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Sammanfattning 
 

Begränsad sömn försämrar inlärning och ökar emotionell reaktivitet. 
Tidigare forskning har visat att socialt ångestsyndrom ofta är 
samsjukligt med sömnproblem. Nyinlärnign via exponering är en 
central komponent i behandlingsformen internetförmedlad kognitiv 
beteendeterapi (iKBT). Syftet med examensuppsatsen var att utforska 
hur begränsad sömn påverkar följsamhet gällande exponeringar och 
utfall i form av symptom på social ångest i iKBT-behandling för 
socialt ångestsyndrom. Deltagarna kom från Internetpsykiatrins 
behandlingsplattform (Psykiatri Sydväst i Stockholm) och bestod av 
grupperna ”begränsad sömn” (n=21) och ”tillräcklig sömn” (n=50). 
”Begränsad sömn” hade tendenser till sämre följsamhet och 
signifikant högre nivå av social ångest med samsjuklig depression, 
som även fanns kvar efter behandlingen. Sömn verkar alltså vara en 
påverkande faktor på följsamheten till exponering, som dock överlag 
var låg oavsett grupp. 
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Exposure with a sleepy head  
– How does limited sleep affect internet delivered exposure therapy for social anxiety 

disorder1  
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Abstract 
 

Restricted sleep impairs learning and increases emotional reactivity. 
Previous research has shown that social anxiety disorder is often 
comorbid to sleep problems. New learning via exposure is a key 
component in online-based cognitive behavioral therapy (iKBT). The 
purpose of the thesis was to investigate how limited sleep affects 
adherence to exposures and treatment outcomes in terms of symptoms 
of social anxiety in iKBT-treatment for social anxiety disorder. The 
participants came from the internet psychiatry treatment platform 
(Psykiatri Sydväst in Stockholm) and consisted of the groups 
"restricted sleep" (n = 21) and "adequate sleep" (n = 50). "Restricted 
sleep" had tendencies to poorer compliance and significantly higher 
levels of social anxiety with comorbid depression, which also 
remained after treatment. Sleep thus appears to be an influencing 
factor in adherence to exposure, which, overall, was low regardless of 
group. 
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Introduktion 

 Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem, bland de vanligast förekommande 

diagnoserna är ångestsyndrom. Att uppfylla kriterier för diagnos innebär att besvären medför 

avsevärt lidande och/eller funktionsnedsättning dvs begränsningar i vardagliga situationer, i 

arbetet och i relationer. För ångestsyndromen är kognitiv beteende terapi (KBT) en högt 

prioriterad behandling, som dock allt för få patienter får tillgång till (Socialstyrelsen, 2016). 

En psykologisk behandlingsmetod som har visat sig vara effektiv för några av de 

vanligaste typerna av psykisk ohälsa och är ett kostnadseffektivt alternativ till behandlingar 

som kräver att patient och terapeut träffas, är internetförmedlad kognitiv beteendeterapi. På 

Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst i Stockholm har man sedan 2007-10 bedrivit 

internetbehandlingar i reguljär vård för depression, paniksyndrom och socialt ångestsyndrom 

med goda resultat. Det har dock visat sig att behandlingen för personer med diagnosen socialt 

ångestsyndrom inte riktigt nått upp till samma nivå av behandlingseffekt som behandlingarna 

för paniksyndrom och depression (Lindefors et al., 2017). Med vår uppsats vill vi utforska om 

begränsad sömntid påverkar behandlingseffekten av exponeringsperioden i en behandling för 

socialt ångestsyndrom. Frågeställningen har väckts då tidigare forskning visat att socialt 

ångestsyndrom är kopplat till försämrad sömn, och försämrad sömn till försämrad inlärning 

och större emotionell reaktivitet (Rosales-Lagarde et al., 2012; Stein, Kroft, & Walker, 1993; 

Yoo, Hu, Gujar, Jolesz, & Walker, 2007 b).  

Socialt ångestsyndrom 

 De flesta av oss kan nog föreställa oss, eller minnas en eller flera situationer där det 

känts både pirrigt och läskigt innan ett framträdande inför publik, och många känner nog igen 

obehaget av att ha tappat tråden eller tystnat när man egentligen ville ha samtalat i en social 

situation. Trots obehaget så klarar de flesta av oss situationer likt denna utan att må så värst 
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dåligt innan, under eller efter och obehagsupplevelsen är således inte av samma art som 

åsyftas vid diagnosen socialt ångestsyndrom.  

 Kärnan i socialt ångestsyndrom är rädslan för en eller fler situationer som 

karaktäriseras av prestation eller social interaktion. Personen känner sig granskad och 

värderad av andra, rädd att man ska göra bort sig och på något sätt bli förödmjukad. För att 

komma upp i klinisk nivå av socialt ångestsyndrom (tidigare kallad social fobi) så krävs det 

att ångesten inför situationerna är oproportionerlig enligt sociokulturella normer, så gott som 

alltid uppkommer och är så pass stark att man försöker undvika att hamna i sociala situationer 

som de flesta ser som helt naturliga. Går de inte att undvika så genomlids situationerna under 

stark ångest i form av kroppsliga reaktioner som till exempel svettningar, illamående, yrsel, 

stickningar, muntorrhet med mera (Furmark, Holmström, Sparthan, Carlbring, & Andersson, 

2006). Ångesten är alltså så stor att den begränsar personen i att leva sitt liv (Kåver, 2014).  

 I diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (4th ed.; 

DSM-IV American Psychiatric Association, 2000) fanns specificeringen ”generaliserad typ”, 

vilken användes när de flesta sociala situationer var skrämmande medan den vanliga mer 

specifika formen avsåg ett fåtal situationer (Furmark et al., 2006). I den senaste upplagan av 

manualen (DSM-5) togs tillägget om generaliserad typ bort men det finns en specificering 

ifall det enbart gäller social ångest i presentationssituationer (American Psychiatric 

Association, 2013). Gränsen mellan specifik och generaliserad typ av socialt ångest var ofta 

flytande och problemen var för det mesta överlappande (Kåver, 2014). För att uppfylla 

kriterierna för socialt ångestsyndrom ska svårigheterna ha pågått i minst 6 månader och inte 

kunna förklaras bättre av annat medicinskt eller psykologiskt tillstånd (American Psychiatric 

Association, 2014). 

 Etiologi. Människan är till stor del ett mycket socialt djur, och beroende av sociala 

grupper av olika storlek, ofta med den egna familjen som grund. Därmed finns också ett starkt 
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behov av att bli inkluderad och accepterad av gruppen eftersom det till stor del är basen för 

vår överlevnad (Hofmann & Otto, 2008). En evolutionär förklaring bakom social ångest kan 

vara just den naturliga rädslan för att bli avvisad och utesluten från gruppen.  

Det är inte helt klarlagt varför social ångest uppkommer men problemen brukar 

vanligtvis dyka upp i tonåren då självmedvetenheten ökar, vilket kan leda till minskat 

självförtroende och ökad känslighet för att bli bedömd och granskad (Furmark et al., 2006). 

Furmark (2006) skriver att detta kan bero på olika saker men att det inte är ovanligt att 

personer med social ångest har erfarenhet av att ha varit med om en obehaglig eller pinsam 

händelse och därmed lärt sig att förknippa en social situation med den ångest personen 

upplevde, genom så kallad klassisk betingning. DSM-5 tar även upp temperament och 

personlighetsdrag som möjliga riskfaktorer, exempelvis beteendehämningar som blyghet, för 

att utveckla socialt ångestsyndrom (American Psychiatric Association, 2014). 

 Epidemiologi. Enligt en utredning från statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU) är ångestsyndrom vanligt förekommande (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2005). Olika studier visar att den samlade prevalensen för ångestsyndrom under 

ett år ligger på 12-17 procent i länder med liknande förhållanden som Sverige (USA, Holland 

och Norge) och en av fyra personer riskerar att drabbas någon gång under sitt liv. För samma 

länder ligger ettårs-prevalensen för just socialt ångestsyndrom mellan 1-8 % (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2005). Socialt ångestsyndrom är alltså väldigt vanligt, 

och kan uppskattas stå för nästan hälften av alla ångestrelaterade fall i vissa länder (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2005).  

 Clark och Wells modell för socialt ångestsyndrom. För att förstå hur socialt 

ångestsyndrom fungerar och vidmakthålls hos individen finns det en vedertagen teoretisk 

modell, utformad av David M. Clark och Adrian Wells (Clark, 2005). Clark och Wells 



EXPONERA I NATTMÖSSAN 6 

kognitiva modell utgår ifrån att personer med socialt ångestsyndrom processar informationen 

från sin omgivning annorlunda jämfört med andra (se figur 1).  

Personer med socialt ångestsyndrom har gemensamt att de har en uppsättning 

antaganden om sig själva och andra, som kan delas in i tre kategorier. 1. Överdrivet höga krav 

på sin egen prestation i sociala sammanhang, 2. Villkorliga antaganden om vad sociala 

prestationer ska få för konsekvenser (tex: om jag gör___ så kommer andra tänka att jag 

är___), 3. Ovillkorligt negativa antaganden om sig själva (tex: jag är en inkompetent person). 

De har även ett överdrivet självfokus som är starkt negativt färgat. Detta skapar problem med 

perspektivtagandet, och kan till exempel skapa föreställningar om att deras nervositet syns 

väldigt mycket, samt att detta kommer att värderas negativt av den sociala omgivningen. De 

börjar därmed övervaka sig själva och bedöma sina egna prestationer kontinuerligt utifrån sitt 

negativa filter. Dessa jobbiga tankar om sig själv och föreställningar om andras tankar leder 

ofta till olika säkerhetsbeteenden för att undvika ångest.  

Säkerhetsbeteenden är strategier eller tricks som individen lär sig för att undvika eller 

skydda dem från det som väcker ångest (Clark, 2005). En person med social ångest kan till 

exempel vänja sig vid att tyst repetera det som ska sägas i en konversation medan den andra 

pratar istället för att lyssna, eller att sätta på sig flera tröjor för att dölja svettningar. Dessa 

säkerhetsbeteenden kan i själva verket få dem att framstå som konstiga, onaturliga eller till 

och med otrevliga, vilket leder till en självuppfyllande profetia eftersom det är just det som de 

är rädda för.  

Säkerhetsbeteenden leder också till ytterligare ökat självfokus och självövervakning 

vilket gör den onda cirkeln starkare. I försöken att dölja sin ångest så kan de även dra till sig 

ännu mer uppmärksamhet, vilket kan leda till att självbilden som uttittad, konstig och bedömd 

av andra blir starkare. Clark (2005) beskriver också hur processen pågår även i icke-sociala 

situationer då personer med socialt ångestsyndrom ofta har förväntansångest och föreställer 
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sig vad som ska hända och hur de ska uppfattas. Utöver att oroa sig över framtida situationer 

ägnar sig personen även åt ruminering, så kallad post mortem-analys av sociala situationer där 

en detaljerad negativ bild målas upp av en händelse som skapade ångest.  

Det höga inre fokus som personerna med socialt ångestsyndrom får när de har ångest 

leder till bristfälligt processande av sociala ”ledtrådar”, som skulle kunna ge dem en mer 

nyanserad bild av hur de faktiskt uppfattas av andra. En hög nivå av selektiv uppmärksamhet 

mot det som går i linje med deras negativa tankar, gör det också svårare för dem att hitta 

positiv information i situationer som balanserar deras förställning, men gör det lättare för dem 

att hitta negativ information som bekräftar deras föreställning (Clark, 2005).  

 
Figur 1. Clark och Wells modell för socialt ångestsyndrom (Clark, 2005). 

 

Sammanfattning. Socialt ångestsyndrom är alltså rädslan för en eller fler situationer 

som rör prestation eller social interaktion. Personen känner sig granskad och värderad av 

Social situation 

Personens 
grundantaganden och 

livsregler aktiveras 

Personen uppfattar 
situationen som 

hotande 

Säkerhetsbeteende 

Personen ser sig själv 
som socialt objekt 
(Självfokusering) 

Somatiska och 
kognitiva symptom 
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andra, rädd att göra bort sig och på något sätt bli förödmjukad, eller rädd för att få andra att 

känna sig obekväma. Det uppkommer ofta i tonåren i och med självmedvetenheten ökar. Tack 

vare negativa antaganden om sig själv och andra vidmakthålls problemen genom en ond 

cirkel där till exempel en social situation aktiverar föreställningar och antaganden som leder 

till ångest som i sin tur leder till säkerhetsbeteenden som skapar mer ångest och större 

problem på lång sikt.  

Samsjuklighet: socialt ångestsyndrom och sömn  

Personer med ångestsyndrom har ofta en samsjuklig problematik med andra 

psykiatriska diagnoser. Personer med något ångestsyndrom har i genomsnitt minst två 

psykiatriska diagnoser och det rör sig oftast om depression, sömnproblem och andra 

ångestsyndrom (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2005). 

 Socialt ångestsyndrom är även till stor grad samsjukligt med sömnstörningar som 

insomni. En studie av Stein, Kroft och Walker (1993) fann att personer som var 

diagnostiserade med social fobi (DSM-III) hade nedsatt sömnkvalitet, längre tid till 

insomning, blev mer störda av nattliga uppvaknanden samt hade sämre dagtidsfunktion 

jämfört med en diagnosfri kontrollgrupp. I en annan studie hade 60% av personer 

diagnostiserade med social ångest tydliga problem med sömnen (Buckner, Bernert, Cromer, 

Joiner, & Schmidt, 2008). Författarna kunde även se att depressiva symptom hade en 

medierande roll i relationen mellan social ångest och insomni (Buckner et al., 2008). 

 Begränsad sömn. I den här uppsatsen har vi valt att titta specifikt på begränsad sömn 

snarare än diagnosen ”insomni” vilken grundas på den subjektiva upplevelsen av sömnen och 

därför inte nödvändigtvis är synonymt med begränsad sömn som i vår uppsats definieras 

utifrån subjektiv bedömning av mängden sömn.  

I ett neurologiskt experiment av Yoo, Gujar, Hu, Jolesz och Walker (2007 a) kunde de 

visa att en experimentgrupp med 35 timmars sömndeprivation fick signifikant större 
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amygdala-aktivering när de exponerades för obehagliga bilder än en kontrollgrupp. Forskarna 

kunde även se en tydlig försämring i kopplingen mellan amygdala och mediala prefrotala 

cortex, vilket påverkar top-down kontrollen av amygdalas funktion, det vill säga medveten 

reglering av obehagskänslor. Det verkar inte bara vara de egna känslorna som påverkas, även 

förmågan att sätta sig in i andras känslor och upplevelse blir nedsatt vid sömnbrist. I en studie 

där deltagarna var vakna i upp till 58 timmar, och under tiden besvarade 

självskattningsformulär kring emotionell intelligens (EQ) framkom att deltagarna relativt till 

baslinjemätningarna fick lägre resultat på helskalan, interpersonell funktion och 

stresshanteringsförmåga. De undersökte även deltagarnas mönster av flexibelt och 

konstruktivt tänkande för att undersöka om sömnbristens påverkan på automatiska tankar var 

konstruktiv eller destruktivt. Resultaten visade att förmågan till coping försämrades (minskat 

positivt tänkande och beteende-orienterade tankar). Dock ökade esoteriskt tänkande 

(mysticism eller magiskt tänkande). Resultaten var jämförbara med en mild dysfunktion i 

prefrontala cortex (Killgore et al., 2008).  

Förutom emotionell påverkan av sömnbrist finns det studier som visar att sömnen 

påverkar minne och inlärning. Yoo, Hu, Gujar, Jolesz och Walker (2007 b) fann att 35 

timmars sömnbrist gjorde en signifikant skillnad i förmågan att koda nya minnen. Genom att 

studera hjärnan med fMRI (funktionell magnetresonanstomografi) kunde forskarna även se att 

det skedde en signifikant lägre aktivering i de bakre delarna av hippocampus i båda 

hjärnhalvorna, ett viktigt område för att skapa nya episodiska minnen. En studie där objektiva 

sömndata insamlades med hjälp av en aktigraf, visade att sömneffektivitet korrelerade positivt 

med akademisk prestation i form av resultat på slutexamination på gymnasiet (Tonetti, Fabbri, 

Filardi, Martoni, & Natale, 2015). När personen är vaken så inkodas nya instabila minnen, 

dessa omvandlas till mer stabila representationer som gradvis integreras i det kortikala 

nätverket av redan existerande långtidsminnen. Denna process kallas för minneskonsolidering 
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och har visat sig förbättras av sömn. Kleim et al., (2014) fann att en lyckad 

exponeringsbehandling fick större effekt vid uppföljningsmätningen en vecka senare för de 

som sov efter behandlingen, jämfört med de som var vakna efteråt.  

Även kortare sömnbrist har visat sig påverka personers välmående. Bland annat har 

relationen mellan rapid eye movement (REM) sömn och emotionell reaktivitet (reaktion på 

emotionellt obehagliga stimuli) undersökts neurologiskt. Forskarna upptäckte att 

experimentgruppen, som bestod av 21 vuxna män i åldern 21 till 35 år, som berövades endast 

på REM-sömnen fick signifikant högre emotionell reaktivitet än jämförelsegruppen som blev 

störda under andra sömnfaser trots att båda grupperna sov lika mycket under natten och 

endast fyra procent kortare än grupperna gjort vid experimentets baslinjemätning (Rosales-

Lagarde et al., 2012). I en studie på begränsad sömn över längre tid fick deltagare som 

normalt sov i snitt 7,41 timmar per natt sin sömn begränsad till 4,98 timmar under en sju-

dagarsperiod. Detta ledde till signifikanta skillnader på olika aspekter av humöret. 

Exempelvis ökningar av skattad ångest och förvirring, medan skattad ilska inte påverkades. 

Förmågan att klara av kognitiva test påverkades negativt och för att återfå funktionen vid 

baslinjen krävdes två nätter av återhämtning (Dinges et al., 1997). En annan undersökning 

avsåg att mäta skillnader mellan begränsad sömntid (fyra, sex och åtta timmar) under en 14 

dagars period med vakenhet i tre dygn. Det framkom att mindre än sex timmars sömn per dag 

under en längre tid gav liknande kognitiva nedsättningar som vakenhet två dagar i sträck 

(Dongen, P.a, Maislin, Mullington, & Dinges, 2003).  

I Sverige genomförs årligen folkhälsoenkäter och under det senaste decenniet har 

andelen med sömnbesvär legat på cirka 30-35%, vilket är i nivå med andelen som uppgivit att 

de känner oro, ängslan och ångest (“Statistik över vuxnas psykiska hälsa — 

Folkhälsomyndigheten,” n.d.). 
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Sammanfattning. Samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser som insomni, 

depression och andra ångestdiagnoser är vanligt förekommande, dock är det inte klarlagt vad 

som föregår det ena, eller vilken diagnos som leder till den andra. 

Sömnbrist och även begränsad sömn kan leda till nedsatt förmåga att reglera och 

förstå egna och andras känslor, samt förmågan att processa och hantera intryck på ett flexibelt 

och konstruktivt sätt. Därtill påverkas även förmågan att koda in nya minnen negativt. 

Samsjukligheten mellan socialt ångestsyndrom och sömnproblem är så pass vanligt 

förekommande att behandlingsstudier bör undersöka konsekvenserna av detta för att öka 

effektiviteten av behandlingarna, eftersom kognitiv beteendeterapi för ångestproblematik till 

så stor del handlar om exponering av något slag, det vill säga inlärning. Då sömnbrist både 

kan intensifiera den känslomässiga reaktiviteten, således öka vinsterna av 

undvikandebeteenden samt därtill att orken till genomförande av exponeringssituationerna 

minskar. 

Behandling av social ångest med internetförmedlad KBT (iKBT) 

 Som tidigare beskrivet är kognitiv beteendeterapi (KBT) en etablerad 

behandlingsform för socialt ångestsyndrom. KBT kan förmedlas på flera sätt, individuellt, i 

grupp, som självhjälpsbehandling i textform eller som internetförmedlad behandling. 

Internetförmedlad terapi är ett stort forskningsområde och internetförmedlad KBT har visat 

sig fungera vid social ångest och har effekter som håller sig över tid (Hedman et al., 2011)  

Den mest grundläggande principen när det kommer till internetbehandling är att de 

komponenter som är verksamma i traditionell terapi också är det i internetförmedlad 

behandling. Det som skiljer dem åt är inramningen och sättet de förmedlas till mottagaren 

(Hedman, Carlbring, & Andersson, 2014). Det finns olika sätt att bedriva iKBT, till exempel 

som en interaktiv självhjälpsbok eller som ett utbildningsprogram. Det som är relevant för vår 

uppsats är dock den vägledda behandlingen, där stöd kontinuerligt ges av en behandlare. 
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Behandlingen är uppdelad i moduler och personen får återkoppling på vad den gjort innan 

nästa steg görs tillgänglig. Fördelar med metoden är att tillgängligheten ökar drastiskt med en 

uppskattad terapeuttid på 10-15 minuter per patient och vecka (Hedman et al., 2014). Därtill 

finns ingen geografisk plats eller specifik tid att rätta sig efter vilket kan öka tillgängligheten.  

Följsamhet. Följsamhet i behandling kan definieras på lite olika sätt, till exempel att 

ha genomgått behandling från början till slut (Hilvert-Bruce, Rossouw, Wong, Sunderland, & 

Andrews, 2012), antal avslutade behandlingsveckor under ett program med ett bestämt antal 

veckor (Farrer, Griffiths, Christensen, Mackinnon, & Batterham, 2014), eller som differensen 

mellan antal genomförda sessioner och antal erbjudna sessioner (Ballegooijen et al., 2014). 

Forskning på internetförmedlad KBT för socialt ångestsyndrom har visat att effekten ökar 

med antalet avslutade moduler. Deltagarna i studien genomförde i medeltal 8,12 moduler av 

totalt 11. Sambandet mellan antal genomförda moduler och minskad totalpoäng på LSAS-SR 

(Liebowitz Social Anxiety Scale, self-report) var dock ickelinjärt, där de som genomförde 

samtliga moduler i genomsnitt hade något högre totalpoäng på LSAS-SR vid 

behandlingsavslut än de som slutförde 10 moduler (El Alaoui et al., 2015). Behandlingar får 

även effekt för patienter som inte genomför hela behandlingen, men den blir sämre. En 

forskargrupp upptäckte att följsamheten ökade om deltagarna fick välja behandling, om 

behandlarna använde påminnelser, hade kontinuerlig kontakt med patienterna, var flexibla 

med tiden samt att behandlingen kostade pengar (Hilvert-Bruce et al., 2012). 

I den här uppsatsen är vi intresserade av att undersöka följsamhet i form av 

patienternas exponeringsövningar som är en central del av behandlingen av socialt 

ångestsyndrom. 

 Exponering. Exponering är en viktig del av behandling av socialt ångestsyndrom och 

har sin teoretiska bas i inlärningsteorin (Öst, 2006). Det inlärningsteoretiska antagandet 

bygger på att människan lär sig genom respondent betingning (inlärning via association) och 
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operant betingning (inlärning via konsekvenser). För att ändra eller ta bort en respondent 

betingning så behövs en respondent utsläckning, exempelvis att det betingade stimulit 

presenteras upprepade gånger utan att den betingade responsen upplevs, vilket resulterar i att 

associationen försvagas och nya adaptivare associationer skapas. För att operant betingning 

ska ändras så krävs det att konsekvenserna som styr beteendet ändras vilket leder till att 

beteendet inte längre är motiverat (Ramnerö & Törneke, 2006).  

 Exponering är en intervention där personen närmar sig och upplever ett fruktat stimuli 

utan att använda sig av maladaptiva strategier för att undvika eller lindra faran. Det är vanligt 

att patienten har katastroftankar om vad som ska hända. Personen tror att ångesten ska stiga 

till helt okontrollerade nivåer och att det ska leda till någon form av katastrof (figur 2). Detta 

antagande gör att personen sällan eller aldrig utsätter sig för ”faran”, utan istället sänker 

ångestnivån genom att undvika situationen eller genomlida den med hjälp av 

säkerhetsbeteenden. Personen lär sig snarare att undvika vilket istället vidmakthåller rädslan. 

På så sätt utmanas aldrig (de ofta orealistiska) katastroftankarna och personen får aldrig vänja 

sig vid reaktionen av ett stimuli och lära sig att ångesten sjunker av sig själv (Öst, 2013). 

 En nyckelkomponent är att personen exponeras för samma stimuli ett flertal gånger 

eller under en längre tidsperiod. En annan viktig del är att personens beteenden inte får gå i 

linje med den överdrivna rädslan under exponeringen (responsprevention). Utmaningen är att 

närma sig det skrämmande stimulit istället för att undvika det och utan att distansera sig med 

säkerhetsbeteenden (Farmer & Chapman, 2016).  



EXPONERA I NATTMÖSSAN 14 

 

 
Figur 2. Ångestkurvan (Öst, 2013). 

  

Förklaringen till exponeringens verksamma mekanismer har sett olika ut genom åren. 

En teori var att det krävs en initial rädsloreaktion för ett stimuli och att den upplevda rädslan 

minskade vart efter exponeringen pågick (så kallad habituering). Minskningen skulle vara i 

storleksordningen 50% av den ursprungliga skattade rädslan för att ge bäst effekt (Farmer & 

Chapman, 2016). Detta har dock ifrågasatts och istället för att habituering skulle vara den 

verksamma mekanismen så föreslogs teorin om nyinlärning. Kortfattat innebär det att 

personen lär sig nya ofarliga associationer till ett tidigare fruktat stimuli som lägger sig 

ovanpå den tidigare inlärda rädsloassociationen. Genom att göra detta i olika kontexter så 

maximeras sannolikheten att nyinlärning sker och att behandlingen blir framgångsrik (Farmer 

& Chapman, 2016).  

 En person med socialt ångestsyndrom kan till exempel ha lärt sig att det är 

skrämmande att gå på fest via respondent och/eller operant betingning och är rädd för att bli 

utskrattad. Genom att använda säkerhetsbeteenden och undvikande så kan rädslan 

vidmakthållas även om personen vid upprepade gånger går på fest och stundtals har kul (se 
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figur 1). För att en exponering ska bli verksam så krävs responsprevention. Det innebär att 

personen utsätter sig för situationen och faktiskt upplever det fruktade skeendet utan att fly 

med säkerhetsbeteende eller undvikanden så att en nyinlärning sker där katastrofen inte 

inträffar och ångesten minskar eller försvinner. 

 Negativa bieffekter av iKBT. Området är relativt obeforskat, dock har det börjat 

komma en del studier som också undersöker negativa aspekter av internetbehandling. I sin 

avhandling skriver Rozental (2016) att förekomsten av negativa bieffekter av iKBT för social 

ångest ligger i nivå med ”face to face” KBT. I en delstudie av avhandlingen försämrades 6,8 

% av deltagarna under behandlingsperioden och 12,9 % rapporterade andra former av 

negativa effekter. Vid eftermätning framkom även att 32 - 50 % var oförändrade vad gäller 

social ångest (Boettcher, Rozental, Andersson, & Carlbring, 2014).  

 Sammanfattning. Den behandlingsform som har starkast evidens för socialt 

ångestsyndrom är kognitiv beteendeterapi. Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi som 

uppsatsen avhandlar har också visat på goda behandlingseffekter och de negativa bieffekterna 

ligger i nivå med ”face to face” KBT. För att få goda behandlingseffekter krävs att patienten 

är följsam, exempelvis genom att genomföra merparten av de moduler behandlingen består 

av. En viktig del som vi också har haft för avsikt att undersöka närmare är 

exponeringsperioden där personerna bland annat genomför gradvisa närmanden av situationer 

som är associerade med rädsla. Genomförs exponering på rätt sätt och med rätt förutsättningar 

så leder det till inlärning av nya associationer till betingelserna.  

Syfte 

 Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka om begränsad sömn är 

relaterad med följsamhet och utfall hos patienter som behandlas med internetförmedlad 

kognitiv beteendeterapi för social ångest. 
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Frågeställningar 

1) Skiljer sig personer med socialt ångestsyndrom med begränsad sömn från de som 

sover tillräckligt vad gäller följsamhet i form av (I) antal genomförda exponeringar 

och (II) antal behandlingsveckor som innehåller rapporterade exponeringar.  

2) Skiljer sig personer med socialt ångestsyndrom med begränsad sömn från de som 

sover tillräcklig under exponering, gällande: (I) antal sociala situationer som de skattar 

stark rädsla eller starkt undvikande för, (II) skattad social ångest (med och utan 

kontroll för depression) och (III) skattad depression. 

 

METOD 

Design 

 Data för deltagarna i uppsatsen är hämtade från databasen som finns i den digitala 

plattformen för iKBT-behandlingar för personer med socialt ångestsyndrom på 

Internetpsykiatrin i Stockholm läns landsting. Behandlingen har i sitt upplägg en 

inomgruppsdesign med upprepade mätningar och skattningar över tid. Vi valde att 

kategorisera grupper av patienter diagnostiserade med socialt ångestsyndrom, med begränsad 

eller tillräcklig sömn och därmed skapa en mellangruppsvariabel för att kunna besvara våra 

frågeställningar.  

Deltagare och procedur  

Databasen är stor och innehåller för närvarande 702 patienter som har behandlats för 

social ångest. Vårt urval är gjort utifrån samtliga 615 avslutade behandlingar mellan 2013–

2017 som fanns när vi startade arbetet med denna uppsats vårterminen 2017. Alla deltagare i 

denna uppsats har diagnostiserats med socialt ångestsyndrom och har samtyckt till att deras 

behandlingsdata används i forskning. 
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 Procedur för urval: Proceduren för urval till gruppen som rapporterat begränsad 

sömn och till gruppen som rapporterat tillräcklig sömn baserades på deltagarnas svar på fråga 

tre i Montgomery Åsberg depression Rating Scale-Self Assessment (MADRS-S, se nedan för 

beskrivning) under tiden för exponeringsuppgifter i behandlingen.  

Fråga tre i MADRS-S innehåller operationaliserade alternativ för hur mycket patienten 

sovit de senaste 3 dagarna. Skattningar lägre än 2 pekar på tillräcklig sömn, medan 

skattningar från 2 till 6 innebär minskad sömn i stigande grad. Skattningar över 4 innebär att 

personen sover mindre än 2 timmar än normalt. 

 
Tabell 1  
Skalnivåer för sömnskattning fråga 3 i MADRS-S 
Nivå Beskrivning 

0-1 Jag sover lugnt och bra och tillräckligt länge för mina behov. Jag har inga särskilda 
svårigheter att somna 

2-3 Jag har vissa sömnsvårigheter. Ibland har jag svårt att somna eller sover ytligare eller 
oroligare än vanligt 

4-5 Jag sover minst två timmar mindre per natt än normalt. Jag vaknar ofta under natten, 
även om jag inte blir störd 

6 Jag sover mycket dåligt, inte mer än 2–3 timmar per natt. 
 

Behandlingen är indelad i 11 moduler, från modul 5 inleds exponeringsdelen. Var 

sjunde dag aktiveras nya veckoskattningar som ligger och väntar på patienten. Vid nästa 

inloggning måste skattningarna fyllas i för att patienten ska kunna gå vidare till den aktuella 

modulen. För att inkluderas i urvalsgruppen krävdes minst tre skattningar på MADRS-S från 

modul 5 och framåt (totalt veckomätningar), då uppsatsens fokus riktas mot följsamheten och 

effekt under just exponeringsdelen. Avsikten var att ha en grupp på cirka 50 deltagare med 

begränsad sömn och 50 deltagare med tillräcklig sömn för att kunna upptäcka samband och 

skillnader om de existerade.  

Begränsad sömn. Trots ett stort antal patienter i urvalet (n = 615) så kunde inte 50 

individer identifieras som skattat mer eller lika med 4 på fråga tre i MADRS-S i snitt under 
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exponeringsperioden. Därför kategoriserades deltagarna som skattat högst på MADRS-S 

fråga tre i fem kategorier utifrån kriterier som presenteras i tabell 2.  

 
Tabell 2  
Presentation av grupper utifrån deltagare med högre medelskattningar på fråga tre i 
MADRS-S mellan vecka 5 och postmätning. 
Grupp Beskrivning  M SD 
1a Deltagare med minst två 4:or n=21 3,04 0,79 
1b Deltagare som har minst en 4:a, samt två 3:or n=13 2,54 0,29 
1c Deltagare som har en 4:a och en 3:a n=3 2,14 0,14 
1d Deltagare som har minst tre 3:or n=15 2,52 0,33 
1e Deltagare med endast en 4 (inga 3:or) n=9 1,74 0,42 

Totalt antal deltagare n=61   
 

 Vi beslöt oss för att enbart välja grupp 1a (n=21) eftersom de bestod av de deltagare 

med störst sömnproblem under exponeringsperioden, definierat som minst 2 timmar mindre 

sömn än de brukar ha vid minst 2 tillfällen vilket bäst representerade vår frågeställning 

beträffande begränsad sömn. De hade i snitt 3,04 (SD=,79) poäng på fråga tre under 

exponeringsperioden. 

Tillräcklig sömn. Kriterierna vi satte upp för gruppen var att deltagarna behövde ha 

fyllt i MADRS-S från modul 5 till och med eftermätningen och hade mindre eller lika med 1 i 

medelvärde på fråga tre (n=110). Därefter exkluderades alla som hade skattat 2 eller högre, på 

någon av mätningarna på MADRS-S Item 3 under samma period. Utifrån denna grupp (n=78) 

så randomiserades (med google ”random number generator”) 68% av deltagarna till gruppen 

tillräcklig sömn (n=34). Resterande 32% (n=16) av gruppen plockades ut från en tidigare 

definierad och inkodad tillräcklig sömn-grupp där urvalet hade varit definierat som deltagare 

utan ”insomni” (utifrån låga resultat på Insomnia Severity Index, ett formulär avsett att mäta 

insomnins svårighetsgrad) men som även uppfyllde samma tillräcklig sömn-kriterier som 

resten av gruppen. Orsaken till förfarandet var tidsvinsten. Den totala gruppen med tillräcklig 

sömn bestod alltså av 50 deltagare och de hade i snittpoängen 0,21 (SD=,29) på fråga tre 

under exponeringsperioden. 
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Figur 3. Urvalsprocess. 

 

Mätningar 

Följsamhet. Deltagarnas följsamhet under exponeringsmodulerna mättes på två sätt. 

För måttet ”antal beskrivna exponeringar” så räknades det totala antalet fullständigt beskrivna 

exponeringar som var ifyllda i arbetsblad 7 (för exempel se figur 4, sida 23). För det andra 

måttet ”antal veckor med exponering” räknades antalet behandlingsveckor som innehöll minst 

en fullständigt ifylld exponering i arbetsblad 7.  
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I behandlingen genomfördes veckovisa mätningar under hela behandlingstiden. 

Utöver det genomfördes en mätning vid screening, en vid start av behandlingen och en 

mätning ca en vecka efter behandlingsslut (eftermätningen). 

 Liebowitz Social Anxiety Scale, self-report (LSAS-SR). LSAS (Liebowitz, 1987) är 

en patientskattad skala som mäter grad av rädsla och undvikande i 24 olika situationer som är 

troliga att framkalla social ångest. Det finns två olika delskalor, 13 av situationerna handlar 

om prestation (t.ex. uppträda eller tala inför publik, äta på offentlig plats) och 11 situationer 

handlar om social interaktion (t.ex. tala med främlingar och gå på fest). För varje situation 

skattar personen dels sin rädsla eller ångest och dels sitt undvikande den senaste veckan på en 

Likert-skala från 0 till 3, där 0 betyder ingen rädsla eller ångest, medan 3 betyder stark rädsla 

eller ångest, samt 0 betyder undviker aldrig och 3 betyder undviker vanligtvis. Totalpoängen 

kan variera från 0 till 144 poäng (Liebowitz, 1987). De psykometriska egenskaperna är goda 

för den klinikeradministrerade och den självadministrerade versionen bedöms ha likvärdiga 

egenskaper (Fresco et al., 2001; Heimberg et al., 1999).  

 Av de 615 patienterna kunde vi skapa normer på en klinisk population. Totalpoäng 

före behandling M=72,49 (SD=24,14), modul fem M=63,05 (SD=26,27), samt efter 

behandling M=53,66 (SD=26,81). I den första uppsatsen i det svenska SOFIE-projektet, som 

syftade till att undersöka social fobibehandling via internet i kombination med exponering, 

framkom totalpoäng före behandling M=68,5 (SD=22,5) samt efter behandling M=45,6 

(SD=25,1) (Holmström & Sparthan, 2003). 

 I forskning med amerikanska urval har en totalpoäng över 30 varit en indikation på 

troligt socialt ångestsyndrom och en totalpoäng högre än 60 har indikerat troligt socialt 

ångestsyndrom av den (tidigare) generaliserade varianten (Rytwinski et al., 2009). Andelen 

som hamnade under 30 vid förmätning, vecka 5 och postmätning i de respektive grupperna 

var 0%, 0% och 0% (begränsad sömn) samt 8%, 24% och 42,9% (tillräcklig sömn).  
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 I denna uppsats användes skattningarna på två sätt. I frågeställning 2(I) ville vi veta 

hur grupperna skiljde sig i antal sociala situationer som de skattar stark rädsla eller starkt 

undvikande för. För att mäta detta räknades antal situationer i formuläret som hade skattats 

med en trea under varje exponeringsvecka för respektive grupp. I frågeställning 2(II) mättes 

skattad social ångest, då använde vi deltagarnas LSAS-SR skattningar för hela skalan under 

exponeringsveckorna för att kunna jämföra gruppernas genomsnitt. 

 Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S). MADRS-S (Svanborg 

& Åsberg, 1994) är ett självskattningsformulär för att mäta symptom och grad av depression. 

MADRS-S består av nio frågor (items) och har goda psykometriska egenskaper (Svanborg & 

Åsberg, 1994). Vid varje item (t.ex. sinnesstämning, sömn och livslust) skattas påståenden på 

en skala från 0 - 6, beroende på vilket påstående man tycker passar bäst utifrån ens mående de 

senaste 3 dagarna. Item 3 (”Sömn”) är extra viktigt i denna uppsats eftersom det är utifrån 

detta item vi har definierat begränsad sömn. Skalstegen är tydligt operationaliserade och 

försöker ge en objektiv bild av sömnen, snarare än upplevt missnöje med sömnen (se tabell 1 

ovan). Vi skapade kliniska normer för MADRS-S (utom item 3) för deltagarna vi gjort vårt 

urval ifrån (n=615). Dessa låg på pre: M=13,71 (SD=7,13), modul fem: M=10,37 (SD=7,25), 

samt efter behandling: M=9,03 (SD=7,37). 

Behandling 

 Behandlingen som deltagarna genomgått är internetförmedlad kognitiv beteendeterapi 

för social ångest. Behandlingen ges via en hemsida (kallad plattform) och är uppdelad i 

moduler. Strukturen på modulerna är att först kommer en text som deltagaren ska läsa, 

därefter kommer frågor och övningar kopplade till den text de läst, till exempel besvara frågor 

eller genomföra något som hemuppgift. Patienterna får återkoppling på sina hemuppgifter av 

en tilldelad psykolog genom ett meddelande på plattformen varvid nästa modul aktiveras och 

deltagaren kan gå vidare. Tidsåtgången per modul varierar något mellan deltagarna, men den 
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sammanlagda aktiva behandlingstiden är 11 veckor. Postmätning genomfördes cirka en vecka 

efter avslut, vilket ger total behandlingstid på 12 veckor. Medeltiden för deltagare som 

genomfört behandlingen är 10,62 veckor, för deltagarna i vår studie var det 11,85 veckor 

(SD=0,36).  

Undantag är modul sex som sträcker sig över två veckor. Vidare finns ett forum för 

deltagarna där de kan chatta med varandra samt möjlighet att skicka privata meddelanden till 

sin behandlande psykolog. I tabell 3 (nedan) finns modulerna sammanställda. 

 Behandlare. Vid behandlingsstart blir deltagarna tilldelade en psykolog som följer 

dem via plattformens meddelandefunktion genom hela behandlingen. Vid eventuella 

frånfällen av den tilldelade psykologen samt ifall patienten behöver akut svar så besvaras 

meddelanden av en jourpsykolog. 

 Modulerna. Den första modulen innehåller information om behandlingsupplägget och 

vad som förväntas av deltagaren. Därefter presenteras psykoedukation om social ångest och 

vad KBT är för något.  

I den andra modulen fortsätter psykoedukationen, information om negativa 

automatiska tankar och hur de kan uppstå. Därefter presenteras en kognitiv modell för social 

fobi (Clark, 2005) vilket också sammanfattar psykoedukationen. Övningen i slutet av 

modulen är bland annat att deltagaren registrerar sina negativa automatiska tankar och skickar 

in dem.  

Den tredje modulen handlar om att utmana sina negativa automatiska tankar. Det 

presenteras psykoedukation kring olika sätt att synliggöra och hantera tankarna. Modulen 

avslutas med övningen att utmana en negativ automatisk tanke samt att formulera kort- och 

långsiktiga mål med behandlingen.  

Den fjärde modulen är en fortsättning på föregående modul och innehåller ytterligare 

strategier för att utmana deltagarnas negativa automatiska tankar. Här introduceras 
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beteendeexperiment som en strategi för att utmana. Deltagaren får i hemuppgift att genomföra 

ett beteendeexperiment samt redogöra för hur det gick.  

I den femte modulen beskrivs tillvägagångssättet och teorin bakom en exponering. 

Den avslutas med att deltagaren skapar en ångesthierarki och börjar planera för de kommande 

veckornas exponeringsövningar.  

I den sjätte modulen ska deltagaren genomföra de exponeringar som planerats.  

Den sjunde modulen innehåller information kring självfokusering och hur denna 

företeelse bidrar till vidmakthållande av den sociala ångesten, det vill säga riktning för 

uppmärksamheten och hur det påverkar upplevelsen av situationer, samt kopplar samman det 

med säkerhetsbeteenden och hur de påverkar riktningen på uppmärksamheten.  

Modul åtta och nio är en fortsättning på exponeringsblocket. Där ska deltagaren 

fortsätta genomföra sina planerade exponeringar under två veckor. Modulen innehåller även 

tips och råd för vanliga svårigheter som kan uppkomma längs vägen.  

Den tionde modulen innehåller råd och tips för att öka individens kommunikativa 

färdigheter. Till exempel förmåga att lyssna på andra vid konversationer och tekniker för att 

hävda sin rätt samtidigt som man tar hänsyn till den andre. Dessa ska användas samtidigt som 

individen fortsätter med sin exponering.  

Den elfte och sista modulen är en sammanfattning av arbetet som genomförts och ger 

möjlighet för individen att skapa en vidmakthållandeplan. Här uppmanas individen att skriva 

ner vad som var deras viktigaste lärdomar från varje modul. 
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Tabell 3  
Behandlingsmoduler, internetförmedlad KBT för social ångest. 
Modul  Beskrivning 

1  Social fobi och KBT 
2  Negativa tankar 
3  Utmana negativa tankar - Del I 
4  Utmana negativa tankar - Del II 
5  Exponering - Del I 
6   Exponering - Del II 
7  Självfokus och säkerhetsbeteenden 
8  Fortsatt Exponering – Del I 
9  Fortsatt Exponering – Del II 
10  Kommunikation 
11  Sammanfattning och avslut 

 

 Självrapportering av exponering. Från och med Modul 5 (se tabell 3) introduceras 

exponering och finns med under återstående tid som en central del av behandlingen som totalt 

består av 11 moduler. Patienterna får exponeringsövningar i hemuppgift och de rapporteras 

och kan följas av behandlarna genom Arbetsblad 7 där patienterna beskrivit situation, 

varaktighet, ångestnivåer och kommentarer kring hur det gick. Patienten ska utgå ifrån sin 

ångesthierarki och genomföra exponeringar regelbundet och ofta för att lära sig att ångesten 

sjunker (se ett fiktivt exempel i figur 4).  

Datum	 Situation	 Ångest	
(0-100)	 Undvikande	 Varaktighet	

Ångest	
före		

(0-100)	

Ångest	
under	
(0-100)	

Ångest	
efter	
(0-100)	

Kommentar	

31/10	
Ställa	en	
fråga	på	
APT.	

80	 90	 2	min	 90	 80	 50	

Det	var	jättejobbigt	och	jag	tror	
att	det	hördes	och	syntes	hur	
nervös	jag	var.	Jag	hade	dock	
planerat	vad	jag	skulle	säga	
innan	så	jag	kände	mig	säker	på	
att	det	inte	skulle	bli	fel.	

Figur 4. Arbetsblad 7. Fiktivt exempel av en ifylld exponering. 

 

Statistiska metoder 

 Vi använde Microsoft Excel för att skapa våra grupper och samla exponeringsdata från 

behandlingsplattformen, för att genomföra de statistiska analyserna använde vi IBM SPSS 

version 23.  
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 Frågeställning 1. För att undersöka skillnader i följsamhet mellan grupperna 

tillräcklig sömn och begränsad sömn så tänkte vi först genomföra oberoende t-test.  

 För att kunna genomföra ett t-test finns det vissa antaganden som måste uppfyllas 

(Laerd Statistics, 2015b). Den beroende variabeln måste vara kontinuerlig, det vill säga kan 

anta alla värden inom ett visst spann. Den oberoende variabeln måste vara dikotom, det vill 

säga bestå av två oberoende grupper. Observationerna måste vara oberoende, det vill säga att 

det inte får finnas några påverkande relationer mellan deltagarna i de olika grupperna. Det är 

även viktigt att det inte finns några outliers (avvikande) eller extrema värden som kan påverka 

medelvärdet på ett onaturligt sätt och att den beroende variabeln är någorlunda 

normalfördelad i respektive grupper. Ett sista antagande är att variansen är lika i båda 

grupperna, att det råder homogenitet. 

 Vid utforskandet av data upptäcktes att det fanns både avvikande och extrema värden 

hos den beroende variabeln. Vid närmare kontroll av dess värden fann vi att dessa inte kunde 

tas bort eftersom de inte är missvisande och snarast tillhör de personer som varit väldigt 

trogna behandlingen och genomfört regelbundna exponeringar under flera behandlingsveckor. 

Eftersom vi ville behålla våra avvikande och extrema värden beslöt vi oss för att använda det 

ickeparametriska testet Mann-Whitney U istället för t-test som jämför gruppernas medianer 

istället for medelvärden (Laerd Statistics, 2015a). På grund av ojämna och små grupper 

tolkade vi även resultat som hade en tendens till signifikans, det vill p-värden mellan 0,05 och 

0,1. 

 Frågeställning 2. För att besvara den andra frågeställningen använde vi oss av en 

flervägs variansanalys, ”tvåvägs mixad ANOVA”, eftersom det är ett test som kan hantera 

både oberoende och upprepade mätningar (Field, 2013). Vi avsåg att undersöka skillnader 

både mellan och inom våra två sömngrupper, vad det gäller antal situationer som de skattar 

3:or på, vilket innebär stark rädsla eller starkt undvikande för på LSAS-SR (beroende variabel 



EXPONERA I NATTMÖSSAN 26 

i analys 2:1), upplevd ångest (beroende variabel i analys 2:2) och depression (beroende 

variabel i analys 2:3) över tid. För att kunna genomföra en ANOVA krävs att antaganden eller 

villkor ska vara uppfyllda. Bland annat att den beroende variabeln måste vara kontinuerlig, 

det vill säga kan anta alla värden inom ett visst spann, medan de oberoende mellangrupp- 

samt inomgruppsvariablerna är dikotoma med minst två nivåer (som i detta fall två 

sömngrupper och sju tidpunkter) (Laerd Statistics, 2015c). Först utforskade vi vår data 

deskriptivt, för att kontrollera ifall det förekom extremvärden och ifall samplet är 

normalfördelat genom ”box-plot” och Shapiro-Wilks test för normalfördelning, respektive. 

Normalfördelningen kontrollerade vi också med att de studentiserade residualernas värde 

understeg ± 3 samt genom ”normal Q-Q plots”. Därefter kontrollerade vi följande villkor; 

homogena populationsvarianser (att variansen är lika i båda grupperna) med ”Levene’s test for 

equality of variances”, homogena samplevarianser med ”Box test of equality of covariance 

matrices”, samt sfäricitet med ”Mauchly´s test of sphericity” (Laerd Statistics, 2015c). 

Beroende på om vår data i respektive test uppfyllde kraven för antagandena eller bröt dessa så 

finns olika tillvägagångssätt för att hantera detta. Dock anses ANOVA vara ett robust test vid 

avvikelser från normalfördelning och att det kan hantera dem (Laerd Statistics, 2015c).  

Vi valde att undersöka fråga 2:1 och 2:2 ytterligare eftersom vi ville veta om 

eventuella skillnader mellan grupperna kan ha uppkommit som en effekt av depression 

snarare än begränsad sömn. Detta gjorde vi genom att köra envägs ANCOVA för 

huvudeffekten av grupp på (2:1) antal situationer som de skattar 3:or på, vilket innebär stark 

rädsla eller starkt undvikande för på LSAS-SR och (2:2) grad skattad social 

ångest/undvikande på LSAS-SR med nivå av skattad depression på MADRS-S som kovariat. 

Eftersom vi fokuserar på exponeringsperioden i våra frågeställningar valde vi att använda 

MADRS-S skattningar vid vecka 5 (då första exponeringarna vanligtvis börjar) som kovariat 

på post-skattningarna för LSAS-SR.  
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Bortfall och imputation. I frågeställning 2:2 blev bortfallet initialt ganska stort på 

grund av att vissa deltagare inte hade fyllt i alla veckors skattningar för LSAS-SR. SPSS 

förinställda ”exclude case listwise” gav ett bortfall på 6 av 21 deltagare i gruppen med 

begränsad sömn. Vi undersökte de sex individernas bortfallsmönster och tre av sex hade ett 

bortfall på två eller fler mättillfällen och uteslöts därför på grund av att risken för bias är för 

stor om någon metod för imputation används (El-Khouri, 2012). För de tre övriga i gruppen 

samt två personer från tillräcklig sömn som hade missat ett (1) mättillfälle användes 

imputation för de saknade mätpunkterna. Vi valde metoden att senaste observerade värdet 

flyttas framåt, vilket är en enkel metod med fördelen att den har relativt liten risk för bias om 

antalet är lika i båda grupperna, som det var i vårt fall (El-Khouri, 2012). Den metod som 

vanligtvis rekommenderas är multipel imputering, dock var det inte möjligt utan 

expertkunskaper i programvaran vid just tvåvägs mixad anova som vi har kört (van Ginkel & 

Kroonenberg, 2014). Konsekvenser av detta tas upp i diskussionen. 

Brutna antaganden frågeställning 2. Vid händelse av att data bröt något av 

antagandena hanterades det enligt rådande riktlinjer. ANOVA är ett robust test som anses 

klara data som inte är normalfördelad eller extremvärden (Laerd Statistics, 2015c). Dock 

valde vi att kontrollera detta på vetenskapligt vis genom att transformera eller ta bort 

extremvärden och därefter undersöka dess påverkan på resultaten. Slutsatsen var att det inte 

blev signifikant förändrade resultat varvid testets robusthet kunde bekräftas. Vidare var 

antaganden om homogen kovarians samt sfäricitet för att kunna undersöka 

tvåvägsinteraktioner brutna, vi valde dock ändå att redovisa huvudeffekter, 

interaktionseffekter. Vid signifikanta resultat genomfördes även eftertester. 

Interaktionseffekterna samt eftertester tolkades således med försiktighet. 
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Etik 

Det finns en övergripande etikansökan gjord på Internetpsykiatrin vid Stockholms Läns 

Landsting som täcker de frågeställningar vi arbetat med och vi har skrivit under ett sekretessavtal 

som innefattar de övergripande etiska förhållningsätt som Internetpsykiatrin verkar under. 

 För att få delta i behandlingen krävdes: (I) tillgång till internet, (II) ej 

självmordsbenägen, (III) ej ändrad eller påbörjad medicinering senaste 3 månaderna, (IV) ej 

gå i annan psykologisk behandling, (V) bedömd lämplighet att kunna tillgodogöra sig IKBT. 

För de som inte uppfyller kriterierna ges rådgivning om vart de ska vända sig, vanligen remiss 

till annan instans. 

 I våra egna datamatriser är all information kodad och avidentifierad, men materialet vi 

arbetar med kommer från en låst plattform med riktiga patienter med verkliga problem och 

diagnoser. Det är inte ovanligt att personerna mår väldigt dåligt och har stora svårigheter i 

vardagen. Trots att personerna varit införstådda med att de deltar i forskning och har gett sitt 

medgivande, så får vi ofta ta del av en hel del privat och känslig information. Detta medför ett stort 

ansvar som vi speciellt tar i beaktning när vi arbetar via plattformen. Vi har varit noga med att 

alltid arbeta med detta avskilt från utomstående och hanterar patientuppgifter med största 

diskretion.  

 

Resultat 
 
Frågeställning 1: Skiljer sig personer med socialt ångestsyndrom med begränsad sömn 

från de som sover tillräckligt vad gäller följsamhet i form av (I) Antal genomförda 

exponeringar, (II) Antal behandlingsveckor som innehåller rapporterade exponeringar? 

För att fastställa ifall det fanns skillnader mellan grupperna begränsad sömn (n=21) 

och tillräcklig sömn (n=50) utfördes ett Mann-Whitney U-test. Antal beskrivna exponeringar 

skiljde sig inte signifikant mellan grupperna begränsad sömn (median=4) och tillräcklig sömn 
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(median=6), U=655, z=1,648, p=,099. Antal behandlingsveckor med exponeringar skiljde 

sig inte heller signifikant mellan grupperna begränsad sömn (median=2) och tillräcklig sömn 

(median=2), U=669,5, z=1,872, p=,061 (se tabell 4 vad gäller deskriptiv statistik). Även om 

det inte var signifikant skillnad mellan sömngrupperna vad gäller antal exponeringar och antal 

perioder med exponeringar med en risknivå på p < ,05 så fanns det en tendens till signifikans 

(p < ,10) vid båda delfrågorna. 

 
Tabell 4 
Deskriptiv statistik 1:1 Antal beskrivna exponeringar och 1:2 antal perioder med exponering. 

 
 Begränsad 

sömn 
(n=21) 

Tillräcklig 
sömn (n=50) Statistik P 

Antal exponeringar Median 
IQR 

4 
3,5 

6 
7,25 

Mann-
Whitney U ,10 

Antal veckor med 
exponering 

Median 
IQR 

2 
2 

2 
1,25 

Mann-
Whitney U ,06 

 

Frågeställning 2 (I): Skiljer sig en grupp patienter med socialt ångestsyndrom med 

begränsad sömn från en grupp patienter som sover tillräckligt under exponering, gällande 

antal sociala situationer som de skattar stark rädsla eller starkt undvikande för? 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan tid och grupp gällande antal 

situationer som deltagarna skattat stark rädsla eller starkt undvikande för på LSAS-SR F(3,44, 

237,02) = 4,17, p < ,01, η2
p = ,06, ε = ,57. Gruppen med begränsad sömn förbättrades mer 

över tid än gruppen med tillräcklig sömn även om de vid postmätningen låg på en högre nivå. 

Parvisa jämförelser för gruppen begränsad sömn visade att antalet skattade situationer mellan 

vecka 5 och 9 samt mellan vecka 5 och 10 sjönk signifikant (p < ,05). För gruppen med 

tillräcklig sömn fanns signifikanta minskningar mellan vecka 5 och 9, 5 och post samt mellan 

vecka 6 och 9 (p < ,05) (se figur 5).  

Med anledning av att antaganden om homogen kovarians samt sfäricitet var brutna för 

variansanalysen så kan resultatet vara missvisande, därför undersökte vi även huvudeffekterna 
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som inte påverkas på samma sätt som interaktionseffekterna. Huvudeffekten av tid korrigerat 

med Greenhouse-Geisser visade att det fanns en signifikant skillnad på medelvärdet av antal 

situationer som deltagarna skattat stark rädsla eller starkt undvikande för på LSAS-SR på de 

olika tidpunkterna under exponeringsperioden, F(3,44, 237,02) = 13,86, p < ,01, η2
p = ,17, ε = 

,57.  

Huvudeffekten av grupper visade att det fanns en signifikant skillnad på medelvärdet 

av antal situationer som deltagarna skattat stark rädsla eller starkt undvikande för på LSAS-

SR mellan grupperna (tillräcklig sömn och begränsad sömn), F(1, 69) = 14,17, p < ,01, η2
p = 

,17. De med begränsad sömn skattade att fler situationer väckte stark rädsla och starkt 

undvikande jämfört med gruppen som sov tillräckligt (se tabell 5). 

 
Tabell 5 
Deskriptiv statistik 2:1. Antal situationer (LSAS-SR) skattade med starkt undvikande eller 
ångest. 

 Vecka M SD SE  Vecka M SD SE 

Begränsad sömn 
N=21 

5 13,76 9,03 1,47 

Tillräcklig sömn 
N=50 

5 5,58 5,66 ,96 
6 11,19 9,65 1,53 6 5,14 5,57 ,99 
7 10,00 9,25 1,40 7 4,66 4,82 ,91 
8 10,05 9,61 1,41 8 4,22 4,60 ,91 
9 8,48 8,83 1,34 9 4,00 4,60 .87 
10 5,76 6,52 1,14 10 3,60 4,53 ,74 

Post 8,19 8,41 1,24 post 3,12 4,03 .80 
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Figur 5. Interaktionsdiagram för mixad ANOVA 2:1. X-axeln visar behandlingsvecka och y-
axeln visar medelvärdet för antal situationer som deltagarna skattat stark rädsla och starkt 
undvikande för på LSAS-SR. 
 

Efter att ha kontrollerat för självskattad depression vid vecka 5 så fanns fortfarande en 

signifikant skillnad mellan postmätningens nivåer av antal situationer som deltagarna skattat 

stark rädsla och starkt undvikande för på LSAS-SR F(1, 68) =7,46, p = ,01, η2 = ,10. 

Sömngrupperna skiljde sig alltså signifikant åt vid postmätning av antal situationer skattade 

stark rädsla och starkt undvikande för på LSAS-SR efter att ha kontrollerat för depression. 

 
Tabell 6 
Deskriptiv statistik för sömnens effekt kontrollerat för depression. 

  Ojusterat Justerat för depression 
 N M SD M SE 

Begränsad sömn 21 8,19 8,12 8,56 1,60 
Tillräcklig sömn 50 3,12 4,03 2,96 0,90 
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Frågeställning 2(II): Skiljer sig en grupp patienter med socialt ångestsyndrom med 

begränsad sömn från en grupp patienter med tillräcklig sömn under exponering, gällande 

skattad social ångest (med och utan kontroll för depression)? 

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan tid och grupp gällande 

skattningar på social ångest/undvikande på LSAS-SR F(2,86, 188,50) = 0,48, p = ,69, η2
p = 

,007, ε = ,48 (se figur 6). 

Huvudeffekten av tid enligt Greenhouse-Geisser visade att det fanns en signifikant 

skillnad för skattningar på social ångest/undvikande på LSAS-SR, F(2,46, 188,50) = 16,41, p 

< ,01, η2
p

 = ,20 ε = ,48. Deltagarnas symptom på social ångest och undvikande sjönk alltså 

över tid.  

Huvudeffekten av sömngrupp (tillräcklig eller begränsad sömn) visade att det fanns en 

signifikant skillnad i medelvärdet för LSAS-SR-skattningarna mellan grupperna F(1, 66) = 

20,54, p < ,01, η2
p

 = ,24. Det fanns alltså en skillnad mellan grupperna i hur de hade skattat på 

LSAS-SR. Gruppen med begränsad sömn hade skattat högre (helskala: LSAS-SR) än gruppen 

med tillräcklig sömn. 

 
Tabell 7 
Deskriptiv statistik 2:2. Skattad social ångest och undvikande på LSAS-SR vecka 5 till 
postmätning. 

 Vecka M SD SE  Vecka M SD SE 

Begränsad 
sömn 
N=18 

5 80,44 23,88 5,47 

Tillräcklig 
sömn 
N=50 

5 51,38 22,95 3,28 
6 77,50 23,49 5,45 6 49,67 22,99 3,27 
7 73,83 22,00 5,18 7 48,64 21,95 3,11 
8 73,00 21,62 5,26 8 46,54 22,54 3,15 
9 72,67 22,95 5.32 9 45,20 22,41 3,19 
10 69,06 25,70 5,46 10 42,94 22,24 3,28 

post 68,44 26,14 5,67 post 39,78 23,28 3,40 
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Figur 6. Interaktionsdiagram för mixad ANOVA 2:2. X-axeln visar behandlingsvecka och y-
axeln visar medelvärdet för totalpoäng på LSAS-SR-helskala. 
 

Efter att ha justerat för självskattad depression vid vecka 5 så fanns ingen signifikant 

skillnad mellan postinterventions nivåer av skattad social ångest/undvikande på LSAS-SR 

F(1, 66) =2,91, p = ,09, η2
p

 = ,04. Sömngrupperna skiljde sig alltså inte signifikant åt vid 

postmätning av social ångest och undvikande efter att ha kontrollerat för depression. Dock var 

det en tendens till signifikans (p = ,09). 

 
Tabell 8 
Deskriptiv statistik för sömnens effekt kontrollerat för depression. 

  Ojusterat Justerat för depression 
 N M SD M SE 

Begränsad sömn 20 64,00 29,31 57,20 7,15 
Tillräcklig sömn 49 38,76 22,36 41,53 3,96 
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Frågeställning 2(III): Skiljer sig en grupp patienter med socialt ångestsyndrom med 

begränsad sömn från en grupp patienter med tillräcklig sömn under exponering, gällande 

skattad depression? 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan tid och grupp gällande medelvärdet 

för deltagarnas MADRS-s skattningar F(3,87, 266.78) = 6,16, p < ,001, η2
p = ,082, ε = ,64. 

Gruppen med begränsad sömn förbättrades mer över tid än gruppen med tillräcklig sömn även 

om de vid postmätning låg på en högre nivå. Parvisa jämförelser för gruppen med begränsad 

sömn visade dock att det inte fanns några signifikanta skillnader för medelvärdet på 

deltagarnas MADRS-s skattningar. För gruppen med tillräcklig sömn fanns en signifikant 

sänkning mellan vecka 6 och post (p < ,05) (se figur 7).  

Med anledning av att antaganden för analysen är brutna undersöka vi även 

huvudeffekterna. Huvudeffekten av tid korrigerat med Greenhouse-Geisser visade att det 

fanns en signifikant skillnad på medelvärdet av MADRS-s skattningarna på de olika 

tidpunkterna under behandlingen, F(3,87, 266.78) = 11,14, p < ,01, η2
p = ,14, ε = ,64. 

Huvudeffekten av sömn visade att det fanns en signifikant skillnad på medelvärdet av 

MADRS-s skattningarna mellan grupperna (begränsad och tillräcklig sömn), F(1, 69) = 50,11, 

p < ,01, η2
p = ,42. Patienterna med begränsad sömn hade som grupp en depressionsnivå 

motsvarande lindrig depression vid vecka 5 för att vid slutet av behandlingen ligga strax 

under värdet för remission. Patienterna med tillräcklig sömn hade som grupp låg nivå av 

depressiva symtom under hela exponeringstiden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



EXPONERA I NATTMÖSSAN 35 

Tabell 9 
Deskriptiv statistik 2:3. Skattad depression på MADRS-S vecka 5 till postmätning. 

 Vecka M SD SE  Vecka M SD SE 

Begränsad sömn 
N=21 

5 15,86 6,83 1,14 

Tillräcklig 
sömn 
N=50 

5 5,10 4,37 ,74 
6 15,86 7,07 1,17 6 5,54 4,47 ,76 
7 13,52 6,25 1,05 7 5,12 4,09 ,68 
8 14,38 9,55 1,39 8 5,20 4,43 ,90 
9 13,33 7,63 1,24 9 5,06 4,69 ,81 
10 9,29 8,22 1,26 10 4,72 4,37 ,81 

post 10,86 7,02 1,05 post 4,00 3,56 ,68 
 

 
Figur 7. Interaktionsdiagram för mixad ANOVA 2:3. X-axeln visar behandlingsvecka och y-
axeln visar medelvärdet för självskattad depression på MADRS-S. 
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Diskussion 

 Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka hur begränsad sömn var relaterat till 

följsamhet och utfall hos patienter som behandlades med internetförmedlad kognitiv 

beteendeterapi (iKBT) för socialt ångestsyndrom. 

Resultatdiskussion 

Begränsad sömn verkar ha viss påverkan när det kommer till följsamhet och utfall i en 

internetförmedlad KBT-behandling för socialt ångestsyndrom. Eftersom gruppen med 

begränsad sömn var så liten så är det intressant att även titta på de resultat som indikerar att 

det finns en skillnad, det vill säga uppvisade en tendens till signifikans på risknivå p < ,10. 

Begränsad sömn verkade ge visst upphov till att personerna beskrev färre 

exponeringar och att de exponerade under färre behandlingsveckor än de som sov tillräckligt.  

Den statistiska analysen visade att det fanns en signifikant större förbättring för 

deltagarna med begränsad sömn. Detta gällde både antal skattade situationer med stark rädsla 

eller starkt undvikande samt gällande depression även om de fortfarande slutade på högre 

nivåer än gruppen med tillräcklig sömn. En tänkbar förklaring till detta är att patienterna med 

begränsad sömn hade större utrymme för förbättring på grund av större problem med social 

ångest och depression än de med tillräcklig sömn. De brutna antagandena gör dock att dessa 

analyser bör tolkas varsamt då de ökar risken för bias och felaktiga resultat (Field, 2013). Det 

är även viktigt att påpeka golveffekten för gruppen med tillräcklig sömn gällande 

depressionen då de inte var deprimerade till att börja med. 

Exponeringarna ledde alltså till förbättring över tid i form av färre starka rädslor och 

undvikanden, men personer med begränsad sömn upplevde under exponeringsperioden fler 

situationer med stark rädsla och undvikande än personer med tillräcklig sömn. Detta verkar 

även gälla när depression hos patienterna kontrollerades för.  
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Även problemen med social ångest sjönk under exponeringsperioden, men de med 

begränsad sömn hade större svårigheter med social ångest än de som sov tillräckligt. Efter 

behandlingens slut hade de som sov begränsat fortfarande en hög nivå (M=68,44, SD=26,14) 

av social ångest jämfört med den genomsnittligen patienten efter behandlingen (n=615, 

M=53,66, SD=26,81). En tendens till denna skillnad mellan grupperna fanns även kvar om 

man kontrollerade för hur deprimerade de var vid vecka fem. 

Nivå av depression sjönk under exponeringsperioden, men begränsad sömn indikerade 

större svårigheter än hos de som sov tillräckligt. Efter behandlingen skiljde sig medelvärdena 

relativt för de med begränsad sömn (M=10,86, SD=7.02) och de som sov tillräckligt 

(M=4,00, SD=3.56) från de kliniska normerna för MADRS-S (utan item 3) vi tagit fram för 

alla 615 deltagare (M=9,03, SD=7,37). Detta indikerar att vår sömn-grupp som sovit 

tillräckligt inte var representativ i relation till den genomsnittlige patienten när det kommer 

till grad av depression. Det totala medelvärdet (inklusive item 3) på MADRS-S för deltagare 

med begränsad sömn var 14,05 (SD=7,45) efter behandlingen, vilket om man jämför med de 

generella svenska normerna skulle motsvara mild depression (13-19 poäng) 

(“Informationsdatabas för formulär - fBanken.se,” n.d.).  

Oavsett hur stora besvär med depression patienterna hade så verkade mängden sömn 

fortfarande indikera signifikanta, och tendenser till signifikanta, skillnader i social ångest 

mellan grupperna efter exponeringsperioden. Detta indikerar att begränsad sömn kan ha 

bidragit till sämre effekt på exponeringen. 

Uppsatsens fynd 

 Vi har inte hittat några tidigare studier som specifikt undersökt hur sömnbrist eller 

begränsad sömn påverkar följsamhet och utfall under exponeringsperioden av iKBT för 

socialt ångestsyndrom. Uppsatsen bidrar därför till den växande kunskapsmassan kring iKBT.  
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 Denna uppsats kan bidra med fyra upptäckter som kan vara till gagn för utformandet 

av iKBT-behandlingar av socialt ångestsyndrom.  

1. Personer med stora sömnproblem är relativt få i den här behandlingen. Trots att vi 

hade många deltagare (n=615) att göra vårt urval från så var det ändå inte möjligt att få ihop 

en tillräckligt stor grupp med tillräckliga problem för att kunna få hög power i våra analyser, 

det vill säga gruppen vad gäller de personer med begränsad sömn var representativt för 

populationen varken vad gäller populationen av patienter med socialt ångestsyndrom som 

sökt sig till Internetpsykiatrin eller personer med socialt ångestsyndrom i den svenska 

generella befolkningen. Svårigheterna att hitta personer med den sömnproblematik vi var 

intresserade av att undersöka påverkar därmed uppsatsens externa validitet, det blir svårt att 

dra några generaliserbara slutsatser kring socialt ångestsyndrom och begränsad sömn i 

relation till exponering. En förklaring till detta kan vara att de patienterna med mest 

samsjukliga besvär exkluderas på grund av till exempel för hög grad av depression och 

suicidalitet.  

2. Följsamheten när det kommer till exponering i behandlingen skulle kunna anses 

vara låg oavsett om deltagarna hade begränsad sömn eller sov tillräckligt. De flesta deltagarna 

jobbar bara med exponeringar under två av sju möjliga veckor och under dessa veckorna är 

antalet exponeringar generellt få. Social ångest sjönk oavsett grupp men ingen av gruppernas 

medelvärde kom under gränsen för socialt ångestsyndrom vid behandlingens slut. Detta 

väcker frågan om vad det är för faktorer som modererar eller medierar behandlingseffekten. 

Kan det vara så att det är för svårt för vissa att genomföra skrämmande exponeringar utan 

stöd i stunden av en terapeut som både motiverar med förstärkande feedback och kan påminna 

patient när den börjar använda säkerhetsbeteenden. 

3. Våra resultat tyder på att personer med begränsad sömn generellt lider av 

samsjuklighet med depression, och behandlingen för dessa personer får inte tillfredställande 
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resultat. Kanske dessa personer skulle bli bättre hjälpta av en annan typ av behandling för sin 

mer komplexa problematik. Till exempel en vanlig ”face to face” KBT-behandling eftersom 

de kanske behöver ett större stöd av en terapeut och i vissa fall en större flexibilitet gällande 

behandlingens upplägg och längd. Mer kontrollerad forskning krävs för att undersöka detta 

vidare. 

4. När vi kontrollerade för depression vid vecka 5 så fanns det en tendens till 

signifikant skillnad i social ångest vid eftermätningen och när vi genomförde samma kontroll 

gällande antal starka rädslor och undvikanden vid eftermätning så fanns en signifikant 

skillnad mellan grupperna. Detta tyder på att begränsad sömn kan bidra till sämre 

behandlingseffekt.  

Överraskande fynd. Det som överraskade oss mest var att följsamheten gällande 

exponering var låg oavsett sömngrupp, sett till vad personerna har haft för möjligheter. Både 

vad gäller antal och regelbundenhet på exponeringarna. Dock ligger vidare analyser kring 

detta utanför vad vår uppsats har möjlighet att besvara. 

Teoretisk diskussion  

 Litteraturen har visat att sömnbrist och begränsad sömn påverkar både inlärning och 

hur vi mår (Dinges et al., 1997; Dongen et al., 2003; Killgore et al., 2008; Rosales-Lagarde et 

al., 2012; Yoo, Gujar, et al., 2007 a; Yoo, Hu, et al., 2007 b). Detta har även vi kunnat 

återspegla i vår uppsats resultat då personer med begränsad sömn verkade ha sämre 

följsamhet och fler situationer som de skattade stark rädsla eller undvikande för. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att minnen från genomförda exponeringar blivit mindre effektivt 

inkodade i långtidsminnet. Begränsad sömn har visats resultera i försämrad integrering av 

minnen i de befintliga kortikala nätverken – så kallad nyinlärning (Kleim et al., 2014). 

Teoretiskt skulle alltså personerna med begränsad sömn ha sämre behandlingseffekt över tid i 

jämförelse med gruppen med tillräcklig sömn.  
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 Den mest troliga förklaringsmodellen till våra resultat är därför att nyinlärning av 

mindre skrämmande associationer inte ägde rum i tillräcklig utsträckning eller helt uteblev. 

Baserat på antal genomförda exponeringar så kan man spekulera kring om exponeringarna 

varit för få oavsett sömngrupp (median 4 respektive 6), eller om de har genomförts med för 

mycket säkerhetsbeteenden för att de nya neutrala associationerna ska bli de dominerade. Det 

har förvisso skett förbättringar i form av lägre skattningar på ångestskalorna för båda 

grupperna under exponeringsperioden, men båda är fortfarande på en nivå som indikerar att 

diagnosen socialt ångestsyndrom kan uppfyllas (helskala LSAS-SR > 30) hos de flesta 

deltagarna oavsett grupp. Gruppen med begränsad sömn ligger dessutom över den nivå som 

tidigare var cut-off för troligen generaliserad ”social fobi” (helskala LSAS-SR > 60). Å andra 

sidan kan effekterna av begränsad sömn också påverka skattningarna på LSAS-SR. Att de 

skattar högre socialt undvikande och ångest än vad de skulle ha känt om de vore utvilade. 

Eftersom vi inte har någon experimentell design kan den aspekten inte kontrolleras. Detta 

sätter fingret på frågan om vad som är hönan och ägget i denna samsjukliga problematik.  

KBT via internet har visat sig ha effekt vid socialt ångestsyndrom och resultat som 

även håller i sig över tid (Hedman et al., 2011). I en studie av El Aloui et al., (2015) 

undersöktes behandlingseffekten i ett kliniskt urval. Där presenterades också andelen 

deltagare som hamnade under nivån för troligt socialt ångestsyndrom på LSAS-SR enligt det 

etablerade gränsvärdet 30 (Rytwinski et al., 2009). Före behandling var det 4% och efter 

behandling 20% av deltagarna i studien. Jämfört med 8% innan och 42,9% efter för de som 

sov tillräckligt och 0% innan och 0% efter för deltagare med begränsad sömn i våra resultat. 

På gruppnivå gick deltagarna i studien av El Aloui et al., (2015) från 70,77 poäng innan 

behandling till 52,11 efter behandling vilket till stor del liknar resultaten i vår studie. Även 

följsamheten hos deltagarna undersöktes i form av antal genomförda moduler. I medeltal 
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genomfördes 8,12 moduler av totalt 11 jämfört med 9,71 moduler av 11 vårt urval (El Alaoui 

et al., 2015).  

För att återgå till begränsad sömn och ångestsyndrom så finns det forskning som talar 

för att exponeringsbehandling mot fobi som direkt efterföljs av sömn ger större effekt vid 

uppföljningsmätning en (1) vecka senare, än för deltagare som varit vakna efteråt. Detta 

stödjer teorin om förbättrad minneskonsolidering efter sömn (Kleim et al., 2014).  

Sömnproblem verkar alltså vara sammankopplat med högre grad av ångest, sämre 

effekt av exponeringarna och lägre följsamhet i exponeringar, men som resultaten i denna 

uppsats indikerar så försvann signifikansen i skillnaden när man kontrollerade för depression 

även om det fanns det en tendens till signifikans (p = ,093). Eftersom det var en tendens till 

signifikans så kan dock resultatet indikera att det skulle kunna finnas faktiska skillnader om 

gruppen med begränsad sömn varit större. Det är dock svårt att säga vad som är orsak och 

verkan men våra resultat visar att personer med social ångest och begränsad sömn även verkar 

lida av depression. I en studie med 639 personer med socialt ångestsyndrom så uppfyllde 241 

personer (41,8%) kriterierna för egentlig depression (Dalrymple & Zimmerman, 2007). 

Patienter med socialt ångestsyndrom och samsjuklig egentlig depression ger även kraftigt 

ökad risk för ytterligare ångestsyndrom (Adams, Balbuena, Meng, & Asmundson, 2016). 

Sömnproblem skulle alltså kunna vara en indikation på en mer komplex problematik som inte 

lämpar sig speciellt bra för denna typ av avgränsade behandling som kräver mycket eget 

ansvar och motivation för att genomföras.  

Sammanfattningsvis visar vår uppsats och andra studier att det finns mycket kvar att 

undersöka vad gäller samsjuklighet och vad som gör en patient lämplig för just denna typ av 

internetförmedlad KBT-behandling för socialt ångestsyndrom.  

Styrkor och begränsningar 
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 Begränsningar. Den första begränsningen med denna uppsats rör gruppstorlekarna. 

Vi hade som mål att få ihop två grupper om 50 deltagare vardera, dels för att få en hög power 

och därmed öka sannolikheten att signifikanta resultat stämmer, och dels för 

rekommendationen är att ha lika stora grupper om minst 30 personer i vardera för att bättre 

kunna uttala sig om samt upptäcka skillnader som faktiskt existerar (Kazdin, 2010). Gruppen 

med begränsad sömn hade endast 21 deltagare vilket är för litet för att vara optimalt och kan 

ha påverkat våra resultat. Bland annat i några fall när p-värden hamnat mellan p = ,05 och p = 

,10 vilket väcker frågor kring ifall det var något vi missade på grund av små grupper. 

Problemet med våra grupper är inte bara att det blir låg power utan även att det delvis bidrar 

till brutna antaganden för parametriska analyser, framför allt antaganden om homogen varians 

och normalfördelning.  

En annan svaghet med urvalet var att 16 personer i gruppen med tillräcklig sömn 

redan fanns inkodade från ett tidigare urval utifrån liknande inklusionskriterier till en ej 

genomförd studie. Deltagarna fick vara med i vårt urval på grund av att de uppfyllde vår 

studies inklusionskriterier, att de inte randomiserades in kan gett upphov till systematisk 

snedvridning i urvalsprocessen. Skulle det vara fallet så påverkas den externa validiteten 

negativt. 

 Den andra begränsningen rör urvalet. Eftersom vi använde ett item på 

självskattningsformuläret MADRS-S så finns det en risk att urvalet är biased till att egentligen 

välja ut mer eller mindre deprimerade personer, snarare än att hitta folk som framför allt 

skiljde sig i mängd sömn. Det hade varit intressant att hitta personer med begränsad sömn 

utan depression, alternativt personer med depression men med tillräcklig sömn som en 

jämförelsegrupp men denna möjlighet fanns inte. Begränsningen påverkar studiens interna 

och externa validitet negativt. 
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 Den tredje begränsningen rör imputering av uteblivna data. Vi valde att använda oss 

av senast observerade värdet flyttas fram. Fördelen med metoden är att det sista mätvärdet 

antas vara relativt likt personens sanna värde vid den uteblivna mätpunkten och fritt från bias. 

Dock är det ett godtyckligt argument som inte går att testas statistiskt (El-Khouri, 2012). 

Vidare menar El-Khouri (2012) att metoden vid upprepade mätningar som i vårt fall kan 

behandlingseffekter påverkas att visa falska positiva eller negativa resultat beroende på 

antalet upprepade mätningar. Det vill säga att det finns en risk att vi missar verkliga 

försämringar eller förbättringar på grund av senast valida värdet flyttades framåt inte 

nödvändigtvis speglar verkligheten. Dock har vi så pass många mätningar att risken för bias 

ändå kan anses låg. Vidare var anledningen till att vi ändå valde metoden trots att exempelvis 

multipel imputation skulle varit en mer kontrollerbar och statistisk verifierbar metod, är för att 

tillvägagångssättet vid upprepade mätningar inte är välutvecklat och allmäntillgängligt (van 

Ginkel & Kroonenberg, 2014). Kortfattat beskriver van Ginkel och Kroonenberg (2014) 

metoden som flera estimeringar av uteblivna data som sedan slås ihop. Processen när F-test 

vid upprepade mätningar ska slås ihop är dock inte tillgänglig annat än på experimentstadiet. 

Vi jämförde dock de enskilda estimeringarna med vårt val av imputering och fann att det inte 

påverkade vilka huvudeffekter som var signifikanta. 

 Styrkor. En styrka med uppsatsen är att många av våra deltagare har hög 

svarsfrekvens och därför har vi generellt lågt bortfall, detta kan ha påverkats av ett av 

inklusionskriterierna, att alla i vårt urval ska ha genomfört hälften av behandlingen (det vill 

säga påbörjat exponeringen). Att vår insamlade data kommer från en klinisk verksamhet talar 

för att uppsatsen är relevant och representativ för patienter som söker internetbehandling för 

social ångestproblematik. Andelen med begränsad sömn utifrån våra inklusionskriterier är 

förvisso liten (3%) sett till den totala kliniska populationen. Vi tror att det antingen kan bero 

på att många med hög sömnbrist exkluderats vid intaget på grund av till exempel hög 
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depression eller om det kan vara så att de som söker internetbehandling sover bättre än de 

som söker ”face to face”-behandling. Slutligen är data insamlad under tre års tid så risken för 

någon tillfällig eller kontextuell bakomliggande påverkan kan ses som liten.  

Resultatens implikationer   

 Så hur påverkar sömnen följsamhet och utfall i internetförmedlad KBT för socialt 

ångestsyndrom? Frågan är inte helt avklarad i denna uppsats men vi har likväl gjort flera 

viktiga upptäckter. Sömnproblemen hos personer med socialt ångestsyndrom verkar vara en 

stark indikator på stora problem med social ångest med samsjuklig depression. Det verkar 

generellt svårt för patienter med socialt ångestsyndrom att genomföra exponeringar med god 

regelbundenhet under en längre period, speciellt för de med begränsad sömn. Utifrån detta har 

vi ett förslag på framtida forskning eller examensuppsats. 

Förslag till framtida forskning 

 Vi tycker att det vore intressant att genomföra ett experiment där ena gruppen får ett 

tillägg i behandlingen bestående av en eller ett par gruppträffar innehållandes instruktioner 

samt feedback på exponeringar som genomförs. Detta i syfte att undersöka om 

modellinlärning kan leda till bättre kvalitet och följsamhet vad gäller exponeringar och även 

öka behandlingseffekten i jämförelse med den vanliga behandlingen. Vidare kan det också 

jämföras med en tredje grupp som får tillgång till informativa videoklipp om hur 

exponeringar kan gå till och vanliga fallgropar. Vår hypotes är att det kan åtgärda vad som 

verkar vara den största utmaningen eller svårigheten med behandlingen nämligen att 

genomföra exponeringar som hemuppgift.  

Vidare har vi genom förestående studie sett att det finns negativa effekter av 

begränsad sömn på den sociala ångesten. Vår kvantitativa ansats har inte kunnat ge en 

fördjupad förståelse i de enskilda mekanismerna som samverkar till den effekten. Därför 
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föreslår vi en kvalitativ studie som går mer in på djupet i de enskilda fallen för att skapa 

förståelse för de tendenser vi funnit.  
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