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Abstrakt 

Sömnsvårigheter inklusive insomni är ett utbrett problem för stora delar av befolkningen. 

Personer med insomni tenderar att oroa sig över sin sömn och har dysfunktionella antaganden 

kring sömnbristens konsekvenser. Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om 

skillnader i utfall mellan två behandlingsmetoder för insomni kunde tillräknas en 

exponeringseffekt. Studiens hypoteser var: 1a) Patienter som deltar i sömnrestriktion kommer 

få en större reducering av oro över sin sömn. 1b) Det finns ett samband mellan hög 

följsamhet till behandlingsmetoden och minskad oro över sömnen. 2) En kraftigare 

exponering medför lägre följsamhet till behandlingsmetoden. 3) Det finns ett samband mellan 

minskad oro över sömnen och minskade insomnisymptom. Data användes där 185 deltagare 

randomiserats till någon av KBT-behandlingarna för insomni sömnkomprimering (n=93) och 

sömnrestriktion (n=92). Oron hade minskat för studiedeltagarna fem veckor efter 

behandlingsstart men inga signifikanta skillnader påträffades mellan grupperna. Ett 

signifikant samband observerades mellan minskning av insomnisymptom och oro över 

sömnbrist. Slutsatser från uppsatsen är det redan etablerade sambandet mellan oro och 

insomni bekräftas. Studien kunde inte bekräfta hypotesen att exponering leder till minskad 

oro. Vidare forskning rekommenderas för att avgöra hur exponering kan användas för 

patienter med insomni för att möjliggöra effektivare behandlingsmetoder.  

 

Nyckelord: Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT-i, KBT, Sömnrestriktion, 

Sömnkomprimering, Insomni, Exponering, Oro. 
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Abstract 

Sleep impairments including insomnia is a widespread problem affecting a large quantity of 

the population. Insomnia patients tend to worry about their sleep and having dysfunctional 

beliefs about sleep deficit consequences. The main purpose of this study was to examine if 

differences in results between two treatment methods could be attributed to effects of 

exposure. The hypotheses in the study were: 1a) Patients who participate in sleep restriction 

will have a greater reduction of sleep-related worry. 1b) There is a correlation between high 

compliance to the treatment methods and reduced sleep-related worry. 2)  A greater exposure 

induces lower compliance to the treatment methods. 3a) There is a correlation between 

reduction of sleep-related worry and reduction of insomnia symptoms. Data consisted of 185 

participants who was randomised into the CBT-treatments for insomnia sleep compression 

(n=93) or sleep restriction (n=92). A hypothesis was that sleep restriction implicate more 

exposure than sleep compression. Worry had decreased among participants after five weeks 

of treatment but no significant differences occurred between the groups. A significant 

correlation occurred between reduction of insomnia symptoms and reduction of worries 

regarding sleep deficit. Conclusions is that the already established correlation between worry 

and insomnia is confirmed. This study failed to confirm that exposure leads to reduced worry. 

Further research is advised to determine how exposure can be used for insomnia patients to 

enable more efficient treatment methods. 

 

Keywords: Internet-based Cognitive Behavioral Therapy, ICBT, CBT, Sleep 

restriction, Sleep compression, Insomnia, Exposure, Worry 
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Introduktion 

 

Sömn och sömnsvårigheter 

Vi sover i genomsnitt nästan en tredjedel av våra liv. Sömnen behövs för att deaktivera 

oss och kan sägas vara en motsats till stress. Under sömnen sker en fysisk deaktivering men 

också en psykologisk, av tankeverksamheten och det målinriktade handlandet. Får vi inte 

tillräckligt god sömn kan en mängd negativa återverkningar uppträda, både somatiskt och 

psykologiskt (Öst, 2013). 

Somatiskt så tycks risken för hjärt- och kärlsjukdomar öka generellt (Nilsson, Nilsson, 

Hedblad & Berglund, 2001; Phillips & Mannino, 2007; Wingard & Berkman, 1983). Flera 

studier framhåller också att en högre vilopuls, som är en riskfaktor för kardiovaskulära 

sjukdomar, tycks föreligga hos personer med sömnproblem (Bonnet & Arand, 1998; Nilsson 

et al., 2001). Risken för att drabbas av typ 2-diabetes tycks också öka vid sömnstörningar 

(Lin et al. 2018; Nilsson, Rööst, Engström, Hedblad & Berglund, 2004). 

Dödlighet generellt tycks kunna kopplas till lite sömn och sömnproblem enligt vissa 

studier (Cappuccio et al. 2010; Nilsson et al., 2001). Andra studier hävdar dock motsatsen 

(Lallukka, Podlipskyté, Sivertsen, Andruškienė & Varoneckas, 2015) och framförallt är det 

användandet av sömnmedicin, som många med sömnsvårigheter erbjuds, som gått att koppla 

till högre dödlighet (Shaffer, Simoni‐Wastila, Toler, Stuart & Doshi, 2010). 

Sömnstörningar är ofta också komorbida med, och kan även ligga till grund för, 

depression (Baglioni et al., 2011; Neckelmann, Mykletun, & Dahl, 2007; Sutton, 2014). 

Studier pekar också på att sömnsvårigheter förknippas med suicidala tankar och önskningar 

(Cukrowicz et al. 2006).  

Vår sömn kan vara störd på olika sätt, och den medicinska och psykiatriska 

diagnostiken innehåller flera olika kategorier av sömnstörningar. Uppemot en tredjedel av 

vuxna svenskar rapporterade sömnsvårigheter fyra dagar i veckan gällande någon 

sömnstörande diagnos, däribland insomni (Ohayon & Bader, 2010).  

I föreliggande studie har författarna valt att utgå från den vanligast diagnosticerade 

sömnstörningen, insomni. 
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Insomni 

Insomni är den vanligaste typen, och också den sömnstörning där psykologiska faktorer 

antas påverka mest. Detta innebär problem för individen med att få sömn av tillräcklig kvalité 

och/eller längd för att kunna fungera väl dagtid, beroende på antingen svårigheter att somna 

in eller nattliga uppvaknanden (Öst, 2013). Insomnins diagnoskriterier möts bland annat då 

detta och/eller ofrivillig vakenhet inträffar minst tre gånger i veckan, och det är en diagnos 

som 11% av Sveriges befolkning uppfyller (SBU, 2010).  

Den förra upplagan av DSM, DSM-IV (diagnosmanualen för psykiatriska problem) 

delade upp insomni i primär och sekundär, där skillnaden var att sömnsvårigheterna i primär 

insomni inte förekommer enkom i samband med andra psykiska störningar (exempelvis 

generaliserat ångestsyndrom), sömnstörningar (exempelvis sömnapné), eller på grund av 

fysiologiska effekter av sjukdom/skada eller mediciner/droger. Vid sådana komorbida 

tillstånd användes i stället begreppet sekundär insomni (Öst, 2013). Benämningen sekundär 

insomni har sedan senaste upplagan av DSM, DSM 5 (APA, 2014), ersatts av komorbid med 

motiveringen att det är svårt att avgöra orsakssamband mellan insomni och andra diagnoser, 

när de olika faktorerna också kan variera över tid (National Institutes of Health, 2005). Det 

har också på senare tid gjorts studier som visat att insomni kan behandlas framgångsrikt även 

tillsammans med andra diagnoser (Geiger-Brown, Rogers, Liu, Ludeman, Downton & Diaz-

Abad, 2015). 

Insomni är bland annat sammankopplat med stora sjukvårdskostnader och minskad 

funktion för de drabbade (Daley, Morin, LeBlanc, Grégoire & Savard, 2009). 
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Diagnoskriterier för Insomni (APA, s.155, 2014). 

 

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

 vilket visar sig på ett (eller flera) av följande sätt: 

1. Svårt att somna. (Hos barn kan det visa sig om svårigheter att somna utan hjälp av 

vårdnadshavare). 

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

upp. (Hos barn kan det visa sig som svårigheter att somna om utan hjälp av 

vårdnadshavare). 

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. 

D. Sömnsvårigheterna föreligger 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 (tex illegal drog, 

läkemedel).  

H. Samtidigt förekommande psykiatrisk och medicinska tillstånd ger inte någon adekvat 

förklaring till sömnstörningen.  

 

Behandling av insomni 

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2010) behandlas 

idag majoriteten av patienter med sömnproblem genom läkemedelsbehandling. Kognitiv 

beteendeterapi är en annan behandlingsform som används för att behandla sömnbesvär. 

Allmänna sömnråd används också som behandlingsform till personer med sömnbesvär. 

Farmakologisk behandling. Farmakologisk behandling för insomni är vanligt 

förekommande i Sverige. Det förekommer ofta i kombination med allmänna sömnråd. Under 

2008 hade 750000 svenskar recept på läkemedel mot sina sömnbesvär (SBU, 2010). De 

läkemedel som främst används är bensodiazepiner eller bensodiazepinbesläktade läkemedel 

och riktlinjerna är kortvarigt bruk av dessa. Det fjärde mest sålda läkemedlet i Sverige är det 

bensodiazepinbesläktade preparatet Imovane (Hälsomyndigheten, 2014). 
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Trots rekommendationen om kortvarigt bruk är det dock vanligt att bruket fortsätter 

längre än så, och det förekommer även att ett visst beroende uppstår till några av de vanligt 

förekommande farmakologiska behandlingarna. I en studie som SBU hänvisar till där 

deltagare i primärvård med insomni och läkemedelsbehandling själva fick uppskatta huruvida 

de var beroende angav 126/268 (47%) av benzodiazepinanvändarna att de hade ett beroende 

och 161/370 (44%) av användarna av bensodiazepinbesläktade preparat angav också att de 

upplevde ett beroende (Siriwardena, Qureshi, Dyas, Middleton & Orner, 2008).  I en annan 

studie som SBU hänvisar till i sin rapport påvisades det att mindre än en tredjedel av patienter 

som använt benzodiazepiner, zopiklon eller zaleplon (båda sistnämnda 

bensodiazepinbesläktade) under många år lyckades sluta efter en sexmånadersuppföljning 

(Belleville & Morin, 2008).  

Farmakologisk behandling kan vara effektiv mot sömnproblem men preparaten bör vid 

sådan behandling tas regelbundet under en kortare period (Jernelöv, 2007), särskilt 

benzodiazepiner och bensodiazepinbesläktade preparat som inte rekommenderas för 

användning mer än 4 veckor i sträck (SBU, 2010). 

Användande av sömnmedel under längre tid har gått att koppla till högre dödlighet (Shaffer et 

al., 2010). 

Det är alltså rimligt att anta att fler och bättre behandlingsalternativ till farmakologisk 

behandling av långvariga sömnsvårigheter hade kunnat förbättra folkhälsan. 

KBT-behandling av insomni. En behandling bestående av kognitiv beteendeterapi 

(KBT) innehåller ett flertal olika behandlingskomponenter med inriktning på beteende och 

kognition. Den psykologiska behandlingsmetod som har mest empiriskt stöd för behandling 

av insomni är KBT (SBU 2010). Metaanalyser har gjorts av KBT vid insomni (KBT-i) de 

senaste åren där det framgått tydligt att KBT-i är en effektiv behandling mot denna typ av 

sömnproblem (Wu, Appleman, Salazar & Ong, 2015). KBT-i tycks även vara effektivt när 

det levereras via Internet (Zachariae, Lyby, Ritterband & O'Toole, 2016) och också när 

insomnin är komorbid med andra tillstånd (Geiger-Brown et al., 2015). 

Sömnrestriktion är en av de mer centrala komponenterna i KBT-i och har använts sedan 

1987 då det introducerades av Spielman och hans medarbetare (Öst, 2013). 

Sömnkomprimering beskrevs också under sent 80-tal, men användes först något senare 

som behandling för insomni (Riedel, Lichstein & Dwyer, 1995). Metoden är liksom 

sömnrestriktion en etablerad komponent och ett alternativ i KBT-i, även om sömnrestriktion 

ses som ett förstahandsval (Öst, 2013). Sömnkomprimering tycks vara mer effektiv än 

avslappningsmetoder vid långtidsuppföljningar (Lichstein, Riedel, Wilson, Lester & 
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Aguillard, 2001). När sömnkomprimering testats tillsammans med sömnrestriktion så har 

båda metoderna visat positiva resultat på gruppnivå (McCurry, Logsdon, Teri & Vitiello, 

2007). 

Sömrestriktion. Sömnrestriktion avser begränsa den tid patienten tillbringar i sängen. 

Tiden patienten istället ska spendera i sängen under behandlingen är den tid de faktiskt sovit i 

genomsnitt tidigare (Läkemedelsverket, 1999). Jernelöv (2007) påtalar att genom att 

kontrollerat reducera sömnen skapas en sömnbrist vilket utnyttjas till att etablera en djupare 

och stabilare sömn. Detta underlättar för kroppens egna system att skapa ett stabilt 

sömnmönster och dygnsrytm vilket personer som lider av insomni ofta saknar. Vidare är det 

centralt att inom sömnrestriktion använda sig av en konstant uppstigningstid som hålls under 

samtliga dagar för att underlätta vanan av att sova nattetid. I en metaanalys (Miller et al., 

2014) där 9 studier med sömnrestriktion som behandlingsform för insomni inkluderades tyder 

resultaten på att sömnrestriktion är en effektiv behandling. Sömnrestriktion som 

behandlingsform för insomni uppvisar enligt metaanalysen måttliga till stora effekter. 

Riktlinjerna kring sömnrestriktion varierar mellan studier. Enligt en meta-studie av 

Kyle et al. (2015) råder det inte konsensus i hur sömnrestriktion ska distribueras och det finns 

en stor variation i hur patienter ska förhålla sig till sömnrestriktion. I många studier har man 

också avvikit från ursprungsmodellen. I ungefär 40% av de studier som finns publicerade 

gällande sömnrestriktion saknas helt detaljer kring huruvida metoden har efterföljts och 

endast 7% av studierna presenterar samtliga parametrar gällande hur sömnrestriktionen 

utförts.  

Dessutom upplever många ett stort motstånd mot sömnrestriktion som behandling. 

Initialt i behandlingen sker en kraftig minskning av tillåten tid patienten uppmanas spendera i 

sängen vilket för många patienter skapar obehag. Komorbida negativa effekter på exempelvis 

ångest förekommer vid behandling med sömnrestriktion och denna tenderar att öka och 

kunna resultera i negativa spiraler med både ökad sömnbrist och ångest för patienter med 

båda tillstånden (Smith, Huang, & Manber, 2005). Några vanliga biverkningar i 

sömnrestriktion är utmattning, extrem trötthet, minskad motivation, irriterbarhet, huvudvärk 

samt förändrad aptit enligt en studie av Kyle et al. (2011). 

Sömnkomprimering. Riedel et al. (1995) menar att sömnkomprimering har många 

likheter med sömnrestriktion men skiljer sig åt i tillvägagångssättet för att uppnå minskad tid 

i sängen. I sömnkomprimering börjar patienten med en tillåten sängtid som är lika lång som 

den tid de genomsnittligt sover, plus en andel av den genomsnittliga vakentiden i 

sängen.  Istället för en drastisk nedgång kortas sedan denna sängtid gradvis med en viss andel 
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av patientens vakentid i sängen (t ex veckovis, med en femtedel (Lichstein et al., 2001) tills 

dess att patienten anses ha tillräckligt hög andel sömntid i sängen (sömneffektivitet). När 

önskad sömneffektivitet uppnåtts får patienten, så länge bibehållen sömneffektivitet kvarstår, 

öka på sin sängtid gradvis tills optimal balans mellan sömnlängd och sömneffektivitet 

uppnåtts (Lichstein et al., 2001; McCurry et al., 2007).  Då sömnkomprimering inte har 

samma kraftiga minskning av sömntiden initialt är det rimligt att anta att behandlingen inte 

upplevs som lika skrämmande och kan tänkas passa bättre för vissa patientgrupper än 

sömnrestriktion. Forskningsläget för hur effekten av sömnkomprimering står sig jämfört med 

effekten av sömnrestriktionen är i nuläget begränsat.  

 

Ångest och oro 

Det finns ett väl etablerat samband mellan oro och insomni där personer som lider av 

insomni i högre uträckning oroar sig över sin sömn och dess konsekvenser än personer som 

inte lider av insomni (Lundh, 2000; Mitchell, Mogg, & Bradley, 2012). Det finns även belägg 

för att det finns ett positivt samband mellan graden av insomni och omfattningen av denna 

oro. (Harvey, Tang, & Browning, 2005) 

Oro är ett vanligt fenomen inom flera psykiatriska tillstånd (Kertz, Bigda-Peyton, 

Rosmarin, & Björgvinsson, 2012). Borkovec et al. (1983) definierar oro som en ström av 

okontrollerade negativt laddade tankar och/eller bilder där oron kan ses som ett försök att 

mentalt lösa ett problem där konsekvenserna på problemet inte är tydligt men innehåller en 

risk av negativa utfall. Oron tenderar att triggas av ett stimuli som väcker rädsla där en 

mental problemlösningsprocess sätts igång i ett försök att hindra eller mildra en negativ 

konsekvens. Oron kan ses som en kognitiv komponent av ångest. 

Ångest är en normal respons då vi utsätts för något hotfullt. När människan upplever 

hot förbereder sig denna på att hantera detta genom att fysiska responser aktiveras och 

kognitiva resurser mobiliseras för att hantera hotet. Vid avsaknaden av hot eller då tolkningen 

av hotet är överdriven kan det uppstå problem. Den respons som aktiveras är beroende på hur 

vi upplever och tolkar hotet och inte hur hotet faktiskt ser ut (Westbrook, Kennerley & Kirk, 

2011). Baserat på detta är det sannolikt att en person med insomni, med en felaktig eller 

överdriven tolkning av hotet av för lite sömn, ägnar sig åt problemlösning som snarare leder 

till negativa utfall än något annat. 

Oro och insomni. Den oro personer med insomni upplever förvärras av 

dysfunktionella antaganden om sömnen och sömnbristens effekter (Harvey, 2002). Att ha 
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dysfunktionella antaganden om sömnen kan leda till förhöjd ångest och kan medföra att 

personen ägnar sig åt sömnhindrande beteenden så som att spendera mer tid i sängen. Dessa 

beteenden försöker kompensera för de effekter den upplevda eller faktiska sömnförlusten tros 

innebära (Carney et al., 2010). 

En vanlig följd av oro över sömnbrist är utvecklandet av en rad säkerhetsbeteenden för 

att hantera denna oro (Bennet-Levy, 2004). Dessa säkerhetsbeteenden är en produkt av den 

negativa kognitiva aktivitet oron utgör. Säkerhetsbeteenden används för att undvika rädslan 

av att inte somna eller konsekvenserna av för lite sömn. För patienter med insomni är det 

troligt att dessa säkerhetsbeteenden leder till vidmakthållande av de dysfunktionella 

antagandena om sömnen eftersom deras riktighet aldrig testas. Ett exempel på 

säkerhetsbeteende är att ställa in ett möte på grund av trötthet eftersom personen misstänker 

att denna kommer prestera dåligt. Följderna blir en reducering av hotet som mötet ingav men 

samtidigt utmanas inte antagandet om att prestation är beroende av mängden sömn (Harvey, 

2002). Det finns även belägg för ett positivt samband mellan dysfunktionella antaganden om 

sömn och säkerhetsbeteenden kopplat till sömnen (Woodley & Smith, 2006). 

Harvey (2002) presenterar sin kognitiva modell för insomni där hon illustrerar hur oro, 

antaganden och säkerhetsbeteenden tenderar att skapa och vidmakthålla sömnsvårigheter. 

Hon menar att behandling för insomni bör rikta sig mot att korrigera felaktiga antaganden av 

sömnen, minska säkerhetsbeteenden och minska uppmärksamheten på negativa konsekvenser 

av vad för lite sömn kan leda till. Eftersom säkerhetsbeteenden och förvrängda antaganden 

om sömnen tenderar att vidmakthålla insomni bör alltså fokus i behandling, enligt Harvey 

vara att vända dessa beteenden snarare än att fokusera på att öka den totala sömntiden. 

Edinger et al. (2001) undersökte detta i sin studie med kognitiv beteendeterapi där fokus 

riktades mot dysfunktionella antaganden hos personer som lider av insomni. Efter 

behandlingen hade omfattningen av dessa antaganden minskat jämfört med kontrollgruppen. 

Vidare fanns ett samband mellan en minskning av dysfunktionella antaganden och förbättrad 

subjektiv och objektiv sömn. 

 

 

Exponering 

Klienter med ångesttillstånd utvecklar strategier för att undvika eller skydda sig mot det 

som upplevs som hotfullt vilket leder till tillfällig minskning av ångesten men att giltigheten 

på hotet inte testas (Westbrook et al., 2011). Personer med insomni kan utveckla olika 
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strategier för att undvika risken att inte kunna sova. Dessa strategier kan ta sig uttryck genom 

ökad alkoholkonsumtion, eller att ta det lugnt under dagen. (Harvey, 2002) 

Exponering innebär att utsätta sig för de situationer samt tankar som väcker stark 

ångest. Då man gör detta sker en tillvänjning till tankarna och/eller situationen och ofta en 

upptäckt om att detta inte är så farligt som befarat, och ångesten kopplad till dessa stimulin 

minskar (Öst, 2013). Brewin (2006) påpekar att exponering vanligtvis utförs genom att skapa 

en setting där deltagaren upplever hög grad av kontroll och säkerhet där ett stimuli som 

vanligtvis väcker ångest kan närmas. Genom habituering kommer sannolikt ångesten minska 

i kontakt med det hotfulla stimulit. Till följd av associativ inlärning kan nya erfarenheter 

sammankopplas med det som tidigare väckt obehag. 

Exponeringens effekt på oro. Exponeringsbehandling är en vedertagen 

behandlingsform för att behandla ångestsjukdomar. Vid sidan av läkemedelsbehandling är 

exponeringsbehandling det som visat på godast effekt som behandlingsform för bland annat 

paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom (SBU, 2005).  

Exponering som behandling har påvisats minska rädsla och undvikande från stimuli 

som skapat obehag för patienter med paniksyndrom. En studie som innehöll en 

exponeringskomponent för deltagare med paniksyndrom uppvisade signifikant minskning av 

rädsla över kroppsliga sensationer, rädsla för stimuli som väcker obehag samt minskning av 

undvikanden av dessa stimuli (Hovland et al., 2013). Att använda exponering som behandling 

mot tillstånd som primärt inte setts som ett ångesttillstånd men där ångest och oro varit en 

faktor har gett positiva effekter. I en studie av Ljotsson et al. (2014) lät man deltagare med 

kronisk irriterad tarm (IBS) genomgå en exponerings och-mindfullnessbehandling där de 

utsattes för de symptom som väcker obehag eller undviks. Deltagarna påvisade signifikant 

lägre symptom än kontrollgruppen i exempelvis smärta och illamående efter avslutad 

behandling. De hade också förbättrat sin livskvalitet och minskat sjukdomsrelaterad rädsla 

och ångest.  

Sömnrestriktion som exponering för oro att sova för lite. Studier där man explicit 

har undersökt exponering som en behandling mot insomni är ännu inte utförda. Vanligtvis 

riktas fokus mot sömnvanor och sömnkvalitet. Det har belysts tidigare i denna uppsats att det 

finns starka kopplingar mellan oro, ångest och insomni och att exponering är en vedertagen 

behandling mot tillstånd där oro och ångest är centralt. 

Tidigare studier har undersökt hur oron över sömnen och hälsa har påverkats av KBT-

behandling för patienter med insomni. I en studie bestod behandlingen av flertalet 

komponenter där sömnrestriktion var en av dem. Andra komponenter som ingick i 
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behandlingen var bland annat tillämpad avslappning, problemlösning, information kring 

sömnhygien och stimuluskontroll. Oro över sömn, oro över sin hälsa och ångest hade 

signifikant minskat efter interventionen. Artikelförfattarna menar att fynden stärker teorin om 

att oro är vidmakthållande för insomni (Sunnhed & Jansson-Fröjmark, 2014). Det är oklart 

vilken del sömnrestriktion spelade för behandlingsresultatet eftersom behandlingen innehöll 

fler komponenter.  

Eftersom personer med insomni ofta har dysfunktionella och icke-realistiska 

antaganden om sömn och sömnbrist hypotetiserar Lundh (2000) att exponering för sömnbrist 

hade varit hjälpsamt för patientgruppen med insomni. Exponering hade kunnat utmana de 

orealistiska föreställningar hos patienterna om konsekvenserna av sömnbrist. Vidare nämner 

han sömnrestriktion som förslag som exponeringsbehandling. 

Även Öst (2013) menar att ett sätt att tolka sömnrestriktion är att se den som en form av 

exponering för något som många insomnipatienter är rädda för, det vill säga en ännu kortare 

sömn och de negativa konsekvenser som detta kan föra med sig under dagtid. I den mån 

sömnproblemen innefattar rädsla av detta slag, som patienten då försöker kontrollera och 

neutralisera genom att ligga i sängen och försöka somna på olika sätt, verkar det sannolikt att 

en exponeringsbehandling skulle kunna ge effekt - på samma sätt som vid andra rädslor.  

Det är rimligt att generellt anta att insomnibehandlingar som nedreglerar patienters 

sängtid, och därmed också sovtid, skulle kunna fungera exponerande då de utmanar 

patienterna till att utsätta sig för just det som upplevs som hotfullt och skapar ångest - 

sömnbrist. I sömnrestriktionsbehandling minskas sängtiden den första behandlingsveckan 

med hela patientens genomsnittliga vakentid de senaste två veckorna, medan sängtiden i 

sömnkomprimering gradvis minskas nedåt med en andel av patientens genomsnittliga 

vakentid. Utifrån detta är det sannolikt att sådana eventuella exponeringseffekter bör vara 

större i sömnrestriktionsbehandling än i sömnkomprimeringsbehandling. Som nämnt ovan är 

det sannolikt att sömnkomprimering också innehåller exponeringseffekter, men dessa torde 

vara mindre med tanke på ovanstående.  

Vi finner det intressant att undersöka om oro kopplad till att sova för lite minskar om 

patienten exponeras för just detta - att sova för lite. Då sömnrestriktionsbehandling reducerar 

sängtiden kraftigare än sömnkomprimering skulle det, om så är fallet, kunna finnas en 

skillnad mellan behandlingsgrupperna i minskad oro en tid in i behandlingen. 

Ju mer strikt en patient följer sin behandling desto mindre sängtid, och därmed också 

sovtid, erhåller patienten initialt. Det är därför rimligt att anta att en högre följsamhet till 
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behandlingen också innebär ytterligare minskning av sömnen och en större eventuell 

exponeringseffekt. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns någon skillnad mellan 

sömnrestriktion och sömnkomprimering som behandling för patienter med insomni gällande 

reducering av oro kopplat till sömnen, samt att undersöka följsamheten till metoderna och hur 

sambandet ser ut mellan minskade insomnisymptom och minskad oro över sömnen. Då 

sömnrestriktion utsätter patienter för begränsad sömn i högre utsträckning än 

sömnkomprimering är det mer specifika syftet att undersöka om dessa eventuella skillnader 

kan tillräknas en exponeringseffekt.  

 

Frågeställningar 

1. Innebär exponering för att sova mindre att oron över sömnen minskar för patienter 

med insomni. 

Hypotes 1a. Patienter som deltar i behandlingen sömnrestriktion kommer få en större 

reducering av oro över sin sömn än patienter som deltar i behandlingen sömnkomprimering. 

Detta eftersom sömnrestriktion i större uträckning och inom en kortare tidsperiod begränsar 

möjligheterna att sova och således bör fungera mer exponerande.  

Hypotes 1b. Det finns ett samband mellan hög följsamhet och minskning av oro då deltagare 

med hög följsamhet i högre utsträckning har följt metoden och därmed bör ha exponerats för 

större begränsningar i möjligheten att sova. 

 

2. Finns det någon skillnad i följsamhet  mellan deltagare i sömnrestriktion och 

sömnkomprimering. 

Hypotes 2.  En kraftigare exponering förväntas leda till högre grad av faktiskt obehag och 

förväntan om obehag och därmed till ökat undvikande av metoden. Patienter som deltar i 

sömnrestriktion bedöms genomgå en kraftigare exponering vilket förväntas leda till högre 

grad av undvikande som visar sig genom lägre följsamhet till metoden. 

 

3. Hänger reducering av insomnisymptom ihop med minskad oro över sömnen. 

Hypotes 3. Det finns ett samband mellan minskad oro över sin sömn och minskade 

insomnisymptom.  
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Metod 

Deltagarna i föreliggande studie har genomgått en internetbaserad sömnbehandling mot 

insomni, enligt KBT-metod, i ett forskningsprojekt kallat KompRest. Ett projekt som pågått 

sedan 2016 med sammanlagt 200 inkluderade deltagare fördelat på 9 behandlingsomgångar. 

Studien ämnar främst jämföra behandlingarna sömnkomprimering och sömnrestriktion. 

Studien bedrivs på Internetpsykiatrienheten (Psykiatri Sydväst, SLSO) i samarbete med 

Karolinska institutet i Stockholm. Uppsatsförfattarna har själva varit delaktiga som 

behandlare för behandlingsomgång 8 och 9. 

 

Deltagare 

Urval. För föreliggande uppsats hämtades data ut 2018-04-05 från forskningsprojektet 

KompRest. Deltagarna som har inkluderats i dataanalysen har genomfört minst fem veckors 

behandling, med ytterligare två veckors förmätning. Nio olika behandlingsomgångar 

genomfördes mellan 2016-04-18 - 2018-04-22, detta sträcker sig från den första deltagaren 

som startade behandling till den sista som haft möjlighet att genomföra den mätning som görs 

fem veckor in i behandlingen. Totalt uppfyllde 200 personer samtliga kriterier. 15 personer 

har senare exkluderats efter att inte ha gjort förmätningen i tid. Sammanlagt har 185 deltagare 

efter genomförd förmätning blivit randomiserade till en av de två metoderna och påbörjat 

behandlingen.  
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Figur 1. Flödesschema för hela studieprocessen 
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Inklusions och exklusionskriterier för studien. (KompRest) 

 

Inklusionskriterier: 

A. Att ha uppnått myndig ålder. 

B. Insomnidiagnos kombinerat med ≥ 11 poäng på ISI vid screening. 

C. Inga hinder att tala eller skriva svenska, samt tillgång till internet i stort sett dagligen. 

D. Inga hinder att deltaga under behandlingsperioden, ex mer än 2 veckors resa. 

 

Exklusionskriterier: 

E. Ingen sömnsjukdom (exempelvis sömnapné), som kräver annan form av behandling. 

F. Inga somatiska eller psykiska sjukdomar som är kontrainducerande för studien, behöver 

annan behandling akut, eller som har symptom som påverkar så mycket att det blir svårt att 

genomföra behandlingen. MADRS-S ≥ 30. Även personer som bedöms ha en hög suicidrisk 

exkluderas enligt rutin. 

G. Högt alkohol- eller drogbruk, eller användning av mediciner vars bieffekter påverkar 

sömnen (SSRI och sömnmedicin godtages sålänge de medicinerar stabilt). 

H. Skiftarbete eller nattarbete. 

I. Pågående psykologisk behandling mot insomni där liknande metoder används. Även 

tidigare behandling om deltagaren minns förfarandet. 

J. Användande av sömnmedicinering på ett sådant sätt att det bedöms försvåra behandling 

med sömnrestriktion eller sömnkomprimering under fem veckor. 

K. Förmätning som inte genomförs inom tidsramarna för projektet. 

 

Demografi. Gruppen som behandlades inom KompRest var myndiga individer med 

insomni boendes inom Sverige. Totalt har 420 personer anmält intresse för studien sedan dess 

start. 235 personer exkluderades efter screening då de inte uppfyllde inklusionskriterierna för 

studien. För att undersöka om grupperna trots randomisering skiljde sig åt gällande kön, 

ålder, sysselsättning, utbildning samt civilstånd genomfördes t-test och chi2-test. Inga 

signifikanta skillnader observerades. 

Som högutbildade räknades de som angivit minst högskola och/eller universitet som 

eftergymnasial utbildning. Att vara sysselsatt innebar att deltagaren angivit att den antingen 

studerade eller arbetade i någon omfattning. 
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Instrument 

ISI (Insomnia Severity Index). ISI är ett självskattningsinstrument för insomni där 

skattaren baserat på de senaste två veckornas sömn gör en egen bedömning av sina problem. 

Ett värde på 0 - 28 poäng erhålles. En högre poäng antyder en allvarligare grad av insomni. I 

utvärderingsstudie av Bastien et al. (2001) framkom att ISI tycks vara ett reliabelt och valitt 

instrument för att kvantifiera självupplevd grad av insomni. ISI har också i en majoritet av 

sina skattningsfrågor signifikant predicerat resultat av polysomnigrafisk undersökning (PSG) 

i studier (Sadeghniiat-Haghighi, Yazdi, & Firoozeh, 2014). PSG, som på maskinell väg bl. a. 

registrerar hjärnvågor, ses som den gyllene standarden i klinisk bedömning av insomni 

(Sadeghniiat-Haghighi et al., 2014; SBU, 2010).  

Ytterligare evidens för instrumentets reliabilitet och validitet har framkommit i studie 

av Morin et al. (2011). I denna studie framkom även att totalpoängen 11 tycks vara det mest 

passande gränsvärdet för klassificering av kliniskt signifikant insomni, vilket också har 

använts som gränsvärde för inklusion i KompRest. Skattningsfrågor genomförs på problem 

med bibehålla sömn på natten, problem med att somna in, problem med för tidiga 

uppvaknanden, hur nöjd personen är med sitt nuvarande sömnmönster, hur sömnmönstret 

missgynnar daglig funktion, hur noterbart för andra det är att personen har sömnproblem, 

samt hur mycket oro personen har över sina nuvarande sömnproblem. 

OSL (Oro inför att sova för lite). OSL är ett självskattningsinstrument för att bedöma 

vilken grad av oro en person har inför att sova för lite. Instrumentet är utformat endast för 

användning i studien KompRest och har alltså inte använts i andra sammanhang tidigare. 

Genom sju frågor som alla ger 0 - 3 poäng erhålls en totalpoäng mellan 0 - 21 som är tänkt att 

motsvara personens oro inför att sova för lite. Deltagaren genomför mätningen genom att ta 

del av frågorna och utifrån dessa skatta hur väl det stämmer överens med deltagarens 

upplevelse av oro kopplat till sömnen. Exempelvis lyder fråga 1 följande: “Jag är orolig för 

att jag får för lite sömn just nu.” Instrumentet är inte utvärderat och det är därför svårt att 

uttala sig om dess reliabilitet, validitet eller hur känsligt det är för förändring i oro.  

Behandlarskattningar av följsamhet till behandlingen. I studien KompRest skattas 

en rad aspekter av varje deltagares behandling av respektive behandlare. Detta görs genom att 

behandlaren i ett skattningsformulär får uppskatta och rapportera kliniska nyckelhändelser, 

hur länge de pågått samt hur väl behandlingarna genomförts. Formuläret innehåller också 

rapportering av exempelvis datum då nya sovtider fastställts samt datum det första försöket 

att börja använda metoden görs. Även avvikelser som avhopp och annat redogörs för, samt 

observerade Adverse Events. Behandlaren får också skatta hur väl och länge deltagaren har 
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följt sin respektive metod. Deltagarens följsamhet för varje modul sammanfattas i en fråga 

med något av alternativen “Inte alls”, “Lite”, “Ganska/tillräckligt väl för att få effekt nu eller 

framöver” samt “Mycket väl”. Dessa sammanfattningar har använts i föreliggande studie som 

ett mått på total följsamhet genom att lägga ihop skattningspoängen på modul tre till fem till 

en totalsumma. Varje skattning kan ge 0-3 poäng och en totalpoäng på 9 kan alltså erhållas. 

Detta mått ansågs lämpligt då det är i modul tre deltagaren är tänkt att ha börjat med 

respektive metod och uppsatsförfattarnas mätning pågår till modul fem. Måttet bör kunna 

representera den totala följsamheten till metoden under de första fem modulerna. Det är inte 

följsamheten föreliggande studie i första hand intresserar sig av. Högre följsamhet antas 

innebära en större exponering för sömnbrist då deltagaren enligt behandlaren i större 

utsträckning arbetat med sin behandlingsmetod. 

 

Procedur 

Personer fick ansöka om deltagande i studien efter annonsering på bland annat 

internetpsykiatrins hemsida och genom hänvisning från vårdpersonal. Därefter ombads 

deltagarna genomföra en initial screening där de via dator svarade på olika formulär. De 

personer som inte uppfyllde kriterierna för studien exkluderades i detta skede. Kvarvarande 

personer genomgick en andra screening via en standardiserad telefonintervju. De personer 

som i detta skede uppfyllde inklusionskriterierna för studien inkluderades för behandling.  

Innan behandlingsstart ombads deltagarna genomföra förmätningar som bland annat 

innehåller Insomnia severity index (ISI) och Oro inför att sova för lite (OSL). Om 

förmätningen var ifylld i tid randomiserades deltagarna till någon av behandlingarna 

sömnrestriktion eller sömnkomprimering. 

Randomisering har utförts genom att patienterna tilldelats ett anonymt id vilket skickats 

till en oberoende person utanför studien. Den oberoende personen har använt numrerade, 

förslutna och ogenomskinliga kuvert med i förväg randomiserad grupptillhörighet i och 

skickat en signerad kopia till studieansvarig på vilken behandling respektive deltagare har 

randomiserats till. Deltagaren har sedermera blivit tilldelad en behandlare och påbörjat sin 

behandling.  

Behandlarna fyller regelbundet i behandlarskattningar för varje deltagare där bland 

annat behandlaren skattar hur följsam deltagaren varit till den behandlingsmetod deltagaren 

utför. Deltagarna fyller veckovis i ett batteri av mätningar där ISI och OSL ingår. Efter fem 



  
 

17 

veckors behandling ombeds deltagarna återigen genomföra ett mer omfattande mätbatteri där 

ISI och OSL ingår.  

  

Behandlingen 

Patienterna arbetar stegvis med textbaserade moduler på en internetplattform 

innehållandes allmän information om sömn och sömnhygien samt beskrivning och 

motivering av behandlingsmetoderna. Modulerna innehåller också konkreta hemuppgifter 

samt interaktiva arbetsblad. Hemuppgifter, svar på frågor samt stödjande insatser sköts av 

behandlare via en meddelandefunktion i plattformen. Varje deltagare har en individuell 

behandlare, behandlaren i sig har ansvar för maximalt ett tiotal deltagare. Behandlaren ger 

regelbundet återkoppling och stöd under hela behandlingen och är antingen leg. psykolog 

eller ptp-psykolog/psykologkandidat under handledning av leg. psykolog. Vid inaktivitet tar 

behandlaren kontakt via sms och vid längre inaktivitet via telefon, men det är endast 

meddelanden via plattformen som är behandlande. 

Behandlingarna inleds därefter med 5 veckors fullt behandlarstöd i den mest intensiva 

perioden. Därefter följer 5 veckors egenvård i plattformen utan behandlarstöd efter att 

deltagaren lärt sig metoden tillräckligt väl för att genomföra den själv. Efter sin 

egenvårdsperiod får deltagarna fylla i en rapport om hur denna förflutit och får återigen 

feedback på denna av sin behandlare. 

Det huvudsakliga behandlingsinnehållet är standardiserat självhjälpsmaterial. De första 

fem modulerna innehåller psykoedukation om metoden deltagaren fått sig tilldelad. 

Deltagaren får också information om hur metoden efterföljs. Stöd i att göra detta ges av 

behandlare via meddelanden i plattformen. Eventuell sömnmedicinering hanteras för att inte 

påverka de psykologiska behandlingsmetoderna genom att antingen schemalagt trappa ned 

medicinering eller helt stabilisera användandet av dem. Detta enligt väl förskrivna metoder 

och i samverkan med förskrivande läkare. 

Sömnrestriktion. För patienter som randomiserats till sömnrestriktion så bestäms 

patientens sömnfönster initialt i behandlingen utifrån sömntiden under föregående veckas 

sömndagboksregistrering. Sömnfönster avser den tid patienten ska spendera i sängen. I 

sömnrestriktion baseras detta på patientens genomsnittliga sovtid per natt. Denna tid blir 

patientens sömnfönster och tillåtna tid i sängen den första veckan i behandlingen. Genom att 

patienten får bestämma en uppstigningstid, som gäller för hela behandlingen, fastställs 

därefter en läggtid baserat på sömnfönstrets längd. 
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Varje vecka därefter justeras patientens sömnfönster utifrån föregående veckas 

sömndagboksregistrering. Om den sovna tiden understiger 85 % av tiden i sängen minskas 

sömnfönstret med 15 minuter genom att patienten får gå och lägga sig 15 minuter senare. Är 

sömneffektiviteten för föregående vecka i intervallet 85 - 90 % så kvarstår samma 

sömnfönster även följande vecka. Överstiger sömneffektiviteten 90 % så förlängs 

sömnfönstret med 15 minuter, patienten får gå och lägga sig 15 minuter tidigare än 

föregående vecka. 

De veckovisa justeringarna pågår tills dess att optimal balans mellan sömneffektivitet 

och sömnlängd uppnåtts. Detta operationaliseras genom att sömneffektiviteten ligger mellan 

85 - 90 % och att patienten skattar sin dagtidssömnighet som ej besvärande. 

Sömnkomprimering. För patienter som randomiserats till sömnkomprimering så 

bestäms patientens sömnfönster också utifrån sömntiden under föregående veckas 

sömndagboksregistrering. Efter att patienten fastställt en uppstigningstid (som gäller hela 

behandlingen) görs en beräkning av hur mycket genomsnittlig vakentid patienten hade per 

natt under sin tid i sängen föregående vecka. En femtedel av den genomsnittliga vakentiden 

subtraheras från den totala genomsnittliga tiden i sängen per natt, vilket ger sömnfönstret för 

nästkommande vecka.  

Varje vecka därefter justeras patientens sömnfönster utifrån föregående veckas 

sömndagboksregistrering. Om den sovna tiden understiger 85 % av tiden i sängen minskas 

sömnfönstret med ytterligare en femtedel av den genomsnittliga vakna tiden i sängen. 

Patienten får gå och lägga sig senare baserat på vilken tid uträkningen av minskningen ger. 

Är sömneffektiviteten för föregående vecka i intervallet 85 - 90 % så kvarstår samma 

sömnfönster även följande vecka. Överstiger sömneffektiviteten 90 % så förlängs 

sömnfönstret med 15 minuter, patienten får gå och lägga sig 15 minuter tidigare än 

föregående vecka. 

Precis som i ovan beskrivna sömnrestriktion så pågår de veckovisa justeringarna tills 

dess att optimal balans mellan sömneffektivitet och sömnlängd uppnåtts. Detta 

operationaliseras genom att sömneffektiviteten ligger mellan 85 - 90 % och att patienten 

skattar sin dagtidssömnighet som ej besvärande. 
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Exempel 

Första behandlingsveckan 

En patient som genomgått förmätning och ska starta behandlingen har haft en 

genomsnittlig tid i sängen på 9 timmar föregående vecka. Patienten har under veckan också 

haft en genomsnittlig sömntid på 7 timmar, vilket innebär en genomsnittlig vakentid på 2 

timmar. Patienten väljer uppstigningstiden 07.00. 

Sömnrestriktion. Då patienten haft en genomsnittligt sömntid på 7 timmar blir 

patientens sömnfönster (tillåten tid i sängen) även det 7 timmar, från 00.00 - 07.00. 

Vakentiden bortses helt i uträkningen. 

Sömnkomprimering. Då patienten har haft en genomsnittlig vakentid på 2 timmar 

subtraheras 24 minuter (120/5) av vakentiden bort från patientens genomsnittliga sängtid på 9 

timmar. Patientens sömnfönster blir alltså 8 timmar och 36 minuter, från 22.24 - 07.00. Efter 

att ha följt detta sömnfönster i en vecka utvärderas den genomsnittliga sömneffektiviteten 

återigen. Överstiger denna 90 % ökas sömnfönstret på med 15 minuter inför nästkommande 

vecka, är resultatet mellan 85 - 90 % kvarstår patientens sömnfönster, och understiger den 85 

% minskas sömnfönstret återigen med en femtedel av vakentiden. 

 

Andra veckan i behandling (samma upplägg följer resterande veckor) 

Patienten har nu genomgått en veckas behandling enligt sin metod. Nu utvärderas den 

genomsnittliga sömneffektiviteten (hur stor andel av tiden i sängen som patienten sovit). 

Resultatet visar sig vara 78 %. 

Sömnrestriktion. Eftersom sömneffektiviteten understiger 85 % minskas sömnfönstret 

med 15 minuter, från 00.00 - 07.00 till 00.15 - 07.00. 

Sömnkomprimering. Eftersom sömneffektiviteten understiger 85 % minskas 

sömnfönstret med en femtedel av vakentiden. Vakentiden var under första veckan i 

behandlingen 114 minuter (8.36*0,22) vilket innebär en minskning med 23 minuter (114/5). 

Sömnfönstret ändras alltså från 22.24 - 07.00 till 22.47 - 07.00. 

 

Etik 

Den aktuella studien har som tidigare nämnt gjorts inom ramen för ett 

forskningsprojekt kallat KompRest som bedrivs av Internetpsykiatrienheten (Psykiatri 

Sydväst, SLSO) i samarbete med Karolinska Institutet. KompRest är godkänt av Regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm (diarenummer: 2016/44-31/4) och avser jämföra 
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sömnkomprimering och sömnrestriktion som behandlingar för insomni. Behandlingar, 

självskattningar och sömndagböcker tillhandahålls via internet genom Internetpsykiatrins väl 

beprövade internetbehandlingsplattform som även används i reguljär vård. I den aktuella 

studien har avidentifierad data från KompRest analyserats med forskingsprojektets 

medgivande.  

 

Statistiska metoder 

Ett parat t-test användes för att mäta eventuella skillnader i oro mellan mättillfällena. 

Vidare användes en mixed-ANOVA för att pröva vår första frågeställning.  

Oberoende t-test gjordes för att analysera huruvida det fanns skillnader mellan 

behandlingarna gällande följsamhet. Slutligen använde sig föreliggande studie av Pearson’s 

korrelation för att mäta sambandet mellan oro och inosomnisymptomsreduceringar samt att 

mäta eventuella samband mellan följsamhet till metod och förändring i oro. 

 

RESULTAT 

Analysen genomfördes på lämplig data för respektive statistisk analys vilket medför att 

deltagarantalet skiljer sig åt mellan de olika analyserna. För analysen med mixed-ANOVA 

användes deltagare där förmätning, eftermätning samt behandlarskattningar som visade att 

deltagaren påbörjat behandling återfanns (n=122). Samma grupp användes i Pearson’r-

korrelation för isi och OSL för de olika behandlingarna. I analysen med oberoende t-test för 

följsamhet till metoden ingick alla deltagare där behandlarskattning fanns tillgänlig (n=135). 

För Pearson’r-korrelation för ISI och OSL användes samtliga deltagare som hade utfört både 

före- och eftermätning (n=173). 

 

Resultat för frågeställning 1 

Innebär exponering för att sova mindre att oron över sömnen minskar för patienter med 

insomni. 

 

Mixad anova användes för att se huruvida det fanns skillnader mellan deltagare som fått en 

sömnkomprimeringsbehandling och sömnrestriktionsbehandling gällande förändring i 

svarspoäng i formuläret OSL. Som framgår av tabell 2 påvisades inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna i förändring gällande OSL. En signifikant huvudeffekt för förändring av 
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oro över tid hittades (F(1,120)=18,609, p<0,001). Ingen signifikant huvudeffekt mellan 

grupperna påvisades (F(1,120)=0,36, p=0,850) vilket illustreras i figur 2. 

 

 

Figur 2. Förändring i oro över att sova lite över tid för grupperna sömnrestriktion och 

sömnkomprimering 

 

Vidare utfördes en Pearson’s korrelation för att avgöra om det fanns ett samband mellan 

följsamhet av behandlingsmetoden och reducering av poäng i OSL. Data från korrelationen 
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visas i tabell 3. Inget signifikant samband observerades mellan följsamhet till metoden och 

reducering i poäng i formuläret OSL.  

 

Resultat för frågeställning 2 

Finns det någon skillnad i följsamhet  mellan deltagare i sömnrestriktion och 

sömnkomprimering. 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan metoderna gällande den behandlarskattade 

följsamheten till metoden enligt det oberoende t-testet (t=0,566, df=133, p=0,716) Tvärtom 

var följsamheten mellan grupperna jämförbara där medelvärdesskillnaden var 0,28 på en 

skala som gick mellan 0-9. Data från analysen presenteras i tabell 4.

 

 

Resultat för frågeställning 3 

Hänger reducering av insomnisymptom ihop med minskad oro över sömnen. 

Pearson’s korrelation användes för att se huruvida det fanns samband mellan en 

reducering av insomnisymptom och en reducering i poäng i formuläret OSL. Data från 

analysen presenteras i tabell 5. Det påträffades ett signifikant samband när ingen hänsyn togs 

till vilken behandlingsmetod deltagarna arbetat i. Signifikanta samband mellan minskade 

insomnisymptom och poäng i OSL observerades även då för deltagare som påbörjat en 

sömnrestriktionsbehandling. Det påträffades även ett signifikant samband för deltagare som 

påbörjat en sömnkomprimeringsbehandling. 
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DISKUSSION 

 

Sammanfattning och diskussion av resultat 

 Frågeställning 1. 

Innebär exponering för att sova mindre att oron över sömnen minskar för patienter med 

insomni. 

Den första frågeställningen undersöktes genom att se om OSL minskade efter en 

behandling som borde ha utsatt deltagarna i behandlingen för att sova mindre och på så vis ha 

fungerat exponerande för oro kopplat till brist på sömn. Jämförelser gjordes mellan deltagare 

som deltagit i en sömnrestriktionsbehandling och deltagare som deltagit i en 

sömnkomprimeringsbehandling. Vi antog att sömnrestriktion i högre utsträckning skulle vara 

exponerande eftersom metoden minskade sömntiden mer och således borde ha lett till en 

högre reducering av oro inför att sova för lite. Föreliggande studies resultat kan inte påvisa att 

exponering för att sova mindre leder till minskad oro inför att sova för lite. En statistisk 

signifikant reducering av oro påträffades sett över båda behandlingsgrupperna. Däremot 

påträffades inga signifikanta skillnader mellan grupperna och således kan inte minskad oro 

tillskrivas en exponeringseffekt.  

Riedel et al. (1995) påpekar likheterna mellan metoderna även om tillvägagångssättet 

skiljer sig åt något. Det är möjligt att behandlingarnas likheter var större än dess olikheter 

vilket skulle kunna ha föranlett resultatet.  

Resultatet visade också att det inte påträffades något signifikant samband mellan 

följsamhet till metoden och reducering av oro. I studien användes inte minskad faktisk sovtid 

som utfallsmått på exponering eftersom data kring detta inte fanns tillgänglig. Minskad sovtid 

hade sannolikt varit ett skarpare mått på exponering än följsamhetsmåttet. 
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Frågeställning 2. 

Finns det någon skillnad i följsamhet  mellan deltagare i sömnrestriktion och 

sömnkomprimering. 

I vår andra frågeställning framkom inga skillnader i följsamhet mellan grupperna. 

Hypotesen var att eftersom patienter som deltagit i sömnrestriktion genomgått en kraftigare 

exponering kunde detta ha förväntats leda till en högre grad av obehag och således ett högre 

undvikande av metoden. 

Riedel et al. (1995) belyser att behandlingarna i flera avseenden är lika även om de 

innehåller metodologiska olikheter i hur sömnfönstret reduceras. Det är möjligt att 

behandlingsmetoderna uppfattades likvärdigt utmanande och exponerande för deltagarna och 

frånvaro av skillnader i följsamhet kan härledas till detta.  

 

Frågeställning 3. 

Hänger reducering av insomnisymptom ihop med minskad oro över sömnen. 

I vår tredje frågeställning undersöktes om en reducering av insomnisymptom hade ett 

samband med minskad oro inför att sova för lite. Analys gjordes både för gruppen med 

sömnrestriktion och den med sömnkomprimering, samt för samtliga deltagare. Vår hypotes 

var att samband skulle föreligga. I samtliga analyser påträffades signifikanta samband mellan 

minskning av insomnisymptom och minskning av oro kopplad till sömnbrist. Tidigare studier 

har konstaterat att det finns ett samband mellan graden av insomni och omfattningen av 

patientens oro (Harvey et al., 2005). Vårt resultat går också i linje med detta och bekräftar 

sambandet mellan minskad grad av insomni och minskad oro. 

Eftersom det inte finns någon kontrollgrupp i analysen och experimentet inte är en 

randomiserad kontrollerad studie går det inte dra slutsatser om kausalitet. Det vi kunde 

konstatera är sambandet mellan de två faktorerna men inte hur de påverkar varandra.   

 

Metoddiskussion 

Intern validitet 

Instrument och mätningar. Avvägningar fick göras angående vilka instrument vi ville 

använda för våra undersökningar då utbudet var begränsat till de som använts i 

forskningsprojektet. Begränsningar fanns i användandet av frågeformuläret OSL. Främst var 

formuläret egenkonstruerat av forskningsprojektet KompRest, detta innebär att det inte är 
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testat tidigare och dess reliabilitet och validitet är osäker. Även behandlarskattningarna av 

följsamhet till behandlingen som använts i uppsatsen för att fastställa följsamhet var 

egenkonstruerade av KompRest. Det har alltså använts instrument vars psykometriska 

egenskaper är okända. Behandlarskattad följsamhet användes som ett mått på hur väl 

deltagaren arbetat med behandlingen. Att använda sig av behandlarens subjektiva bedömning 

på huruvida patienten har varit följsam till behandlingen behöver inte alls stämma in på 

huruvida sovtiden faktiskt minskat och i vilken grad deltagaren har exponerat sig mot 

sömnbrist. Det finns också skäl att tro att bedömningen kan ha varierat mellan behandlare i 

studien, vilket inte har testats. 

Det sista instrumentet som använts var ISI vilket som tidigare nämnts har goda 

psykometriska egenskaper och är mycket ofta använt för att mäta graden av insomni (Morin 

et al. 2011).  

Både ISI och OSL är självskattningsformulär. Självskattningar kan vara problematiska 

då det inte är säkert att patienten förstått frågan och tolkat frågan korrekt. Dessa skattningar 

gjordes en gång per vecka av varje deltagare tillsammans med minst två andra skattningar 

(vid vissa mätningar fler). Deltagarna bör ha varit blinda för syftet med studien vilket har 

minskat riskerna för att deltagarna i behandlingsgrupperna hade kunnat ha olika 

förväntningar. En mättrötthet kan ha funnits hos deltagarna som inte har korrigerats för vilket 

kan ha påverkat resultatets reliabilitet. Dyer (2006) nämner upprepade mätningar som ett av 

de största hoten mot intern validitet. Det är också möjligt att social önskvärdhet gentemot 

behandlaren eller en egen förväntan om att bli bättre avspeglats i skattningarna. 

Internetförmedlad behandling. SBU (2013) tar upp att internetförmedlad behandling 

på kort sikt troligen innebär en minskad behandlingskostnad jämfört med traditionell 

behandling. Som behandlare i studien hade uppsatsförfattarna inte hunnit med att träffa alla 

klienter de behandlat personligen och kostnaderna hade även blivit högre med ett sådant 

upplägg. Även deltagarna hade tvingats avsätta mer tid för behandlingen.  

I en studie som undersökt iKBT för depression har det visats att goda läs- och 

skrivförmågor tillsammans med mycket ansvarstagande för sin egen behandling, samt 

strävsamhet i form av att se sin egen prestation som anledning till framsteg, är egenskaper 

som gynnar patienterna (Bendelin, Hesser, Dahl, Carlbring, Zetterqvist Nelson & Andersson, 

2011). Internetformatet kan alltså ha varit mer passande för vissa deltagare. Även graden av 

personlig support har betydelse för individens framsteg (Zachariae et al. 2016), något som 

kan ha varierat baserat på patientens benägenhet att skicka meddelanden. Då alla 

meddelanden besvaras i KompRest har möjligen gynnat de deltagare som skickat fler. En klar 
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styrka för föreliggande studies interna validitet är att internetformatet kan säkra att 

instruktionerna för de olika metoderna faktiskt skiljer sig åt. Instruktionerna var på förhand 

nedskrivna till deltagarne i respektive behandling. Att instruktionerna skiljer sig åt i 

individual- eller gruppbehandlingar är svårare att kontrollera för.  

Behandlingsmetoderna. Deltagarna fick förutom sömnrestriktion eller 

sömnkomprimering psykoedukation innehållandes allmän information om sömn och 

beskrivningar av metoderna, samt personligt stöd av en behandlare. Vilken påverkan denna 

information och stöd har i våra analyser är svårt att uttala sig om. Det är rimligt att anta att 

det finns en orossänkande effekt både i att få ta del av evidensbelagd information och i att 

motta personligt stöd. Då både OSL och ISI innehöll frågor om oro kopplad till sömnbrist går 

det inte att utesluta att detta tillsammans med behandlingarna bidragit till orossänkningarna 

på respektive formulär.  

De två behandlingarna i sig utfördes av en grupp behandlare på samma 

internetpsykiatrienhet i samtliga behandlingsomgångar. Deltagarna randomiserades till 

antingen sömnkomprimering eller sömnrestriktion och demografiskt återfanns inga skillnader 

mellan grupperna som skulle kunna ha påverkat utfallet. De skillnader som uppstått borde 

alltså ha kunnat tillräknas respektive metod. 

En begränsning var att jämförelser har gjorts mellan två behandlingar som är lika i hög 

uträckning vilket kunnat medföra att effekter mellan grupperna kan utebli. Behandlingarna 

har flera likheter och de argument som presenterades av Öst (2013) och Lundh (2000), att 

sömnrestriktion kan ses som en form av exponering på patienter då de under en period 

minskar sin sömn, kan möjligen göra sig gällande för båda behandlingarna. Att ha använt en 

kontrollgrupp som fått en behandling där deltagarna inte behövt utsätta sig för sömnbrist hade 

därför varit att föredra. Studiens syfte har inte haft samma syfte som forskningprojektet 

KompRest, från vilket data är inhämtad. Detta medför att designen inte har varit optimal för 

att besvara föreliggande studies frågeställning. 

En annan faktor som har kunnat spela roll för resultatet är att behandlingarna inte heller 

är utformade som exponeringsbehandlingar, vilket hade varit optimalt för att undersöka 

effekterna av exponering. 

 

Extern validitet 

Deltagare. Med extern validitet ser man till hur generaliserbara resultaten från en studie 

är utanför studien. Man behöver ta ställning kring om resultaten är troliga att upprepa sig på 
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andra personer, platser och tidpunkter (Dyer, 2006). Studien hade både styrkor och 

begränsningar avseende den externa validiteten. Angående deltagarna var dessa screenade 

och samtliga uppfyllde kriterier för klinisk sömnsvårighet i DSM-V. Detta medför att 

resultaten i högre utsträckning kan appliceras på den aktuella patientgruppen än om 

deltagarna i studien inte enbart bestått av deltagare med sömnsvårigheter. Däremot var 

urvalet inte randomiserat utan byggde på att personer med sömnsvårigheter hade nåtts av 

frågan om de ville vara med i studien. Vissa har då valt att ansöka medan andra har låtit bli. 

Detta har medfört att det funnits en risk att den grupp som ansökt om att vara med i studien 

inte representerat personer som lider av insomni i stort. Deltagarna screenades även utefter en 

rad exklusions- och inklusionskriterier för att kunna vara med i studien vilket givetvis 

begränsar studiens externa validitet.  

Ekologisk validitet belyser generaliserbarheten till mer naturliga situationer utanför den 

som analyserats (Dyer, 2006). En av studiens styrkor är att den baseras på en klinisk 

patientgrupp som deltar i en behandling som kan utföras utanför kontexten för studien. Detta 

medför att den ekologiska validiteten är hög. Liknande behandling hade kunnat utföras inom 

exempelvis internetpsykiatrin som erbjuder internetbaserad KBT mot insomni och liknande 

resultat hade varit att förvänta.  

Bortfall. Från behandlingsstart exkluderades tretton deltagare baserat på att de ej hade 

fullständiga mätningar. Det vill säga att de saknade mätningar av ISI och/eller OSL från 

något av mättillfällena som gjordes i samband med behandlingsstart eller fem veckor efter 

behandlingsstart. I framtagandet av behandlarskattningar för att kunna estimera följsamhet 

uppdagades att femtio av dessa ej var ifyllda på de eftersökta skattningsfrågorna, vilket 

innebar ett bortfall på femtio deltagare. Anledningen till att skattningarna saknades härleds 

främst till tidsbrist och/eller slarvighet från respektive behandlare. Då det inte finns något 

som tyder på en selektion i vilka deltagare vars behandlingsskattningar saknades så innebär 

bortfallet främst förlorad statistisk power. Dessa används dock i korrelationsanalysen över 

hur ISI förhåller sig till OSL, då denna analys inte krävde följsamhetsskattningarna. 

Av de tretton deltagare som exkluderats på grund av inaktivitet var fem från 

sömnkomprimering och åtta från sömnrestriktion. Utifrån analys av följsamheten för 

respektive metod tycks dock inga skillnader föreligga.  
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Praktiska implikationer 

Det är svårt att redogöra för tydliga praktiska implikationer baserat på resultaten från 

föreliggande studie. Enligt uppsatsens analys tycks följsamheten till respektive metod inte ha 

skiljt sig åt. Detta skulle kunna innebära att de komplikationer många upplever vid 

sömnrestriktionsbehandling inte är mer obehagliga än komplikationerna som de som 

behandlas med sömnkomprimering upplever. Ett sådant resultat skulle, med bredare 

forskningsunderlag, kunna innebära en bättre grund för rekommendationer i valet mellan de 

två alternativen framöver. Överlag behövs vidare studier genomföras för att avgöra om och 

hur exponering kan användas som behandling för insomni.  

 

Slutsatser 

Föreliggande studie kunde inte påvisa att exponering skulle vara verksamt för att 

minska oro över inför att sova för lite för patienter med insomni. Båda behandlingsgrupperna 

uppvisade en minskning av oro, dock fanns det ingen skillnad i minskning av oro mellan 

grupperna vilket var vår hypotes. Resultaten som framkom i studien kan inte besvara 

frågeställningen, att exponering för mindre sömn innebär minskad oro över sömnen för 

insomnipatienter, utan vidare studier behövs göras på ämnet.  

Slutsatser från studien är att resultaten går i linje med tidigare forskning angående att 

det finns ett samband mellan oro och insomni och även graden av dessa. Hur kausaliteten ser 

ut kan denna uppsats inte uttala sig kring på grund av metodologiska begränsningar.  

 

Framtida forskning 

Med tanke på att det finns ett välbeforskat samband mellan oro och insomni, (Lundh, 

2000; Mitchell et al., 2012) och att exponering är vedertaget som behandling mot tillstånd där 

ångest är centralt (SBU, 2005) finner vi det motiverat att i framtiden beforska 

behandlingsmetoder som uttryckligen använder sig av exponering för patienter med insomni. 

Forskning har visat att exponering har fungerat effektivt på tillstånd som inte klassiskt har 

behandlats med exponering. Bland annat visade en studie av Ljotsson et al. (2014) hur 

patienter med IBS efter exponeringsbehandling uppvisade lägre grad av symptom.  

Eftersom det, vilket belysts i vår uppsats, har återfunnits ett samband mellan minskad 

oro inför att sova för lite samt minskade insomnisymptom är det värdefullt att vidare 

undersöka hur exponering kan användas som behandlingsform för patienter med insomni. En 

sådan behandling skulle exempelvis kunna bygga på en exponeringsrational där patienten 
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presenteras inför att denne genomgår en exponeringsbehandling och hur oron och ångesten 

sannolikt kommer att utvecklas. Genom att upptäcka vilka specifika mekanismer i behandling 

som svarar mot förändring kan framtida behandlingar förbättras för att maximera 

behandlingens effekter (Wilhelm, Berman, Keshaviah, Schwartz, & Steketee, 2015). 

Föreliggande studie hade för avsikt att mäta hur exponering i en etablerad sömnbehandling 

påverkade deltagarnas oro och sömnsvårigheter. Framtida forskning bör rikta sig mot att 

definiera de faktorer i behandling mot insomni som påverkar utfallet för att i förlängningen 

förbättra behandlingsutbudet.   
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