förändringen av ett insomnimått) tidigt i en nio 

veckor lång internetförmedlad behandling för insomni utifrån 

terapeutskattningar av patientens attityder, beteenden och förutsättningar. 

Utfallet studerades longitudinellt i en jämförelse mellan inledningen av 

behandlingen och avslutet (N=112) samt även sex månader efter 

genomförd terapi (n=80) genom univariat och multivariat analys.  Inget 

signifikant samband förekom mellan utfallet och terapeutskattningarna. 

Korrelationerna var svaga (r<.17). Sömnkomprimering, motivation, 

inställning till sömnmedicin och attityd till hemuppgifter hade större 

korrelation med utfallet vid slutet av behandlingen än övriga prediktorer 

och låg också närmare signifikans.  

 

 

Sömnen kan störas på flera olika sätt genom till exempel hypersomni (onormal sömnighet), 

sömnapné (andningsuppehåll) och narkolepsi (hastigt påkomna attacker av sömn). Parasomni 

är ett paraplybegrepp för andra besvär såsom att gnissla tänder, somnambulism, nattskräck 

och mardrömmar. Den vanligaste sömnstörningen och där psykologiska faktorer antas ha stor 

betydelse är insomni (Öst, 2013). Kognitiv beteendeterapi mot insomni (KBT-I) är en 

hjälpsam behandling för cirka 60% av dem som genomgår den (Morin et al., 2009) men vi vet 

inte vad som kännetecknar de patienter för vilka effekten uteblir. 

American Psychiatric Association (APA) anger i senaste diagnostiska manualen DSM-5 

kriterier för sömnlöshet (APA 2013) som presenteras  i tabell 1. 

Tabell 1 Kriterier för sömnlöshet hos vuxna (American Psychiatric Association, 2013) 

A. Personen uttrycker stark otillfredsställelse med sömnens längd eller kvalitet, vilket visar 

sig på ett (eller flera) av följande sätt: 

1. Svårt att somna. 

2. Svårt att förbli sovande: täta uppvaknanden eller svårt att somna om efter att ha vaknat 

upp.  

3. Vaknar tidigt på morgonen och kan inte somna om. 

B. Sömnstörningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i 

arbete, i skola, i studier eller inom andra viktiga funktionsområden eller försämrat beteende. 

C. Sömnsvårigheterna inträffar minst 3 nätter i veckan. 
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D. Sömnsvårigheterna har pågått i minst 3 månader. 

E. Sömnsvårigheterna inträffar trots adekvata möjligheter att sova. 

F. Sömnlösheten förklaras inte bättre med och inträffar inte enbart i samband med någon 

annan sömn- eller vakenhetsrelaterad störning (t ex narkolepsi, andningsrelaterad 

sömnstörning, dygnsrytmsrelaterad sömnstörning, någon parasomni). 

G. Symptomen kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans (t ex illegal drog, 

läkemedel). 

H. Samtidigt förekommande psykiatrisk och medicinska tillstånd ger inte 

någon adekvat förklaring till sömnstörningen. 

 

Sömnlösheten betraktas som episodisk om symptomen varat i en till tre månader, ihållande 

om den varat tre månader eller längre och återkommande om individen haft två eller flera 

episoder av sömnlöshet inom loppet av ett år. Föreliggande uppsats antar dessa 

diagnoskriterier men istället för beteckningen sömnlöshet används den mer vedertagna termen 

insomni. Insomniliknande besvär som diagnosticerats på annat sätt än med dessa kriterier 

kallas i denna uppsats för sömnbesvär och definieras som svårigheter att somna in och/eller 

att upprätthålla sömn. Nytt för DSM-5 jämfört med DSM-IV är att man tar bort disktinktionen 

mellan primär och sekundär insomni (där annan komorbiditet antas ha större betydelse). Detta 

ligger i linje med forskning (Stepanski & Rybarczyk, 2006) som visat dels att skiljelinjen 

mellan primär och sekundär insomni är svår att dra dels att skillnaden inte behöver spela 

någon roll för behandlingsutfallet.  

 

Prevalens av insomni bland vuxna 

Sömnbesvär är ett vanligt hälsoproblem såväl i Sverige som utomlands. I en systematisk 

litteraturöversikt angav Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2010) att 

prevalensen för insomni i Sverige är 10%. Mallon, Broman, Åkerstedt och Hetta (2014) fann 

en prevalens på 10,5%. I Storbritannien anger Espie (2009) att 20-25% av befolkningen har 

sömnbesvär och att cirka 10% har kroniska sömnbesvär. När det gäller ett bredare begrepp av 

sömnbesvär (definierat som ”svårt att somna mer än tre gånger i veckan” eller ”vaknar under 

natten mer än tre gånger i veckan”) förekom det i slutet av år 2008 hos cirka 24 procent av 

den vuxna befolkningen i Sverige. Samma år fick sammanlagt ca 750 000 personer recept på 

sömnmedel (SBU, 2010). SBU fann också (2010) att sömnbesvär är vanligare bland kvinnor 

och i socioekonomiskt svaga grupper samt att förekomsten sömnbesvär ökar stadigt. Vad som 

orsakar ökningen av sömnbesvär är oklart, men den kan bl a tänkas vara relaterad till ”24-

timmarssamhället”, buller och andra störningar i boendemiljön, ökade krav på effektivitet i 

arbetslivet, samt till det växande informationsflödet. Även ökad användning av alkohol och 

andra sömnstörande ämnen, såsom koffein och energidrycker, kan bidra till att fler drabbas av 

sömnbesvär. Det är också möjligt att kraven på god sömn har ökat, att det som förr 

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

Det är vanligt att sömnbesvär är återkommande men mönstret för perseveration tycks inte 

vara klart fastställt. En longitudinell studie visade att 75% av de som rapporterade 

sömnbesvär fortfarande upplevde samma bekymmer efter 12 år (Mallon, Broman & Hetta, 

2000). En senare studie visade att andelen patienter som gått i remission efter ett år var 57% 

(Jansson-Fröjmark & Linton, 2008).  

 

Insomnins etiologi  

I 3-P modellen skiljde Spielman (1986) mellan sårbarhet, utlösande och vidmakthållande 

faktorer. Sårbarhetsfaktorer som kan nämnas är överaktivering (hyperarousal) och genetiska 
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faktorer. Utlösande faktorer kan vara sjukdom, familj, arbete och skola samt andra stressorer. 

Individens respons till sömnsvårigheter i form av tendenser till ruminerande kan också avgöra 

om ett akut sömnproblem övergår till att bli kroniskt. Det förkommer tre kategorier av 

vidmakthållande faktorer: (a) maladaptativa sömnvanor (såsom ökad tid i sängen, 

oregelbundna tider för uppstigning och läggning och sömninkompatibla aktiviteter i sängen), 

(b) dysfunktionella kognitioner (oro, orealistiska förväntningar, felattribueringar) samt (c) 

överdriven fysiologisk, emotionell och kognitiv aktivering (arousal). Senare forskning av 

Pigeon och Perlis (2006) som visar att maladaptativa sömnvanor utvecklade som svar på 

sömnproblem kan störa ut dygnsrytmen. Balans mellan ljus och mörker, regelbundenhet i 

dygnsrytm, måltider och social interaktion krävs för att förmågan att reglera sömn och 

vakenhet ska hållas intakt. 

 
Harvey (2002) menar att kognitiva processer orsakar insomni. Insomniker kännetecknas i 

Harvey’s modell av överdriven oro kring sömn och kring sömnbesvärens konsekvenser för 

funktionsförmågan. Denna oro antas påverka det autonoma vakenhetssystemet (arousal) och 

även väcka ångest som i sin tur riktar individens uppmärksamhet mot uppfattade interna och 

externa hot. Ångesten och den missriktade uppmärksamhet medför att individen överskattar 

såväl sömnbrist som nedsättning i funktionsförmågan. Detta leder i sin tur till ökad oro och en 

iterativ process är igång. Harvey menar att modellen är förenlig med patienters  beskrivningar 

av  (1) att hjärnan går på högvarv när det är läggdags och att den ökade kognitiva aktiviteten 

hindrar sömn (2) att tankeinnehållet är centrerat kring sömn och (3) att tankarnas innehåll är 

konsekvent negativt färgat. Modellen stämmer även överens med robusta fynd, refererade av 

Harvey, att insomniker tenderar att underskatta längden på den egna sömnen samt även nivån 

på den egna funktionsförmågan. Espie (2002) företräder för sin del en psykobiologisk modell. 

Espie menar att insomni orsakas av inhibition av deaktiveringssystemet (de-arousal processes) 

associerat med normal sömn. Han tillstår att överdriven kognitiv aktivitet ofta förekommer 

bland insomniker men menar att inhibering av deaktivering alltid sker. Insomni ses inte här 

som en sjukdom präglad av överdriven aktivering utan snarare av en oförmåga att engagera 

sig i sömn. Således kan man göra gällande att Espie nyanserar den kognitiva synen på 

kausalitet med att skilja mellan initierande faktorer (såsom överskott av kognitiv bearbetning 

till exempel efter en svår upplevelse) och vidmakthållande faktorer (till exempel att 

cirkadianska dygnsrytmer är satta ur spel). Espie beskriver en naturlig plasticitet i förmågan 

att somna in som återfinns hos personer som efter en tids påfrestningar och sömnsvårigheter 

får tillbaka sin tidigare tillfredsställande sömn.  Många människor som lider av insomni når 

för övrigt spontan remission såsom tidigare nämnts (Jansson-Fröjmark & Linton, 2008). Espie 

menar att den naturliga plasticiteten har blivit störd hos personer som lider av insomni.  
 

Mått på sömnbesvär 

Insomni kan mätas via självskattningsinstrument såsom Inomnia Severity Index (ISI) där 

patienten svarar på frågor som följer diagnoskriterierna. En fördel med ISI är att det fångar 

upp den subjektiva upplevelsen, exempelvis med frågor om den upplevda försämringen av 

den dagliga funktionsförmågan. Den subjektiva komponenten uteblir i större utsträckning när 

man istället mäter sömnbesvär med exempelvis aktigraf. Aktigrafen  är ett armband som 

patienten bär med sig dygnet runt och som mäter olika sömnparametrar vilket verifierades av 

Sadeh,  Hauri, Kripke och Lavie (1995) – dock måste aktigraf likväl kompletteras med 

självrapporter. Ett annat objektivt mått uppnås genom att använda sömnlaboratorium där 

variabler som följs upp är EEG, muskelaktivitet, ögonrörelser, andning och puls. Andra 

vanliga mått är patientens egna skattningar av tid i sängen före insomning (SOL: sleep onset 

latency) och vakenhet efter insomning (WASO: wake time after sleep onset). Ett annat 

förekommande mått är sömneffektivitet (SE), vilken definieras som tiden patienten faktiskt 
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sover dividerat med tiden patienten tillbringar i sängen. Sömnbesvär anses föreligga när SE 

understiger 85% (Coates et al., 1982).    

 

 

Insomnins konsekvenser för individen och för samhället 

Insomni leder till flertalet negativa konsekvenser för individen i form av upplevd trötthet, 

kognitiva svårigheter, humörsvängningar, stress, sänkt livskvalitet och nedsatt arbetsförmåga 

och kan även kopplas till andra fysiska och psykiska sjukdomar (Walsh, 2004). Flertalet 

studier visar att insomni ofta föregår andra svårigheter. Av en metaanalys (Baglioni et al., 

2011) framgick det att insomniker löper en förhöjd risk för depression och att 

insomnibehandling därmed kan ses som en preventiv åtgärd värd att spridas inom 

primärvården. I en översiktsartikel (Léger & Bayon, 2010) konkluderade författarna att 

insomni får stora samhällsekonomiska konsekvenser och att beslutsfattare inom offentlig 

sektor är medvetna om problemet utan att riktigt vidta de mått och steg som krävs för att lösa 

det. Detta kan tyckas vara paradoxalt med tanke på antalet studier som visar omfattningen av 

effekterna såväl för individerna som för samhället i stort. Studier från flera länder visar 

exempelvis ett samband mellan insomni och ökad sjukfrånvaro från arbetet (Léger, Massuel 

& Metlaine, 2006; Sivertsen, Øverland, Bjorvatn, Mæland & Mykletun,2009). Forskning 

visar också att insomniker är oftare inlagda på sjukhus och använder mer medicin än individer 

utan sömnstörningar (Léger & Bayon, 2010). Sammanfattningsvis framstår insomni som ett 

betydande folkhälsoproblem som fortfarande återstår att lösa. 
 

Behandling av insomni 

Den i särklass mest frekventa behandlingen för sömnbesvär är sedan länge 

läkemedelsbehandling (SBU, 2010). Sömnmedicin kan ha god effekt vid tillfälliga 

sömnbesvär. Ett problem är att många patienter fortsätter att använda sömnmedicin på 

varaktig basis tvärtemot läkemedelstillverkarnas egna rekommendationer. Risken för 

beroende vid varaktigt användande påpekas ofta men är inte helt utredd. Sömnmediciner har 

förvisso en omedelbar effekt men är också förknippade med nackdelar. Andelen djupsömn 

minskar ofta och det skapas lätt ett psykologiskt beroende av preparatet eftersom många tror 

att de inte kan sova utan medicin (SBU, 2010). Den vanligaste typen av sömnmedel är 

hypnotika som är benzodiazepinbaserade. Andra förekommande preparat är antihistaminer, 

neuroleptika och antidepressiv medicin. Användandet av dessa preparat kan ofta kopplas till 

komorbida symtom som är vanliga vid sömnbesvär (SBU, 2010). I kombination med 

läkemedel ges ofta även allmänna sömnråd. På senare tid har dock psykologiska 

behandlingsmetoder fått större spridning och då framför allt beteendeterapeutiska samt 

kognitiva interventioner (SBU, 2010). Fortfarande har dock en stor del av befolkningen med 

insomni inte tillgång till psykologisk behandling mot insomni (SBU, 2010). 

 
 

Kognitiv beteendeterapi vid insomni (KBT-I) 

KBT-I består ofta av ett flertal komponenter som antingen kan användas separat eller i 

kombination (Öst, 2013). De vanligaste förekommande komponenterna summeras nedan. 

 Deaktiveringsmetoder. Syftet är här att sänka en förhöjd fysiologisk eller 

kognitiv aktivitetsnivå hos patienter som inte minst vid läggning ofta är upptagna av oro, 
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grubblerier, problemlösning eller annan förhöjd tankeverksamhet. Exempel på tekniker som 

används här är andningsövningar, progressiv avslappning och visualisering (Öst, 2013). 

 Paradoxal Intention. Patienten instrueras att ligga vaken hela natten och se vad 

som händer. Syftet är här att bryta den onda cirkel som många patienter hamnar i att försöka 

viljemässigt påskynda insomningen vilket leder till ökad mental och fysiologisk aktivering, 

ökad oro, och därmed ännu mer ansträngningar att somna. Eftersom denna metod kan korta 

insomningstiden för vissa patienter men också förlänga den för andra rekommenderas den inte 

som standarskomponent. (Öst, 2013). 

 Simuluskontroll (SK). Denna komponent syftar till att stärka kopplingen mellan 

säng och sovande. Den skapades av Bootzin (1973) i syfte att minska påverkan av stimuli som 

är oförenliga med sömn och sammanfaller i sex regler. 

                           1. Lägg dig enbart när du känner dig sömnig. För att kunna följa denna 

instruktion behöver patienten lära sig att lyssna  av sitt inre tillstånd av sömninghet. För att 

uppnå detta behöver patienter ofta känna igen skillnaden mellan sömnighet och trötthet. 

Trötthet är ofta förknippad med hög grad av fysisk och mental spänning och aktivering medan 

sömnighet kopplas till avspänning och deaktivering som kommer till uttryck i 

gäspningar,”grus i ögonen”, svårighet att hålla ögonen öppna samt muskulär avslappning 

(Öst, 2013). 

                           2.Använd sängen enbart till att sova i. Antagandet här är att andra aktiviteter 

än sömn och sex kan motverka den deaktivering som krävs för insomning. Senare forskning 

har visat att läsning och tevetittande inte nödvändigtvis är hindrande (Zwart & Lisman, 1979). 

Rekommendationen är därför att använda denna regel flexibelt och utifrån funktionell analys 

identifiera vilka beteenden som är störande för en viss patient. 

                           3.Om du inte kan somna, stig upp och gör något annat. Tanken här är att 

längre stunder av vakenhet kan leda till negativ betingning mellan sängen och ett tillstånd av 

spänd vakenhet. Rekommendationen är att inte ligga vaken mer än högst 10 eller 20 minuter. 

                           4. Om du fortfarande inte kan somna, stig upp på nytt. Denna regel kan ses 

som en utvidgning av den föregående regeln. Den gäller exempelvis om patienten vaknar upp 

under natten och inte kan somna om. En rekommendation här är att diskutera igenom med 

patienten vad som kan vara en lämplig aktivitet när man kliver upp som både är 

intresseväckande, avkopplande men inte alltför aktiverande. Om man exempelvis kliver upp 

för att läsa ska man helst inte ha så intensiv belysning som på dagen och kanske inte välja en 

alltför spännande bok. 

                           5. Stig upp samma tid varje morgon. Denna regel ingick inte i Bootzins 

ursprungliga instruktioner (1973) och går heller inte att härleda ur de generella principerna för 

stimuluskontroll (SK) men har ändå kommit att bli en väsentlig del av behandlingen. Syftet 

med regeln är att den ska underlätta för patienten att få en stabilsömnrytm. Den fasta 

uppstigningstiden kombineras inte med samma rigiditet för lägnningstiden som i sin tur styrs 

av patientens signaler för sömnighet. 

                           6. Sov inte på dagtid. Denna regel stärker kopplingen mellan sovbeteende, 

säng och nattetid. 
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 Sömnresktriktion (SR) 

Denna metod utvecklades av Spielman (1987) och hans medarbetare och grundas på 

antagandet att många insomnipatienter tillbringar för mycket tid i sängen (Öst, 2013). 

Konsekvensen av att vistas för länge i sängen blir oftast en låg sömneffektivitet (SE), vilket 

såsom nämnts ovan definieras som tiden patienten faktiskt sover dividerat med tiden patienten 

tillbringar i sängen. Sömnrestriktion (SR) innebär att patienten enbart ska ligga i sängen under 

en tidslängd som motsvarar föregående veckas genomsnittliga sömntid per natt (den tiden 

patienten faktiskt sov), även kallad sömnfönster. Utifrån utvecklingen av SE under 

behandlingens gång justeras den tillåtna tiden i sängen, alltså sömnfönstret. Om SE under en 

vecka är under 80% så minskas sömnfönstret med en kvart, om SE däremot är över 85% ökas 

sömnfönstret med en kvart. Är SE mellan 80-85% så görs ingen justering av sömnfönstret. 

Liksom vid SK innebär denna metod en fast uppstigningstid varje morgon. Sömnrestriktion 

antas leda till en konsolidering av sömnen. I praktiken innebär denna regel att den totala 

sömntiden för patienten förkortas under den inledande delen av behandlingen. Denna 

deprivation är tänkt att medföra positiva konsekvenser som att sömnen blir mer 

sammanhängande och störs av färre uppvaknanden, att det byggs upp ett så kallat sömntryck 

(sömnbehov) under dagen som underlättar insomnandet och att en association mellan sömn 

och säng förstärks. Det går också att se sömnrestriktion som en form av exponering. Många 

patienter hyser en betydande oro för de konsekvenser för den dagliga funktionsförmågan som 

de antar att den minskade sömnen medför. Genom den inledande minskningen av sömnen 

utsätter sig patienterna för just det som de är rädda för (Öst, 2013). Även om SR är effektivt 

känner många patienter motstånd mot att följa denna metod fullt ut. Kyle, Morgan, 

Spiegelhalder, och Espie (2011) fann att patienter som genomgick SR rapporterade 

biverkningar som trötthet/utmattning, extrem sömnighet, nedsatt motivation/energi samt 

huvudvärk/migrän. För att göra denna metod mer lockande för patienterna kan den ibland 

kallas för sömnkomprimering. SR eller sömkomprimering ska dock inte förväxlas med 

sömnkompression (som ibland även kallas schemalagd sömn) som innebär en gradvis 

minskning av tiden i sängen till skillnad från den omedelbara minskningen som SR medför 

inledningsvis. Sömnkompression kan vara ett alternativ för patienter som inte kan acceptera 

SR. 

 

 Kognitiv terapi 

Många patienter har dysfunktionella tankar kring sömn som kan vara katastroftankar om hur 

minskad sömn påverkar den dagliga funktionsförmågan, överdriven tro på förmågan att med 

viljemässig ansträngning inducera sömn eller bristande tolerans för variationer i 

sömnkvaliteten. Ett mätinstrument som tagits fram för denna dimension är Dysfunctional 

Beliefs about Sleep Scale  (DBAS) och som validerats av Morin, Vallières och Ivers (2007). 

Dessa tankar kan leda till olika kontaproduktiva säkerhetsbeteenden som att ligga för länge i 

sängen vilket antas leda till en negativ association mellan säng och sömn. Kognitiv terapi i 

Becks anda kan användas för att luckra upp patientens föreställningar genom såväl sokratiska 

frågor som beteendeexperiment. Just beteendeexperiment låter sig kombineras med SK och 

SR som båda kan ses som utmaningar för patientens förutfattade meningar om sömn (Öst, 

2013). 

 Sömnhygien 

Sömhygien består av psykoedukation kring sömn samt information om hur livvstilsfaktorer 

påverkar sömnen. Psykoedukation kan innefatta rön om sömnens olika delar. Exempelvis 

känner många patienter inte till att vårt sömnsystem tenderar att automatiskt kompensera för 
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dålig sömn genom att öka andelen djupsömn (deltasömn, dvs den delen av sömnen som har 

den mest reparativa effekten) under de nätter som följer efter en natt med dålig sömn (Öst, 

2013). Livvstilsfaktorer som kan inverka menligt på sömnen är till exempel koffein, alkohol, 

sömnmedicin (såsom nämnts ovan), för lite motion och för lite dagsljus. Ingen entydig 

definition av sömhygien förekommer i litteraturen (Bootzin &Epstein, 2011). 

Evidens  

Det finns omfattande evidens för att insomni, med eller utan komorbida symtom, behandlas  

effektivt med KBT (Bootzin & Epstein, 2011). Samtidigt rapporterar Morin et al. (2009) att 

ungefär 40% av delatagarna i KBT-I svarar inte på behandlingen. KBT-I rekommenderas vara 

förstahandsvalet i behandlingen för insomni enligt amerikanska riktlinjer (Schutte-Rodin, 

Broch, Buysse, Dorsey, & Sateia, 2008). SBU (2010) är mer försiktiga i sin bedömning av 

effekterna av KBT-I inte minst på längre sikt men förordar icke desto mindre att KBT-I skall 

bli en mer spridd behandlingsform i Sverige. American Academy of Sleep Medicine har 

graderat evidensläget för den kliniska användningen av olika behandlingskomponenter i 

KBT-I utifrån stort, måttlig eller osäkert. Stimuluskontroll och deaktiveringsmetoder är 

komponenter som enskilt uppvisar stort stöd. En kombination av sömnrestriktion och 

kognitiva interventioner, som syftar till att förändra patientens uppfattning och attityd till 

insomni, uppvisar även stort stöd. Enskild användning av sömnrestriktion når dock bara upp 

till måttligt stöd. Det finns otillräcklig evidens för enskild användning av kognitiv terapi vid 

insomni för att uttala sig om dess effekt (Morgenthaler et al., 2006). Sammanfattningsvis är 

evidensen för KBT-I stark samtidigt som hälsomyndigheter i olika länder fortfarande gör för 

lite för sprida denna terapiform till en större andel av befolkningen (Morin, 2015).  

 
Stegvis vård för insomni 

Stegvis vård innebär en gradering av de nivåer av insatser som erbjuds. Patienter får 

inledningsvis pröva en behandlingsform som utifrån sjukdomsgrad innebär en minimering av 

ekonomisk kostnad och personlig ansträngning men som kan vara effektiv. För vissa patienter 

antas exempelvis minimala interventioner kunna ge samma effekt som mer omfattande 

behandlingar (Bower & Gilbody, 2005). Fungerar inte behandlingen går vården vidare till 

nästa steg, till en metod som kan vara mer kostsam och krävande men också har potential att 

vara effektiv. Espie (2009) menar att insomni är ett tillstånd som kan vara lämpat för stegvis 

vård. Sömnproblem är vanligt förekommande och enkla åtgärder kan hjälpa många samtidigt 

som det finns flertalet patienter med mer komplex problematik som kan behöva mer 

omfattande interventioner. KBT är en lämplig behandlingsmetod för stegvis vård eftersom 

den kan ges med olika intensitet och på olika sätt beroende på patientens behov men det gäller 

att hitta rätt sätt (Espie, 2009). Sammanfattningsvis leder inriktningen mot utökad stegvis vård 

till ett ökat kunskapsbehov kring de grunder på vilka olika patientgrupper ska matchas mot 

olika typer av behandlingar (Espie, 2009). Espie (2009) skriver om KBT-I: ”In short, it has an 

excellent product profile, but it cannot be bottled.”. SBU (2013) efterlyser ytterligare 

forskning för att avgöra om det finns grupper av patienter för vilka behandling via internet är 

mer eller mindre lämplig. Sådan kunskap vore värdefull. Om det går att förutsäga vilka 

patienter som blir hjälpta av en viss behandling i större eller mindre utsträckning kan 

samhällets resurser riktas in bättre (Steketee & Chambless, 1992). 

 
Internetförmedlad KBT (iKBT) 

Internetförmedlad psykologisk behandling är en snabbt växande behandlingsform (Hedman, 

Carlbring, Ljótsson, & Andersson, 2014). Det vanligaste är att det är KBT som förmedlas. 

Internetbehandling innefattar ofta metoder som ingår i etablerade behandlingar. Vanligen 

ingår kontakt med en behandlare via mail. Patienten får läsa självhjälpstexter i olika steg, så 
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kallade moduler (ofta 10- 15 moduler i en behandling). Varje modul är tänkt att motsvara en 

session i face to face behandling (Hedman et al., 2014). Vanligen följer ett antal hemuppgifter 

med varje modul. Patienten får också oftast kontinuerlig återkoppling från terapeuten under 

hela behandlingen (Hedman et al., 2014). Sammanfattningsvis visar forskningen att iKBT är 

lika effektivt som face-to-face-behandling för flera psykiatriska diagnoser (Hedman et al., 

2014). Stödet för iKBT mot insomni (iKBT-I) är växande. En onlinebaserad 

insomnibehandling utan terapeutstöd gav effekt (Espie, 2012). En metaanlys baserad på sex 

olika RCT studier nådde samma slutsats (Cheng och Dizon, 2012). Cheng och Dizon (2012) 

kom fram till att iKBT-I hade signifikant effekt på sömnkvalitet, SE, antal uppvaknanden, 

SOL samt insomnimåttet Insomnia Severity Index (ISI). Effekt på andra variabler såsom 

WASO var inte signifikant. Fyra av dessa sex internetbehandlingar var helt 

självhjälpsbaserade och saknade därmed all terapeutkontakt såsom var fallet i föreliggande 

uppsatsstudie.  Palmqvist, Carlbring, och Andersson (2007) fann i en meta-analys av femton 

RCT-studier om internetbaserad KBT för olika psykiatriska besvär att utbyte med terapeut 

under behandling signifikant förbättrade behandlingsutfallet vilket nyanserar generaliteten i 

Cheng och Dizon’s slutsatser. 

 

Utfallsprediktion vid KBT-I 

Prediktion och kausalitet 

Psykologi kan sägas ha fyra huvuduppgifter. Att beskriva människors beteende, att förstå dess 

orsaker, att predicera vilka beteenden som uppstår under givna förutsättningar samt att 

påverka människors beteende på ett sätt som är gynnsamt för dem. Att predicera innebär att 

fastslå att förekomsten av A medför att B kommer att förekomma så pass ofta att det inte kan 

förklaras av slumpen. Prediktion innebär inte nödvändigtvis kännedom om bakomliggande 

kausalitet (alltså det sätt genom vilket A orsakar B). Semmelweis till exempel kunde visa 

(1861) att om vårdpersonalen på en förlossningsavdelning spritade händerna före kontakt med 

havande mödrar kunde frekvensen för dödlighet i barnsängsfeber minska med 83%. 

Semmelweis kunde dock inte säga något entydigt om den underliggande mekanismen, alltså 

kausaliteten, eftersom bakterieteorin först utvecklades flera decennier efter hans upptäckt.  

Kunskapsluckor 

Som nämnts ovan uppvisar forskningen robusta rön på att KBT-I har en kausal relation till 

minskade sömnbesvär samtidigt som ca 40% av patienterna inte svarar på behandlingen. 

Konsekvent med detta behöver forskningen intensifieras bland annat inom två områden. Det 

saknas kunskap (a) om vad som kännetecknar de patienter för vilka KBT-I inte är verksamt 

samt (b) om underliggande mekanismer verksamma genom enskilda terapikomponenter eller 

genom komponenternas kombination. Det är tänkbart att ökad kunskap om (b) kan bidra till 

ökad kunskap om (a). Angående (b) menade Vitiello, McCurry, och Rybarczyk (2013) att det 

överlag saknas studier om de enskilda komponenterna i KBT-I och de efterlyste fler 

dismantlingstudier. Schwartz och Carney (2012) gjorde gällande att det är svårt att få en 

entydig uppfattning av såväl kausalitet som temporalitet i en flerkomponentsbehandling som 

KBT-I. De exemplifierar. Säg att en patient som genomgått KBT-I blivit introducerad till en 

mängd komponenter såsom SR, deaktivering, SK och kognitiv terapi. Patienten rapporterar 

signifikanta framsteg på olika insomnimått. Hon tillbringar mindre tid i sängen, upplever en 

lägre grad av aktivering och har mycket mindre katastroftankar kring sömn.  Baserat på denna 

information kan man anta att vilken som helst av dessa faktorer (minskad tid i sängen, lägre 

aktivering, mindre katastroftankar) eller en kombination av dessa ledde till hennes förbättring. 
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Det blir därmed svårt att avgöra den tidsliga och/eller kausala relationen mellan dessa 

variabler utifrån denna information (Schwartz & Carney, 2012). 

 

Olika sorters prediktorer 

Knopp, Knowles, Bee, Lovell och Bower (2012) föreslår att man skiljer mellan sex olika 

typer av prediktorer utifrån område: 

 Kliniska: såsom komorbiditet eller genom vilken instans patienten remitterats 

 Demografiska: såsom ålder, kön och utbildningsnivå. 

 Interpersonella-ekologiska: såsom civilstånd (gift/skiljd), tillfredsställelse med partner. 

 Symtomspecifika: svårighetsgrad av symtom, typ av besvär. 

 Psykologiska/psykosociala: motivation, förväntningar, IQ. 

 Behandlingsspecifika: som har att göra behandlingens kontext eller egenskaper. 

 

Det går också att skilja mellan prediktorer utifrån hur de interagerar med varandra. Baron och 

Kenny (1986) skiljde således mellan moderation och mediation. Modererande och medierande 

variabler är faktorer som ligger mellan den oberoende variablen (OV) och den beroende 

variablen (BC) och som ökar förståelsen för hur OV predicerar BV. Baron och Kenny (1986) 

menade att en moderator är en kvalitativ eller kvantitativ variabel som påverkar riktningen 

och styrkan mellan den oberoende och den beroende variabeln. Mediation å andra sidan 

förändrar hur den oberoende variabeln påverkar den beroende variablen. Moderation kan 

liknas vid en dimmer som avgör ljusstyrkan medan mediation kunde vara mitt eget sätt att 

förnimma visuella stimuli givet min kultur och min uppväxt. Strategiskt menar Baron och 

Kenny (1986) att moderatorer kan introduceras när en oväntat låg eller inkonsekvent relation 

föreligger mellan en prediktor och en beroende variabel medan mediationsanalys bättre 

lämpar sig för fall där en stark relation föreligger mellan prediktor och beroende variabel. 

Konsekvent med detta kan man tänka att forskning kring KBT-I borde i ökad utsträckning 

satsa på att identifiera mediatorer vilket dock hittills inte gett entydiga rön.  

 

Kvalitetsmått vid undersökning av prediktorer 

Knopp, Knowles, Bee, Lovell och Bower (2012) reflekterar kring metodologisk stringens och 

noggrannhet vid forskning om prediktorer. De refererar till tidigare forskning (Pincus et al., 

2011;Sun et al., 2012) och lyftar fram fem kriterier på kvalitativ prediktionsforskning: 

 

1. Prediktorerna är utvärderade genom att mätas med ett validerat instrument: i annat 

fall kan måttens reliabilitet och validitet diskuteras. 

2. Prediktorerna är uppmätta före randomisering: randomiseringen i sig kan tänkas 

påverka måtten (dock inte för statiska variabler såsom ålder) 

3. Mindre än fem prediktorer var testade: en prediktionsmodells precision minskar 

med antalet prediktorer. 

4. A priori hypotes om förväntad effekt. Urvalet av prediktorer ska vara teoridrivet 

med siktet inställt på att ge konfirmatoriska resultat. Testning av prediktion i 

efterhand kan i bästa fall ge exploratoriska fynd. 

5. Interaktionseffekter mellan prediktor och oberoende variabel ska studeras för att 

spåra eventuella moderationseffekter. 

 

Forskning om prediktion vid KBT-I 
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Sammanfattningsvis kan sägas att forskning kring prediktion av utfall för iKBT-I hittils inte 

uppnått några entydiga rön när det gäller utfallsprediktion. I vissa fall är rönen 

motsägelsefulla. Hittils har forskningen framförallt hittat resultat angående tre av de sex typer 

av prediktorer som listats ovan.  

 Symtomspecifika prediktorer 

Flera studier fann att hög initial symtomnivå predicerade bättre behandlingsutfall.  Espie, 

Inglis och Harvey fann (2001) att ju större initiala sömbesvär desto bättre respons. De visade 

också att symtom på ångest och depression samt dysfunktionella tankar predicerade gott 

behandlingsutfall. Van Houdenhove,  Buyse, Gabriëls och Van den Bergh fann (2011) att 

patienter med svåra sömbesvär före behandlingen, nedsatt funktion under dagtid samt lågt 

psykologiskt välbefinnande fick bäst utfall av behandlingen. Båda dessa studier fann att 

demografiska variabler saknade prediktivt värde. 

 Psykologiska/psykosociala prediktorer 

Edinger, Carney och Wohlgemuth (2008) kom fram till att patienter med starka indikationer 

på hopplöshet kring den egna sömnen fick ett signifikant bättre behandlingsutfall än övriga 

patienter. I en senare studie (van de Laar, Pevernagie, van Mierlo & Overeem, 2015) 

återfanns dock ingen relation mellan å ena sidan utfall och andra sidan ruminering och 

katastroftankar. Vincent och Hameed (2003) fann att klientföljsamhet - patientens benägenhet 

att delta i terapin (client adherence) predicerade utfallet av en gruppbehandling för insomni 

(n=50). Klientföljsamhet kan operationaliseras som patientens tilltro på terapins rational, 

utförande av hemarbete, närvaro under sessioner, deltagande i terapin fram till avslut och 

/eller villighet att underkasta sig terapins olika komponenter under sessionerna såsom 

exempelvis exponering. Klientföljsamhet mättes här som ett kompositmått där terapeuterna 

ombads skatta patienterna på en femgradig Likert skala för följande fem områden: 

sömnhygien, stimuluskontroll, sömnrestriktion, kognitiv terapi och avslappningsövningar. 

Dock skulle patienterna skattas vid slutet av behandlingen för större delen av dess förlopp och 

som författarna själva tar upp kan man fundera om man här egentligen kan tala om prediktion 

i någon kausal bemärkelse eftersom adherence mot slutet av terapin också kan betraktas som 

utfall av behandlingen. 

 

 Behandlingsspecifika prediktorer 

Inom forskningen på behandlingsspecifika prediktorer intar sömnkomprimering och liknande 

metoder en framträdande plats. Harvey, Inglis, and Espie (2002) fann att SK, SR och kognitiv 

omstrukturering predicerade positiva behandlingsutfall medan sömnhygien och 

deaktiveringsmetoder inte gjorde det. En dismantlingstudie för KBTI genomfördes av 

Epstein,  Sidani, Bootzin och  Belyea (2012) där författarna jämförde SK och SR var för sig 

med en kombination med både SK och SR som erbjöds pensionerade krigsveteranser i USA. 

Utfallet mätt med ISI var likvärdigt men det fanns en högre signifikant högre grad av 

remission hos patienterna som genomgick kombinationsbehandlingen. Riedel och Lichstein 

(2001) prövade att jämföra fem olika mått på patientens följsamhet till att genomföra 

sömnrestriktion. Bland utfallsmåtten återfanns WASO, SOL och SE dels också ett mått på 

dagtrötthet. De tre första måtten hade att göra med hur väl patienten respekterade regeln att 

minimera tid i sängen som inte var ägnad åt att sova. De sista två handlade snarare om 
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regelbundenhet i form av variansen för sömntidslängden samt variansen för 

uppstigningstiden. Resultatet var att regelbundenhet överlag spelade större roll för utfallet än 

total tid i sängen uppmätt med de tre första metoderna vilket tycks medföra tydliga 

terapeutiska implikationer. 

 Sammanfattning av kunskapsläget kring prediktorer för KBT-I 

Entydig evidens föreligger för att insomni, med eller utan komorbida symtom, behandlas  

effektivt med KBT (Bootzin & Epstein, 2011). Det står också klart att ungefär 40% av 

delatagarna i KBT-I svarar inte på behandlingen (Morin et al., 2009). Vissa komponenter av 

KBT-I har starkare evidens än andra såsom SR och SK (Harvey, Inglis & Espie,2002). 

Interaktionen mellan komponenter i behandlingen är likväl ännu otillräkckligt belyst 

(Schwartz & Carney, 2012) och det går inte ge någon enkel bild av vad som kännetecknar de 

patienter som riskerar utebliven behandlingseffekt.  

Syfte, frågeställning och hypotes 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur väl terapeutskattningar av patienters beteende, 

attityder och förutsättningar kan predicera utfallet av internetförmedlad terapi mot insomni. 

Syftet sammanfaller i två frågeställningar.  

Frågeställning 1. Kan terapeutskattningar av patientens beteende, attityder och 

förutsättningar predicera utfall vid avslutad behandling(a) enskilt eller (b) 

tillsammans.  

Frågeställning 2. Kan terapeutskattningar av patientens beteende, attityder och 

förutsättningar predicera utfall sex månader efter avslutad behandling(a) enskilt 

eller (b) tillsammans. 

Eftersom tidigare forskning inte ger någon entydig bild att utfallsprediktion för KBT-I antar 

denna uppsatsstudie en explorativ ansats. 

 

 

Metod 

Uppsatsens kontext 

Denna uppsatsstudie skrivs inom ramen för en pågående randomiserad kontrollerad studie i 

ett samarbete mellan Internetpsykiatrienheten på Huddinge Sjukhus (IPSY) och Karolinska 

Institutet. Projektet startade 2012 och ska pågå till 2016. SUSSA-studien som denna uppsats 

grundar sig på är en av tre ingående delstudier som samtliga utgår ifrån en gemensam 

rekrytering och flertalet gemensamma behandlingskomponenter. Patienter som deltar i 

SUSSA-studien har en insomnidiagnos - uppmätt med Insomnia Severity Index (ISI) med cut 

off på 11 poäng - utan samsjuklig depression men kan däremot ha annan samtidig 

komorbiditet såsom exempelvis generaliserat ångest syndrom (GAD). I SUSSA-studien 

randomiseras patienter som riskerar utebliven behandlingseffekt till två olika olika 

verksamma behandlingar inom ramen för en nio veckor lång internetförmedlad KBT-

behandling med behandlarstöd. Ett av studiens mål är att ge underlag för att kunna optimera 
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resursallokeringen vid en tänkt framtida spridning av internetförmedlad KBT mot insomni 

(iKBTI) så att patienterna med störst behov kan ges mer stöd.  

SUSSA studien 

Klassificering och randomisering 

Samtliga deltagare som inkluderas i SUSSA studien får inledningsvis samma behandling. 

Under vecka fyra sker en klassificering av patienterna med hjälp av en 

kategoriseringsalgoritm som innefattar upp till fyra steg. Ju svårare det är att predicera 

behandlingseffekten desto fler steg genomgås. Utfallet av klassificeringen är att de patienter 

som bedöms löpa ökad risk för utebliven behandlingseffekt klassificeras som röda och övriga 

som gröna. Klassificeringsalgoritmen beskrivs ingående av Boheman och Wihdén (2014). 

Sammanfattningsvis kan man säga att steg1 innebär att patienter som uppvisar en uppenbar 

risk att inte få ut effekt av behandlingen till exempel på grund av inaktivitet, klassas som röda. 

I steg 2 matade behandlaren in ett antal värden i en excel-fil från olika självskattningar som 

bland annat inkluderade validerade instrument såsom ISI, MADRS-S, DBAS och liknande. 

Excelfilen följde en algoritm som avgjorde om patienten skulle klassas som röd,grön eller gul. 

Gul innebar att det inte gick att avgöra om patient skulle betraktas som röd eller grön. I steg 3 

skulle behandlaren skatta patientens beteenden, attityder och förutsättningar genom att 

gradera följande nio prediktorer på en femgradig Likertskala: aktivitet, kontakt, 

sömnkomprimering, attityd, hemuppgifter, sömnmedicin, generella och praktiska hinder, 

sömnstörande hinder samt  motivation. Värdet på varje prediktor multiplicerades med en 

viktning som tänktes motsvara prediktorns betydelse för utfallet. Summan av alla viktade 

prediktorer resulterade i ett kompositmått K2. K2 adderades till ett annat mått K1 som var 

resultatet av uträkningarna i steg2. Ifall K1+K2 översteg 40 klassades patienten som grön. 

Ifall K1+K2 var mindre än -40 graderades patienten som röd. Om K1+K2 hamnade mellan -

40 och +40 fick behandlaren kvalificerad handledning för att avgöra om patienten skulle 

klassas som röd eller grön. Handledare för denna beslutsprocess var Susanna Jernelöv, som 

skrivit boken som behandlingen grundar sig på och som är legitimerad psykolog och forskare 

vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. De patienter som 

klassificerats som röda randomiseras till en av två betingelser: Sedvanlig Behandling (SB) 

eller Extra Stöd (ES). SB innebär att patienten får samma behandling som de gröna. ES 

innebär att patienten får tillgång till ett utökad stöd och som kan ta anta många olika former 

beroende på patientens behov. Sampel för denna uppsats utgörs av samtliga patienter som 

klassificerats i steg 3 sedan studien påbörjats och som antingen klassificerats som gröna eller 

som klassificerats som röda och randomiserats till SB. 

Forskning kring SUSSA behandlingen 

Tidigare uppsatsstudier om SUSSA studien (Boheman & Wihdén, 2014; Forslund & Persson, 

2015) visar att röda patienter som randomiserats till ES fick signikant bättre behandlingsutfall 

än de som genomgått SB. Boheman och Wihdén (2014) visar också att 

kategoriseringsalgoritmen som skattar patienter som röda eller gröna signifikant predicerar 

skillnaden i behandlingsutfall med avseende på grad av insomni mellan röda med SB och 

gröna med SB. Sammanfattningsvis framstår klassificeringsalgoritmen i SUSSA studien som 

ett lovande bidrag till forskningen om utfallsprediktion för iKBT-I.  

 

Design 
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Som tidigare nämnts utgörs sampel för denna uppsats av samtliga patienter som blivit 

klassificerade i steg 3 sedan studien påbörjats och som antingen graderats som gröna eller 

som röda och randomiserats till SB. Deltagarna följdes longitudinellt där beroende variabeln 

för båda frågeställningar var graden av sömnbesvär uppmätt med Insomnia Severity Index 

(ISI) såsom den skattats vid tre tillfällen: behandlingsstart, behandlingsavslut samt 

sexmånader efter behandling. Oberoende variabel var den internetförmedlade KBT terapin 

operationaliserad i nio mått av patientens attityder, beteenden och förutsättningar. Dessa 

skattningar ägde rum under den fjärde behandlingsveckan. SUSSA studien var en 

randomiserad kontrollerad studie men denna uppsats är en korrelationsstudie eftersom 

effekten av randomiseringen inte studeras här. 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagare i studien är vuxna med insomni, boende inom Stockholms läns landstings 

upptagningsområde. 

 

Rekrytering 

Deltagarna fick kännedom om studien på olika sätt. Det fanns en presentation av studien på 

Vårdguidens och IPSY’s webbplats. En del patienter hade blivit hänvisade till studien av sin 

husläkare eller genom andra vårdinstanser. Studien har också omnämnts i media. Annonsering 

i tidningen Metro sensommaren 2015 ledde exempelvis till flertalet intresseanmälningar.  

 

Deltagarna anmälde själva sitt intresse för studien genom att logga in på internetpsykiatrins 

webbplats via den internetbaserade tjänsten “Mina Vårdkontakter”. Där fyllde de i ett 

screeningbatteri med självskattningsformulär med flertalet instrument gällande exempelvis 

sömnbesvär, nedstämdhet, alkoholkonsumtion, droganvändning, allmänt hälsotillstånd och 

liknande. Deltagarna svarade också på praktiska frågor, frågor om andra sjukdomar och 

allmänna bakgrundsfrågor. De fick även ta del av information kring att delta i studien och 

samtyckesformulär. 

 

Deltagare som bedömdes uppfylla inklusionskriterierna kallades till ett bedömningssamtal på 

IPSY. Bedömningssamtalen har under studiens gång utförts av olika yrkesgrupper. En del har 

utförts av specialister i psykiatri, andra av STläkare under handledning av en specialist. I vissa 

fall har samtalen utförts av en psykolog eller psykologkandidat, med en kompletterande 

medicinsk bedömning av en specialist i psykiatri eller en ST-läkare. Samtalen varade i minst 

60 minuter och inkluderade en strukturerad diagnosticering av psykiska störningar med hjälp 

av Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (M.I.N.I.) för DSM IV i den svenska 

versionen (Allgulander, Waern, Humble, Andersch & Ågren,2009). Också vid 

bedömningssamtalen fick deltagarna information om studien och de fick skriva på ett 

medgivande för deltagande i studien och gav därmed informerat samtycke. 

 

Efter inklusion fick deltagarna ännu en gång fylla i ett mätbatteri med självskattningar på 

internet för att registrera en baslinjemätning. Därefter genomgick deltagarna en nio veckor 

lång behandling med iKBT-I som administrerades via IPSY’s webbplats. Under 

behandlingens fjärde vecka genomfördes kategoriseringsalgoritmen. Deltagare som bedömdes 

löpa ökad risk för utebliven behandlingseffekt randomiserades antingen till fortsatt sedvanling 

behandling eller utökat stöd. När deltagarna genomgått behandlingen genomförde de en 

eftermätning som omfattade samma formulär som vid förmätningen. Deltagarna kallades även 

till ett kortare återbesök på 30 minuter hos läkare eller psykolog. 

 

Inklusionskriterier 
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För att inkluderas i studien krävdes följande:  

(a) insomnidiagnos, primär eller komorbid samt >11 poäng på självskattad ISI vid screening, 

(b) ingen antidepressiv medicinering, alternativt stabil dos av antidepressiv medicinering 

sedan minst två månader tillbaka. 

(c) inga sjukdomar, tillstånd eller bruk av droger som kräver annan behandling i första hand 

(t.ex. allvarlig depression eller suicidalitet) eller är kontraindicerade för de aktuella 

behandlingarna (t.ex. sömnapné och bipolär sjukdom), 

(d) arbetar inte nattskift, 

(e) Har praktisk möjlighet att delta i studien och att delta aktivt i behandlingen under 3-5 

månader efter screeningen, 

(f) Är 18 år eller äldre samt myndig, 

(g) Har goda kunskaper i talad och skriven svenska. Bedöms kunna tillgodogöra sig de 

textmängder som behandlingen innefattar. 

Sömnmedicin var inget hinder för inklusion. 

 

Deskriptiva data 

Som framgår av tabell 1 nedan var kvinnor överrepresenterade i samplet såväl som personer 

med högre utbildning och som hade ett arbete eller studerade.  62% av deltagarna svarade på 

behandlingen. 

 

Tabell 1 Demografiska och kliniska data över undersökningsdeltagare 

 TOTALT 

(n=112) 

Utbildning 

    Ej eftergymnasial utbildning 

    Har läst studerat på universitet /högskola 

 

 

30 (27%) 

82 (73%) 

Sysselsättning 

    Arbetar/egenföretagare/studerar 

    Arbetssökande/pensionär/sjukskriven/annat 

 

94 (84%) 

18 (16%) 

 

Kön 

    Kvinna 

    Man 

 

75 (67%) 

37 (33%) 

 

Ålder 

    M (SD) 

 

 

45,2 (13,8) 

 

ISI-poäng (förmätning) 

    M (SD) 

 

16,90 (4,21) 

 

ISI-poäng (eftermätning) 

    M (SD) 

 

7,95 (4,97) 

 

Respons (svarar på behandling) (1) 69 (62%) 

 

Remission (fri från besvär) (2) 59 (53%) 

 

ISI-poäng (sex månader efter avslut) (3) 

    M (SD) 

 

8,26 (5,19) 
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    N n=80 

(1) Enligt Morin et al. (2009) kännetecknas Respons, det att patienten svarar på behandlingen, 

av en minskning på 8 ISI-poäng eller mer mellan förmätning och behandlingsavslut 

(2) Enligt Morin et al. (2009) kännetecknas Remission, det att patienten är fri från 

sömnbesvär, av att antalet ISI-poäng vid behandlingsavslut är högst 7. 

(3) Uppföljningsdata var inte insamlade för samtliga deltagare vid undersökningstillfället 

varför n rapporteras 

 

 

Behandling 

Deltagarna i den sedvanliga behandlingen fick en nio veckors terapeutstödd, 

internetförmedlad KBT-behandling för insomni. Stommen för behandlingen var boken Sov 

Gott! - Råd och tekniker från KBT (Jernelöv, 2007). Susanna Jernelöv som skrivit boken är 

legitimerad psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska 

institutet.  

 

Behandlingen bestod av 11 moduler med olika interventioner. Deltagaren fick läsa 

modultexter innehållande psykoedukation samt beskrivningar av de olika interventionerna. 

Efter varje modul svarade deltagaren på frågor kring vad hen lärt sig och inbjöds att reflektera 

kring sin egen sömn i relation till modulinnehållet. Deltagaren fick även beskriva hur det gått 

att arbeta med hemuppgifterna och de övningar och arbetsblad som var kopplade till modulen. 

Deltagarna var under hela behandlingen instruerade att fylla i sömndagbok. De fyllde också i 

flertalet olika självskattningsformulär efter varje behandlingsvecka. 

 

 Vid inledningen av behandlingen var moduler 1-3 tillgängliga för deltagaren. För att komma 

vidare i behandlingen till modul 4 och 5, som öppnades samtidigt, krävdes att deltagaren 

svarat på frågorna tillhörande de första tre modulerna. De övriga modulerna 6-11 öppnades en 

efter en för patienten allt eftersom hen besvarat frågorna kring föregående modul. Tanken var 

att patienten skulle bli klar med moduler 1-3 under första behandlingsveckan och moduler 4-5 

under den andra veckan för att så snart som möjligt komma igång med 

behandlingskomponenter som insomniforskningen funnit verksamma: sömnhygien, 

avlsappning och sömnrestriktion (Morgenthaler et al., 2006; Miller et al., 2014).Inte alla 

deltagare hann igenom samtliga moduler under behandlingens nio veckor. Modul 11 

öppnades likväl för samtlliga deltagare senast en vecka före behandlingsavslut. Modulen 

bedömdes som viktig inte minst eftersom den berörde planering för framtida arbete med 

sömnen. Tabell 2a visar en översikt över innehållet i behandlingens moduler. 

 

Tabell 2  Översikt över de elva modulerna i behandlingen 

Modul Titel Tema Hemuppgifter 

1 Introduktion Sömn och insomni Fyll i sömndagbok. 

    

2 KBT-

modellen 

KBT vid insomni, 

sömnmedicinering, 

målformulering. 

Ange mål för behandlingen. Om 

deltagaren använder sömnmedicin: 

besluta om eventuell utsättning. 

    

3 Trött eller 

sömnig - 

myter 

Vanliga myter om sömn. Skilj mellan sömnighet och trötthet. 

Räkna ut genomsnittlig sovtid från 

föregående vecka. 

    

4 Sömnrytm Sömnrestriktion, Sömnrestriktion. Avspännings-, 
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avslappning, avspänning 

och visualisering. 

avslappnings- och 

visualiseringsövningar. 

    

5 Sängens 

signaler 

Stimuluskontroll, 

strategier för att hantera 

trötthet 

Stimuluskontroll, testa nya strategier 

för att hantera trötthet 

    

6 Dagtid och 

läggdags 

Hur ljus och 

dagtidsaktiviteter 

påverkar sömnen. 

Analysera, planera och utvärdera 

dagtidsaktiviteter och rutiner vid 

läggdags 

    

7 Här är där 

man är 

Medveten närvaro, 

acceptans. 

Medveten närvaro och 

acceptans. 

    

8 Hantera 

tankar 

Hur tankar kan påverka 

sömnproblem. 

Leta myter och tankefällor, utmana 

automatiska tankar med hjälp av 

beteendeexperiment 

    

9 Sömnhygien 

– håll 

sömnen ren 

Sömnhygien, hur tupplurar 

på dagen påverkar 

nattsömnen. 

Analysera, förändra och utvärdera 

hur olika sömnhygienfaktorer (yttre 

och inre) påverkar sömnen. 

    

10 Fler tankar, 

Mer 

acceptans 

Tankar, medveten närvaro 

och acceptans (fördjupning 

jämfört med tidigare). 

Radikal acceptans. Hantera tankar. 

Skriv ned lärdomar från behandlingen, 

vad som prövats och vad som kvarstår 

att prova. 

    

11 Hittills och 

framåt 

Nyttan av att planera för 

framtiden  

 

Skriv en vidmakthållandeplan. 

 

Under hela behandlingen skulle behandlarna hålla fokus på sömnen och framför allt på SR 

(alternativt den schemalagda sömnen). Centralt var att följa upp deltagarens sömndagbok och 

att undersöka hur skattningarna avseende insomni (ISI) och depression (MADRS-S) 

utvecklades över tid. Behandlarna gick igenom sömndagboken för att se om sömnfönstret var 

lämpligt, om det efterlevdes och om eventuell sömnmedicin hanterades enligt plan. Vid behov 

rekommenderades justering av sömnfönstret. Bristande följsamhet togs upp med deltagaren. 

Behandlarna följde även upp deltagarens dagtidsaktiviteter och eventuella tupplurar dagtid 

som kunde störa nattsömnen.  

 

Behandlarna i studien var legitimerade psykologer eller psykologkandidater under 

handledning av legitimerade psykologer. Behandlare och deltagare var i kontakt med varandra 

genom ett webbgränssnittet där behandlingen administrerades. Deltagarna fick återkoppling 

och svar på eventuella frågor i varje modul under företrädesvis tre veckodagar: måndag, 

onsdag och fredag. Deltagarna meddelades via sms så fort deras behandlare skrivit på 

webbplatsen. För att säkerställa att alla deltagare fick liknande mängd vårdinsatser fanns en 

tidsgräns för behandlarna. Den var satt till maximalt 15 minuter per modul. Om en deltagare 

var inaktiv i behandlingen kontaktades denne initialt via sms eller telefonsamtal eller brev.  

 

Mätinstrument 
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Insomnia Severity Index 

ISI är ett självskattningsinstrument utvecklat för att bedöma insomni hos 

patienter med sömnsvårigheter (Bastien, Valliéres & Morin, 2001). Skattningen sker utifrån 

hur sömnen varit för individen de senaste två veckorna. Patienten skattar sina besvär inom 

följande områden: problem med att somna in, problem med att bibehålla sömnen på natten, 

problem med för tidiga uppvaknanden på morgonen, sömnproblemens inverkan på den 

dagliga funktionsförmågan, hur märkbara sömnproblemen är för andra samt hur orolig 

patienten är över sina sömnproblem. Dessa områden skattas på en fempunkts likertskala från 

“inte alls” (0 poäng) till “väldigt mycket” (4 poäng). 0-7 poäng på skalan betraktas som icke-

signifikanta sömnproblem, 8-14 poäng motsvarar lindriga sömnbesvär, 15-21 poäng 

medelsvår insomni och 22-28 poäng svår insomni (Bastien et al., 2001). Studien av Bastien et 

al. (2001) visade att ISI har tillfredsställande validitet och är tillräckligt sensitivt för att spåra 

förändringar i upplevda sömnsvårigheter vid behandling mot insomni. I enlighet med en 

studie av Morin, Belleville, Bélanger och Ivers (2011) är cut-off värdet för insomni i SUSSA-

studien satt till 11 poäng. Morin et al. (2009) har föreslagit gränser för när en 

insomnibehandling kan sägas ha haft effekt, där en minskning på ISI på 8 poäng eller mer 

kännetecknar en patient som svarar på behandlingen (respons) och där en totalpoäng på 7 eller 

mindre på ISI karakteriserar en patient som är fri från sömnproblem (remission: symtomens 

påverkan på vardagslivet har avtagit till en acceptabel nivå) . 

 

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

MADRS-S är ett självskattningsformulär som indikerar grad av depression. Det är utvecklat 

för att vara känsligt för förändring av depressionssymptom (Montgomery & Åsberg, 1979). 

Formuläret inkluderar nio frågor som poängsätts mellan 0 och 6. Maximal poäng på MADRS-

S blir därmed 54 poäng. Olika riktlinjer förekommer för att uppskatta graden av depression. 

Carlbring (2015) anger exempelvis att < 12 poäng motsvarar väsentligen obesvärad, 13-19 

poäng mild depression, 20-34 poäng måttlig depression och >34 poäng motsvarar svår 

depression. Andra (Müller, Himmelrich, Kienzle & Szegedi, 2003) anser att gränsen mellan 

måttlig och svår depression bör dras redan vid 30 poäng. MADRS-S uppvisar god reliabilitet  

och korrelerar starkt med klinikerskattad depression (Svanborg & Åsberg, 1994). Eftersom en 

av formulärets nio frågor avser sömnsvårigheter finns det ett mått av överlappning mellan ISI 

och MADRS-S.   

 

Terapeutskattningar av patientens attityder, beteenden och förutsättningar 

Patientens attityder, beteenden och förutsättningar operationaliserades i nio olika områden 

som mättes av var sin prediktor. Skattningen av prediktorerna skedde under den fjärde veckan 

av behandlingen i linje med tidigare forskning som visade att den tidpunkten var optimal för 

att predicera utfallet för internetförmedlad KBT (Schibbye et al., 2014). Behandlaren gjorde 

en klinisk bedömning av varje område på en femgradig Likertskala (-2,-1,0,1,2). Varje 

prediktor viktades utifrån sin tänkta betydelse för risken för utblivet behandlingsutfall. 

Summan som erhölls genom att addera varje viktad prediktor användes för att skapa ett 

kompositmått som ingick som en del i klassificeringsalgoritmen tillsammans med en 

sammanvägning av andra skattningsinstrument (Boheman & Wihdén, 2014). 

Kategoriseringsalgoritmen i sin helhet – där de nio olika prediktorerna alltså ingick som en 

del - var framtagen utifrån klinisk erfarenhet av en grupp forskare ledd av Viktor Kaldo, 

legitimerad psykolog, docent i psykologi vid Karolinska institutet och med omfattande 

erfarenhet av internetbehandling. I tabell 3 nedan presenteras de olika prediktorerna, deras 

viktning samt de områden som de representerade. 

Tabell 3 Summering över terapeutskattade prediktorer för behandlingsutfall 
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Prediktor Vikt Område 

aktivitet 20 Här bedömdes hur mycket patienten jobbat i och utanför webgränssnittet. Det 

handlade om att bedöma hur mycket patienten faktiskt gjort av hemuppgifterna. Här 

avsågs även patientens framtida  potential att klara av självständigt arbete med 

sömnen.  
 

kontakt 15 Här bedömdes mängden kontakt, hur snabb patienten var på att svara, utförlighet och 

begriplighet samt om kontakterna varit tydligt relaterade till behandlingen. 
 

sömnkom-

primering 
30 Här bedömdes inställningen till eller oro gällande sömnkomprimering (och 

närliggande metoder såsom schemalagd sömn och stimuluskontroll) samt om patienten 

gjort eller förstått fel. Sömndagboken var här en viktig källa till information.  
 

attityd 15 Här avses patientens uppfattning om behandlingens rational samt om sin egen sömn 

(och vad som påverkar den) eller sömn generellt. En negativ eller motsatt syn på 

rationalen kunde ge utslag här samt även på prediktorerna sömnkomprimering och 

hemuppgifter.  
 

hemuppgifter 15 Här gjordes en bedömning av patientens allmänna inställning till hemuppgifter. 

Mängden arbete inklusive hemuppgifter bedömdes främst med prediktorn aktivitet . 

Hemuppgiftsrapporter var en viktig källa för denna skattning. 
 

sömnmedicin 10 Här skattades hur pass fri patienten var till sina eventuella sömnmediciner. 

Psykologiskt beroende eller tvärtom förmåga att styra användningen av 

sömnmediciner bedömdes. Använde patienten ingen sömnmedicin tilldelades 

prediktorn värdet +1. 
 

generella och 

praktiska 

hinder 

20 Hit räknas såväl livsomständigheter som mer specifika tekniska problem som 

exempelvis svårigheter att logga in, fylla i sömndagbok, svara på meddelanden och 

oregelbunden tillgång till internet. Tillhörande försvårande faktorer kunde vara brist på 

tid, kaotisk vardag, hindrande samsjuklighet eller funktionshinder. Det viktiga var här 

är att avgöra hur detta påverkade patientens möjlighet att engagera sig i behandlingen. 

Samma faktorer kunde även påverka sömnen men detta bedöms då genom 

efterföljande prediktorn sömnstörande hinder.  
 

sömnstörande 

hinder 
15 Här bedömdes livsomständigheter som direkt störde sömnen såsom skiftarbete, 

oregelbundna tider, störande närmiljö, samsjuklighet och dålig sömnhygien.  
 

motivation 10 Här bedömdes inte vad patienten faktiskt gjorde utan vad patienten bland annat genom 

självskattning uttalade om sin motivation.  

 

 

Bedömningen av varje område var en sammanvägning av den samlade bilden som 

behandlaren hade av patienten, sömndagboken, skrivna meddelanden, hemuppgiftsrapporter, 

deltagarens utveckling under behandlingen, svar på de olika självskattningsformulären samt 

särskilda händelser som eventuellt inträffat under behandlingen. Till hands vid bedömningen 

fanns också för varje prediktor exempel på typiska patientbeteenden och förutsättningar som 

motsvarade varje skalsteg. Ett exempel på riktlinjer för hur bedömningen skulle ske visas i 

tabell 4 nedan för prediktorn sömnkomprimering.  

 

Tabell 4 Riktlinjer för skattning av prediktorn sömnkomprimering 
Skalsteg Kriterier 

-2 Har inte börjat med sömnkomprimering/stimuluskontroll och är mycket negativ/orolig. 

eller  

Har inte börjat och har en mycket märklig förståelse för metoden som riskerar att slå fel 

eller 

Har börjat och det har gått mycket dåligt eller är mycket negativ 
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eller 

Har börjat och gjort fel och försök att korrigera detta har misslyckats 

- 1 Har inte börjat eller gjort lite och verkar tveksam eller orolig att genomföra. 

eller 

Har börjat och gör fel, har svårt att förstå eller inte lyckats så bra och det verkar inte lätt att 

korrigera 

eller 

Undviker att göra sömnkomprimering fullt ut men har börjat med förenklad variant eller 

schemalagd sömn, oklart om effekten blir positiv 

0 Har inte hunnit börja eller gjort mycket lite och det är oklart vilken inställning patienten har 

till sömnkomprimering.  

eller 

Har börjat och gjort delvis fel men det ser ut att kunna gå bra ändå eller gå att korrigera 

eller 

Undviker att göra sömnkomprimering fullt ut men har börjat med förenklad variant eller 

schemalagd sömn, effekten oklar men verkar kunna bli positiv 

eller 

Svårt att göra någon prognos. 

1 Har börjat till viss del med sömnkomprimering eller jobbar fullt ut med schemalagd sömn 

och det ser ut att gå bra och inga tydlig tecken på negativ inställning eller problem finns. 

eller 

Har börjat och gjort delvis fel men detta har visat sig möjligt att korrigera 

2 Har kommit igång ordentligt med sömnkomprimering eller närliggande metoder där 

behandlaren bedömer att dessa (som ersättning för sömnkomprimering) är det bästa valet 

för patienten. Patienten har förstått, det har gått bra och ser ut att ha bra potential att 

fortsätta gå bra. 

 
 
 

Resultat 

Frågeställning 1a). Kan enskilda prediktorer av patienters beteende, attityder 

och förutsättningar predicera utfall vid avslutad behandling?  

Som framgår av tabell 3 nedan korrelerade ingen av de enskilda nio terapeutskattningarna 

signifikant med utfallet utifrån bivariat analys. Fyra områden uppvisade en 

korrelationskoefficient (r) som var större än 0,1 ( sömnkomprimering, hemuppgifter, 

sömnmedicin samt motivation). Det fanns också en trend att p-värdet för dessa skattningar låg 

nära .05 särskilt för prediktorn sömnkomprimering (p=.053). 

 

Tabell 3 Prediktion av terapiavslut – bivariat analys av korrelationen mellan nio 

terapeutskattningar och minskningen av sömbesvär ( uppmätt med ISI mellan start och avslut 

av behandling) (n=112) 

Terapeutskattning Korrelationskoefficient (r) Signifikans (p) 

Aktivitet .089 .174 

Kontakt .049 .306 

sömnkomprimering .154 .053 
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Attityd .079 .204 

Hemuppgifter .148 .060 

Sömnmedicin .146 .063 

generella och praktiska hinder .055 .282 

sömnstörande hinder -.069 .236 

Motivation .128 .089 

 

Frågeställning 1b). Kan terapeutskattningar av patienters beteende, attityder och 

förutsättningar tillsammans förutse utfall vid avslutad behandling? 

För att undersöka om de nio prediktorerna tillsammans via multipel regression kunde 

predicera utfallet var det lämpligt att avgöra i vilken utsträckning de var sammanbundna. Som 

framgår av tabell 4 var flertalet av de olika terapeutskattningarna signifikant korrelerade med 

varandra. Mellan nio variabler uppstår 36 olika möjliga interkorrelationer. Endast 3 av dessa 

var starka enligt Cohens riktlinjer (1988) det vill säga större än .05. Den högsta korrelationen 

(.608) förekom mellan prediktorerna aktivitet och sömnkomprimering. 

 

 

 

 

 

Tabell 4, Bivariat korrelation mellan prediktorer (beteckning på förkortningar följer) 

                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1         

2 .529
**

 1        

3 .608
**

 .433
**

 1       

4 .255
**

 .346
**

 .486
**

 1      

5 .456
**

 .542
**

 .374
**

 .372
**

 1     

6 .162 .273
**

 .306
**

 .288
**

 .256
**

 1    

7 .362
**

 .399
**

 .423
**

 .247
**

 .349
**

 .213
*
 1   

8 .076 .120 .280
**

 .129 .182 .073 .399
**

 1  

9 .207
*
 .308

**
 .224

*
 .345

**
 .415

**
 .189

*
 .148 .036 1 

*p<.05, **p<.01 

Förkortningar: 1  aktivitet, 2  kontakt, 3  sömnkomprimering, 4  attityd, 5   hemuppgifter, 6  

sömnmedicin, 7  generella och praktiska hinder, 8  sömnstörande hinder, 9 motivation 
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För att kontrollera om det förelåg multikollinearitet beräknades Variance Inflation Factor 

(VIF) mellan samtliga nio variabler. Samtliga värden för VIF var alltid lägre än tre vilket 

tyder på en låg nivå av multikollineartiet. Multikollinearitet tycktes således inte hindra att 

multipel regression genomfördes. Behandlingsutfallet uttryckt som förändring av sömbesvär 

uppmätta med ISI mellan start och avslut av behandling kunde inte prediceras signifikant 

genom multipel regression av nio terapeutskattninger genom standardmetoden (F=.85; p=.57). 

En summering av modellen gav vid handen att den förklarade variansen låg på 7%. Det är 

oklart om samplet var tillräckligt stort för att utföra en multipel regression med tanke på 

Tabachnick och Fidells rekommendationer (2007) som förordar n > 50 + 8m där m är antalet 

prediktorer. I syfte att uppfylla dessa krav genomfördes en multipel regression med de  

prediktorer som uppvisade störst korrelation med utfallet: sömnkomprimering, hemuppgifter, 

sömnmedicin och motivation. Inte heller denna regression var signifikant (F=1,24; p=.298). 

Den förklarade variansen låg på 4,4%. 

 

Frågeställning 2a). Kan enskilda terapeutskattningar av patienters beteende, 

attityder och förutsättningar predicera utfall sex månader efter avslutad 

behandling 

Som framgår av tabell 4 nedan korrelerade ingen av de enskilda nio prediktorerna signifikant 

med utfallet utifrån bivariat analys. Fyra områden uppvisade en korrelationskoefficient (r) 

som i absoluta tal var större än .1. Två av dessa fyra korrelerade positivt med utfallet: 

sömnmedicin samt motivation. De två övriga korrelerade negativt med utfallet: Generella och 

praktiska hinder och sömnstörande hinder. Det fanns också en trend att p-värdet för de 

positivt korrelerade  skattningarna att låg nära .05. 

 

Tabell 5 Prediktion av varaktig förbättring – bivariat analys av korrelationen mellan nio 

terapeutskattningar och minskningen av sömbesvär (uppmätt med ISI mellan behandlingsstart 

och sex månader efter avslut av behandling) (n=80) 

Terapeutskattning Pearson korrelation Signifikans (p) 

Aktivitet .016 .443 

Kontakt -.032 .390 

sömnkomprimering .067 .276 

Attityd -.016 .444 

Hemuppgifter .081 .238 

Sömnmedicin .161 .077 

generella och praktiska hinder -.102 .184 

sömnstörande hinder -.143 .103 

Motivation .162 .075 
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Frågeställning 2b). Kan terapeutskattningar av patienters beteende, attityder och 

förutsättningar tillsammans förutse utfall sex månader efter avslutad 

behandling? 

Behandlingsutfallet uttryckt som minskning av sömbesvär uppmätta med ISI mellan start och 

sex månader efter avslut av behandling kunde inte prediceras signifikant genom multipel 

regression av nio terapeutskattninger genom standardmetoden (F=.90; p=.53). En summering 

av modellen gav vid handen att den förklarade variansen låg på 1.3%. 

I syfte att uppfylla kravet på tillräckligt stort värde på n genomfördes en multipel regression 

med de fyra prediktorer som uppvisade högst korrelation med utfallet i absoluta tal: 

sömnmedicin,  generella och praktiska hinder,  sömnstörande hinder och motivation. Inte 

heller denna regression var signifikant (F=1,50; p=.210). Den förklarade variansen låg på 

7,4%. 

 

 

Diskussion 

Denna uppsats syftade till att undersöka explorativt hur väl terapeutskattningar av patienters 

beteende, attityder och förutsättningar kunde predicera enskilt eller tillsammans utfallet av 

internetförmedlad terapi mot insomni. Syftet sammanföll i två frågeställningar. Den första 

gällde prediktion av utfall vid behandlingsavslut. Den andra prediktion av utfall sex månader 

därefter.  

 

Resultatsammanfattning 

Frågeställning 1a) 

Ingen av de enskilda nio prediktorerna korrelerade signifikant med utfallet utifrån bivariat 

analys. Fyra områden uppvisade en korrelationskoefficient (r) som var större än 0,1 

(sömnkomprimering, hemuppgifter, sömnmedicin samt motivation). Det fanns också en trend 

att p-värdet för dessa skattningar låg nära .05 särskilt för prediktorn sömnkomprimering 

(p=.053). 

Frågeställning 1b) 

Behandlingsutfallet uttryckt som förändring av sömbesvär uppmätta med ISI mellan start och 

avslut av behandling kunde inte prediceras signifikant genom multipel regression av nio 

prediktorer genom standardmetoden. En multipel regression med de  prediktorer som 

uppvisade störst korrelation med utfallet: sömnkomprimering, hemuppgifter, sömnmedicin och 

motivation var inte heller signifikant.  

Frågeställning 2a) 
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Ingen av de enskilda nio prediktorerna korrelerade signifikant med utfallet utifrån bivariat 

analys. Fyra områden uppvisade en korrelationskoefficient (r) som i absoluta tal var större än 

.1. Två av dessa fyra korrelerade positivt med utfallet: sömnmedicin samt motivation. De två 

övriga korrelerade negativt med utfallet: Generella och praktiska hinder och sömnstörande 

hinder. Det fanns också en trend att p-värdet för de positivt korrelerade skattningarna låg nära 

.05. 

Frågeställning 2b) 

Behandlingsutfallet uttryckt som minskning av sömbesvär uppmätta med ISI mellan start och 

sex månader efter avslut av behandling kunde inte prediceras signifikant genom multipel 

regression av nio terapeutskattninger genom standardmetoden. En multipel regression med de 

fyra prediktorer som uppvisade högst korrelation med utfallet i absoluta tal: sömnmedicin,  

generella och praktiska hinder,  sömnstörande hinder och motivation var inte heller 

signifikant. 

Resultatdiskussion 

Sammantaget är korrelationerna mellan prediktorer och utfall låga. Cohen menade att en 

korrelation på .10 var  svag och det är i den häraden som samtliga korrelationer befann sig. De 

eventuella slutsatser som dras måste därmed tas med stor försiktighet. Samtidigt är 

behandlingen som erbjuds patienterna effektiv - 62% av patienterna svarar på behandlingen. 

Rönen stämmer därmed överens med Schwartz och Carneys uppfattning (2012) –  en effektiv 

behandling föreligger men det går inte att uttala sig på något detaljerat sätt om kausalitet och 

det går inte heller att enkelt predicera utfallet.  

Prediktorn motivation korrelerade något mer än de flesta andra med utfallet såväl vid 

behandlingsavslut som sex månader därefter vilket tycks stämma överens med en intuitiv bild 

att en psykologisk behandling förutsätter engagemang hos patienten.  Prediktorn sömnmedicin 

var relativt andra betydelsefull såväl vid behandlingsavslut som efter sex månader. Möjligen 

täckte detta mått någonting mer generellt än bara användning av sömnmedicin såsom agens, 

alltså tilltro till den egna handlingsförmågan samt även frånvaro/närvaro av dysfunktionella 

tankar kring sömn. En annan aspekt av utfallet är att det bekräftade i någon mån betydelsen av 

sömnkomprimering som var den prediktor med högst korrelation med utfallet vid 

behandlingsavslut och som låg närmast att vara signifikant (r=.154 ; p=.53). Dock var samma 

prediktor inte så betydelsefull vid sexmånadersuppföljningen och det inte är helt klart hur det 

ska förstås.  

Ett kontraintuitivt resultat från de bivariata analyserna av terapeutskattningarna och 

terapiutfallet efter sex månader var att två områden uppvisade en svagt negativ korrelation 

nämligen generella och praktiska hinder samt  sömnstörande hinder. Eftersom båda faktorer 

pekar mot hinder tycks det finnas en viss förvånande samstämmighet: ju mer hinder en patient 

möter desto bättre utfall skulle uppnås. Det tycks svårt att hitta en förklaring för denna 

anomali. En tidigare studie (Castonguay et al., 1996) fann också ett negativt samband mellan 

en tänkt verksam komponent och behandlingsutfallet men sammahanget var ett annat. Det 

rörde sig om ett terapeutbeteende och tolkades som ett utfall av kompensation för brister i 

alliansen. En hypotes i det här fallet skulle kunna vara att de patienter som får bäst utfall är de 

som lärt sig att de måste övervinna sina motstånd under den nio veckor långa behandlingen. 

När terapeutstödet försvinner kanske det föreligger en ökad medvetenhet om de svårigheter 

som behöver övervinnas och som inte nödvändigtvis finns hos dem som inte mött samma 
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hinder. Detta skulle kunna stämma överens med det faktum att skattningen av patientens 

motivation är en av de två skattningar som i alla fall svagt korrelerar med utfallet efter sex 

månader. När de uppmuntrande orden från behandlaren tystnat verkar patienter med stark 

egen drivkraft premieras. Skattningen av motivation var också den prediktor för långsiktig 

förbättring som var närmast signifikans (p=.075). 

Korrelationerna mellan enskilda prediktorer och utfall stämmer inte riktigt överens med deras 

respektive tyngd vid viktningen i klassificeringsalgoritmen. En tentativ slutsats av denna 

studie är därmed att betydelsen av de olika prediktorerna behöver ses över. Det visade sig 

bland annat att prediktorn sömnkomprimering inte hade den överlägsna betydelse som den 

tillmättes i algoritmen.  

 

Metoddiskussion 

Statistiskt metodval 

Som visats i inledningen har forskningen hittills inte producerat några entydiga rön angående 

utfallsprediktion. För att öka känsligheten i mätningarna valdes att predicera 

behandlingsutfallet som en kontinuerlig variabel – i detta fall skillnad mellan skattningarna på 

ISI mellan behandlingsstart och avslutad behandling. Det är därmed oklart hur resultatet hade 

blivit om utfallet hade mätts som en dikotom variabel definierad som positivt utfall (remission 

eller respons) eller negativt utfall (varken respons eller remission). Med tanke på ett intresset 

att avgöra vilka patienter som riskerar utebliven behandlingseffekt skulle logisktisk regression 

kunna vara en metod värd att pröva. Eftersom terapeutskattningarna korrelerar svagt med 

utfallet tycks dock ingen betydande prediktiv kraft vara att vänta.  

Ett annat metodval att diskutera är att ingen särskild uppmärksamhet riktades i uppsatsen mot 

de patienter som nått remission eller respons först efter behandlingsavslut. Inte heller har de 

som fick ett positivt utfall vid behandlingsavslut men som därefter försämrades studerats 

särskilt. Det skulle vara värdefullt att veta om dessa grupper skiljer ut sig på något tydligt sätt. 

Givet svårigheterna att få grepp om kausalitet och att predicera utfallet via korrerationer 

mellan variabler kanske en annan framkomlig väg skulle vara att leta efter typiska mönster 

som patienter i en insomnibehandling följer. Bergman och Trost (2006) gör gällande att ett 

begränsat antal mönster tenderar i många fall att framgå som typiska. Som behandlare av 

insomni är det lätt att föreställa sig att det förekommer kategorier av insomniker. Insomnin 

kan exempelvis ha varit kronisk sedan en svår barndom, den kan ha uppstått efter en period av 

betydande stress i vuxen ålder eller på grund av somatiska besvär. Analet komponenter i 

KBT-I är också begränsat. Förekommer det några typiska vägar genom behandlingen som kan 

ge ledtrådar om kausalitet och därmed ge material för att förfina forskningen om prediktion? 

Bergman och Trost (2006) menar att en personorienterad ansats, som använder klusteranalys, 

kan vara ett komplement till den variabelcentrerade. 

 

Rekrytering och urval 

Samtliga deltagare som bedömdes uppfylla inklusionskriterierna kallades till ett 

bedömningssamtal på IPSY. Bedömningssamtalen har under studiens gång utförts av olika 

yrkesgrupper. En del har utförts av specialister i psykiatri, andra av STläkare under 
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handledning av en specialist. I vissa fall har samtalen utförts av en psykolog eller 

psykologkandidat, med en kompletterande medicinsk bedömning av en specialist i psykiatri 

eller en ST-läkare. Samtalen varade i minst 60 minuter och inkluderade en strukturerad 

diagnosticering av psykiska störningar med hjälp av Mini Internationell Neuropsykiatrisk 

Intervju (M.I.N.I.) för DSM IV i den svenska versionen (Allgulander, Waern, Humble, 

Andersch & Ågren, 2009). Bedömningen inför beslut om inklusion har alltså varit noggrann 

och det finns goda skäl att tro att undersökningsdeltagarna faktisk led av de besvär som 

studien var ämnad att behandla. Patienter med andra komorbida symtom såsom GAD 

inkluderades i studien och den kliniska erfarenheten säger att insomni ofta inträffar hos 

patienter med annan komorbiditet vilka inte tillräckligt inkluderas i forskning kring insomni 

(Cheng & Dizon, 2012). Det föreligger således skäl att anta att den ekologiska validiteten var 

tillfredsställande. 

 

Val av prediktorer 

I SUSSA studien fyller patienterna i under behandlingens gång veckovisa självskattningar av 

MADRS och ISI. En spridd erfarenhet bland behandlarna är att en graf med dessa värden ger 

en talande bild av en enskild patients utveckling. En modell som hade inkluderat förändringen 

på ISI mellan start och vecka tre hade sannolikt visat en väsentligt högre korrelation med 

behandlingsutfallet. Tidigare forskning (Schibbye et al., 2014) visar att behandlingsspecifika 

mått ofta signifikant predicerar utfallet med korrelationer mellan .60 och .70 vilket ger en 

förklarad varians på runt 40%. Jämfört med detta har prediktorerna i denna studie en mycket 

låg prediktiv kraft eftersom prediktorer vars korrelation inte överstiger .2 har en förklarad 

varians på högst 4%. 

Det går också att diskutera om det var ett väl grundat beslut för uppsatsen att använda 

terapeutskattningar med oklara psykometriska egenskaper jämfört med andra närliggaande 

men mer beforskade mått. En av prediktorerna är exempelvis attityd som avser patientens 

uppfattning om behandlingens rational samt om sin egen sömn (och vad som påverkar den) 

eller sömn generellt. Här föreligger en viss överensstämmelse med begreppet dysfunktionella 

tankar kring sömn som mäts av DBAS, som finns med bland självskattningarna i förkortad 

version, och som validerats av Morin, Vallières och Ivers (2007). Därutöver kan man göra 

gällande att de nio olika prediktorerna uppvisar ett mått av överlappning. Skattningen av 

prediktorn attityd omfattade en negativ eller motsatt syn på rationalen vilket även kunde ge 

utslag på prediktorerna sömnkomprimering och hemuppgifter. Korrelationen mellan 

prediktorn attityd och utfallet är dessutom betydligt svagare än de som noterats för 

sömnkomprimering och hemuppgifter och man kan fråga sig om den prediktorn på sikt är 

intressant att behålla med samma definition som idag.  

Avslutningsvis går det att sakna att inga av prediktorerna utöver sömnkomprimering tydligt 

refererade till etablerade komponenter inom KBT-I såsom deaktivering, kognitiv terapi och 

sömnhygien. Behovet av att forska kring dessa olika komponenters betydelse för 

behandlingutfallet kunde inte tillgodoses utifrån de prediktorer som valdes inom ramen för 

denna uppsats.  

 

Val av utfallsmått 
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I vilken utsträckning påverkades utfallet av studien av att utfallsmåttet var ISI? Hade 

sömndagböcker använts hade det varit möjligt att exempelvis räkna på förändring av SOL, 

WASO och SE. Den subjektiva dimensionen av upplevd nedsättning i funktionsförmåga och 

oron för sömnproblemens konsekvenser hade då inte räknats in vilket kan uppfattas som en 

snävare bild av patientens situation. Adams, Tomeny och Oswald visade (1986) att 

insomniker inte skiljer sig så mycket från personer som inte klagar på sin sömn när det gäller 

total sömnlängd (432 minuter sömn per natt för personer utan sömnproblem mot 403 minuters 

sömn per natt för insmoniker). Snarare fanns skillnaderna i att insomniker hade fler 

uppvaknanden och uttryckte mer oro kring sin sömn än andra, vilket inte fångas upp av SOL, 

WASO och SE. Det finns därmed argument för att använda ISI som utfallsmått. Dock går det 

att anföra att användandet av ISI möjligen tenderar att överdriva behandlingsutfallet. I en 

meta-analys av studier om iKBT-I fann Cheng och Dizon (2012) att deltagarna uppnådde en 

signifikant minskning av symtom uppmätta med ISI, dock fanns ingen signifikant minskning 

av WASO. I alla händelser påverkar utfallsmåttet förmågan att generalisera resultaten till 

resten av befolkningen.  

Validitet 

Mätte de nio prediktorerna det som de var avsedda att mäta? Riedel och Lichstein (2001) 

kunde visa att definitionen av sömnrestriktion hade betydelse eftersom operationalisering av 

SR som tid i sängen alternativt som regelbundenhet hade olika förmåga att predicera utfallet. 

När det gäller prediktorn sömnrestriktion i föreliggande uppsatsstudie är det oklart vilka 

psykometriska egenskaper den faktistkt hade eftersom den inte validerats mot något annat 

mått på samma område. Detsamma kan sägas om övriga åtta prediktorer. När det gäller 

prediktorn attityd skulle man exempelvis vilja veta hur det måttet förhöll sig till andra mått på 

dysfunktionella tankar som exempelvis DBAS. Inga sådana mått genomförs i denna uppsats i 

syfte att mäta konvergent validitet. Sammantaget var det en brist att det saknades 

psykometriska data för de nio prediktorerna. Prediktorn aktivitet avsåg bland annat fånga upp 

patientens fortsatta potential att klara av att arbete med behandlingen relativt självständigt 

vilket kan tänkas ha stor betydelse för utfallet både under och ännu mer efter behandlingen. 

Man skulle kunna tala om en hög face validity. Med tanke på denna prediktors svaga 

korrelation med utfallet vid behandlingsavslut (r=.089;p=.174) samt sex månader efter 

behandlingsavslut (r=.016;  p=.443) kan man dock fundera om den verkligen mätte det den 

var avsedd för eller om det förelåg problem med reliabiliteten för detta mått. Prediktorn 

sömnmedicin skattade hur pass fri patienten var till sina eventuella sömnmediciner. Den avsåg 

psykologiskt beroende eller tvärtom förmåga att styra användningen av sömnmediciner. 

Använde patienten ingen sömnmedicin tilldelades prediktorn värdet +1. Det tycks rimligt 

samtidigt kan man undra varför inte +2 eller 0? Det är oklart hur detta egentligen ska vägas 

mot motståndskraften hos någon som trotsar sina rädslor och viljemässigt avstår från 

medicinen. Bortom dessa förbehåll kring den interna validitet står det likväl en läsare fritt att 

bedöma att det har explorativt värde i sig att med dessa prediktorer sträva att uppnå en 

finkornig bild av olika aspekter av klientföljsamhet i behandlingen. 

 

Reliabilitet 

Det går att fundera kring interbedömarreliabiliteten av terapeutskattningarna. Även om 

instruktionerna för att gradera efter Likert skala tycks entydiga förekom det exempelvis ingen 

träning av terapeuterna kring några typpatienter för att säkerställa att alla bedömde på samma 

sätt. Det fanns heller inga uppgifter om hur prediktorerna förhöll sig till andra mått av samma 
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konstrukt. Ytterligare en fråga är hur formatet för behandlingen påverkade tillförlitligheten i 

de olika mätinstrumenten. Erfarenheten som behandlare säger att vissa patienter var trötta på 

att fylla i så många olika formulär för varje vecka och kanske inte var så noga med detta 

varefter behandlingen fortskred. Det går också att konstatera att varje patient hade sin egen 

rytm och vid samma bedömningstillfälle, under vecka fyra hade patienterna kommit olika 

långt och hade därmed olika förutsättningar för att bedömas på de olika områdena. 

Bedömningen av varje område var en sammanvägning av den samlade bilden som 

behandlaren hade av patienten, sömndagboken, skrivna meddelanden, hemuppgiftsrapporter, 

deltagarens utveckling under i behandlingen, svar på de olika självskattningsformulären samt 

särskilda händelser som eventuellt inträffat under behandlingen. Det tycks svårt att avgöra om 

olika behandlare i studien sammanvägde de olika typerna av underlag på samma sätt. 

 

Extern validitet 

Extern validitet avser möjligheten att generalisera resultaten till andra kontexter, individer och 

sätt att mäta utfall (Borg & Westerlund, 2013). I det här fallet är det oklart vad som skiljde de 

patienter som klassificerats i tidigare steg 2 och som alltså inte ingick i denna uppsats 

gentemot dem som klassificerades i steg 3. Klart är att ju svårare det var att avgöra 

behandlingsutfallet desto fler steg i algoritmen gicks igenom. Det framgick också av 

demografiska data om deltagarna att det var en större andel kvinnor och högutbildade än i 

populationen i stort. Dessutom var samtliga bosatta i Stockholms län och det är oklart om 

livsstil och vardagsstress får en mer framträdande plats i huvudstaden jämfört med resten av 

landet. I övrigt kan man fundera hur psykometrin sklijer sig för personer med kronisk insomni 

sedan barndomen, för personer med komorbida symtom där insomnin har en koppling till 

samsjukligheten eller för personer som drabbats av insomni sedan en kortare tid (mer än tre 

månader) efter en livskris vars besvär blivit bestående. Att insomni är ett heterogent tillstånd 

tycks minska generaliserbarheten.  

Därutöver kan man fundera över hur lätt det skulle vara att använda de nio prediktorerna i en 

annan kontext än SUSSA-studien. Behandlingen var modulbaserad och vid tillfället för 

bedömningen skulle patienterna i idealfallet ha gått igenom de sex första modulerna där 

modulerna fyra och fem innehöll de mest potenta komponenterna såsom SK och SR. Hur hade 

bedömningarna då fallit ut om man hade använt en annan grund för modulerna än boken Sov 

gott! av Susanna Jernelöv och med en annan betoning på de olika KBT-I komponenterna? 

Man kan också göra gällande att bedömningen av olika områden var beroende av förhållanden 

som var idiosynkratiska för just denna behandling såsom hur gränssnittet fungerade (många 

upplevde det som väl fungerande man kanske i övrigt inte så grafiskt tilltalande eller 

intuitivt), hur hemuppgiftsrapporter var strukturerade, vad som i den här behandlingen ansågs 

som en passande ton i kontakten med patienterna (och som i en annan kontext möjligen kunde 

upplevas som lite distansierat).  

 

Metodologisk noggrannhet 

Det tycks vara tydligt att denna uppsats inte lever upp till de kvalitetskriterier för 

prediktionsforskning som lyftes fram av Knopp, Knowles, Bee, Lovell och Bower (2012). 

Prediktorerna var inte utvärderade genom att mätas med ett validerat instrument. En mer 

omfattande studie hade exempelvis kunnat validera prediktorn sömnkomprimering mot längd 
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av tid i sängen samt regelbundenhet i sömnvanorna såsom gjordes av Riedel och Lichstein 

(2001). Detta hade varit möjligt eftersom patienterna fyllde i en sömndagbok varje dag under 

behandlingen. I enlighet med Knopp, Knowles, Bee, Lovell och Bower (2012) var dock 

prediktorerna uppmätta före randomisering. Fler än fem prediktorer testades i denna uppsats 

vilket bidrar till att minska prediktionsmodellens precision. Det fanns heller ingen apriori 

hypotes om förväntad effekt, uppsatsstudien var explorativ och inte konfirmatorisk. Det 

gjordes heller ingen ansats i denna uppsats för att söka efter interaktionseffekter mellan olika 

prediktorer. Förelåg några medierings- eller moderationseffekter mellan närliggande variabler 

såsom sömnkomprimering, hemuppgifter, attityd, sömnmedicin och motivation? 

 

Kliniska implikationer 

Som tidigare nämnts upptäcktes inga signifikanta relationer mellan prediktorer och utfall och 

korrelationerna var överlag svaga. Likväl tycks det ändå möjligt att dra två typer av tentativa 

slutsatser. För det första föreligger en tydlig skillnad mellan vad som predicerar gott utfall vid 

avslut respektive efter sex månader. Kanske inte helt oväntat tycktes faktorer relaterade till 

patientens motståndskraft mot svårigheter (motivation, generella och praktiska hinder samt 

sömnstörande hinder) ha större betydelse efter sex månader än vid behandlingsavslut. Något 

överraskande var möjligen också att sömnkomprimering, som ju avser insomnibehandlingens 

mest välbeforskade del tycktes ha så lite betydelse efter behandlingsavslut. Man kan tänka sig 

att dessa fynd kan stämma till reflektion i klinisk praxis när det gäller vidmakthållandeplanen. 

Det framstår som särskilt viktigt inför avslut att motivera till fortsatt resiliens. Frågor 

såsom”Varför det är viktigt för dig att slippa dina sömnbesvär?” eller ”Hur skulle du kunna 

leva om du inte hade insomni?” skulle kunna övervägas här. En annan typ av slutsats som kan 

tänkas dras för klinisk praxis rör klassificeringsalgoritmen. Som redan visats (Boheman & 

Wihdén, 2014) är denna effektiv när det gäller att predicera utfall. Dock skulle möjligen 

korrelationsdata från de olika prediktorerna kunna användas för att justera viktningen av dessa 

prediktorer. En justerad viktning kunde tänkas höja träffsäkerheten ytterligare. 

Slutsats 

Resultatet stämmer överens med tidigare forskningsrön kring svårigheterna att predicera 

utfallet inom KBT mot insomni. Den svaga korrelationen mellan utfallet och 

terapeutskattningar av patientens attityder, beteenden och förutsättningar begränsar 

möjligheten att dra säkra slutsatser. Det tycks likväl möjligt att tentativt konkludera att det 

finns en skillnad mellan vad som predicerar gott utfall vid avslut respektive efter sex månader.  

Studien bekräftar betydelsen av motivation och resiliens för det långsiktiga 

behandlingsutfallet.  
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