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Förord 
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genomföra vårt projekt på det sätt vi tänkt. Stort tack till er som deltagit i studien och gjort det 

möjligt att pröva denna behandling för första gången på ungdomar! Det har varit spännande att 

arbeta tillsammans med er och vi har lärt oss mycket. Tack Åsa Axelsson och John Bauer-gymnasiet 

som hjälpte oss med rekryteringen till studien och som uppmärksammat behovet av att ta tag i detta 

viktiga ämne. Vi vill även tacka vår engagerade och kunniga handledare Markus Jansson-Fröjmark 

som sporrat och fått oss att ta uppsatsen till en ny högre nivå efter varje handledningstillfälle och 

som gett oss en introduktion i vetenskapligt uppsatsarbete. Tack PO Norell och Martina Suter som 

läst utkast och kommit med värdefulla synpunkter och förslag som gjort vårt arbete bättre. Martina 

Suter och Rebekah Norell har testat interventioner i metoden och bidragit till att vi slipat vår 

behandlingskompetens, vilket vi är tacksamma för. Stig Rune ska ha ett varmt tack för ett generöst 

och positivt bemötande samt att ha upplåtit psykologmottagningens lokaler åt oss. Tack Iain Clarke 

för akut datasupport och för att du varit jour 24 timmar över jul och nyår.   

Vi riktar också ett stort tack till oss själva och varandra för allt stöd i ångest när det var svårt att 

rekrytera deltagare och för att vi växelvis tagit täten och drivit arbete framåt. Vi har verkligen upplevt 

vad det innebär att få en synergi-effekt. 
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Sömnsvårigheter hos ungdomar är ett växande problem i Sverige men det 

saknas forskning om behandlingsmetoder för åldersgruppen. Syftet med 

studien var att testa kognitiv terapi med beteendeexperiment (KT-I) på 

gymnasieungdomar med primär insomni. Studien genomfördes enligt en 

Single Subject design med för- och eftermätning. Tre ungdomar i åldern 16-

18 genomgick en sju veckor lång behandling efter 1-2 veckors 

baslinjemätning. Resultatet visade att svårighetsgrad av insomni minskade, 

att funktionsförmågan dagtid förbättrades och behandlingsmålen 

uppfylldes i hög grad. Dagliga mätningar visade att förändring av 

sömnrelaterade symtom och dagtidssymtom varierade mellan deltagarna. 

Graden av vidmakthållande kognitiva processvariabler minskade. Slutsatser 

som kan dras är att KT-I är en lovande behandlingsmetod för ungdomar 
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Abstract 

 

Sleeping difficulties are an increasing problem in Sweden for youths today, 

but there is a lack of research on treatments for this age group. The aim of 

the study was to investigate the effects from Cognitive Therapy with 

Behavioural Experiments (CT-I) on youths with primary insomnia in upper 

secondary school. The study was conducted according to a Single-Subject 

design with pre- and posttests. Three youths between the ages of 16-18 

participated in a seven week long treatment, after 1-2 weeks of baseline 

measures. The results showed that the degree of insomnia decreased, that 

the ability to function during daytime increased, and that the treatment 

goals were met to a large extent. Daily measures showed that changes in 

sleep related symptoms and daytime symptoms varied among the 

participants. The degree of maintaining cognitive processes decreased. The 

conclusions that can be drawn are that CT-I is a promising treatment for 

youths with insomnia and that the method should be tested further in 

randomized controlled studies.  

 

Keywords: cognitive therapy, behavioural experiments, insomnia, youth, 
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Introduktion 
 

 

Sömn är en viktig beståndsdel i människors liv. Att sova gott är inte något som är givet för alla 

människor. En vanlig form av sömnproblem kallas för insomni. Insomni innebär svårigheter att 

somna, täta uppvaknanden eller en känsla av att inte bli utsövd under minst en månad (American 

Psychiatric Association, 2000). I Sverige ökar sömnproblemen i alla åldersgrupper men kraftigast 

bland ungdomar där andelen med sömnproblem tredubblats sedan 1981 (SOU 2006:77). För lite 

sömn kan leda till negativa konsekvenser för ungas fysiska (Punamäki, Wallenius, Nygård, Saarni, & 

Rimpelä, 2007) och psykiska hälsa (Roberts, Ramsey Roberts, & Ger Chen, 2002; Wolfson & 

Carskadon, 1998), för betyg (Wolfson & Carskadon, 1998) och för kvalitén på relationer (Roberts et 

al., 2002). Insomni är relaterat till ett flertal diagnoser som ångest och depression, och förekomsten 

av insomni hos ungdomar ökar risken för att depression ska bryta ut (Breslau, Roth, Rosenthal, & 

Andreski, 1996). Trots de negativa konsekvenser och risker som förknippas med insomni, och att 

andelen unga med sömnproblem har ökat stort, saknas det kunskap om effektiva psykologiska 

behandlingar av insomni för ungdomar. Behandling av ungdomar ställer särskilda krav på anpassning 

av metoden, och det går inte att dra slutsatsen att de behandlingar som ger goda resultat för vuxna 

kommer att fungera bra även för denna patientgrupp (Bolton Oetzel & Scherer, 2003).  

 

Definition, epidemiologi och konsekvenser av insomni 
Enligt de kliniska kriterierna i DSM-IV innebär primär insomni svårigheter att somna, täta 

uppvaknanden eller en känsla av att inte bli utsövd, under minst en månad (American Psychiatric 

Association (APA), 2000). Sömnstörningen (eller den åtföljande tröttheten under dagtid) ska också 

orsaka kliniskt signifikant lidande och försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga 

avseenden. Sömnstörningen får inte enbart förekomma i samband med narkolepsi, 

andningsrelaterad sömnstörning, störd dygnsrytm, parasomni eller annan psykisk störning. 

Störningen får inte heller bero på direkta fysiologiska effekter av någon substans (till ex 

missbruksdrog, medicinering) eller av somatisk sjukdom/skada. Prevalensuppskattningar i 

västvärlden varierar starkt mellan olika undersökningar beroende på hur insomni definierats men 

med striktare kriterier uppges prevalens för hela populationen över 15 år vara 16,8 % (Ohayon & 

Roth, 2003). Mellan 14,4-16,6 % av unga i Michigan, USA och Taiwan uppfyller den kliniska diagnosen 

för insomni enligt diagnoskriterierna i DSM-IV (Breslau, Roth, Rosenthal, & Anderski, 1996; Yang, Wu, 

Hsieh, Liu, & Lu, 2003) och betydligt fler lider av problem med enstaka sömnbesvär som 

insomningssvårigheter, uppvaknanden eller sömn som inte ger tillräcklig återhämtning. Insomni är 

vanligare bland kvinnor än män (Ohayon & Roth, 2003). I åldersgruppen 16-24 år uppgav 27 % av 

kvinnorna och 19 % av männen i Sverige att de haft besvär med sömnen de senaste två veckorna 

(SOU 2006:77) vilket är en kraftig ökning sedan 1981 då prevalensen var 9 % av kvinnorna och 6 % av 

männen. Insomni debuterar oftast i de tidiga vuxenåren eller medelåldern (APA, 2000) och 

uppkommer i samband med psykologisk, social eller medicinsk belastning men kan kvarstå långt efter 
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att de utlösande faktorerna försvunnit. En prospektiv studie visade att 31 % av de som rapporterat 

insomni ett år tidigare fortfarande hade insomni (Ford & Kamerow, 1989).  

För samhället innebär insomni och sömnproblem stora kostnader då det leder till mer sjukskrivning 

från arbetet (Linton & Bryngelsson, 2000). För unga har man sett att lägre betyg och svårigheter att 

komma i tid till den första lektionen korrelerade med mindre genomsnittlig sömnmängd under 

nätterna (Wolfson & Carskadon, 1998). Insomni och trötthet är även förknippade med en högre risk 

för trafikolyckor (Sagberg, 2006), i synnerhet för ungdomar som är mer benägna att köra bil trots att 

de känner sig trötta (Smith, Carrington, & Trinder, 2005).  

Tvärsnittsstudier med deltagare över 15 år har visat att insomni i hög grad förekommer samtidigt 

som andra psykiska sjukdomar (Ohayon & Roth, 2003). En retrospektiv studie av ungdomar i 13-16 

årsåldern visade ett samband mellan ångest, depression och insomni. Ångestsjukdomar föregick 

insomni i 73 % av fallen där båda tillstånden förekom, och där insomni debuterade före depression i 

69 % av fallen där samsjuklighet rådde (Johnson, Roth, & Breslau, 2006). En longitudinell studie av 

unga vuxna i åldern 21-30 visade att risken för att utveckla egentlig depression (enligt DSM-IV 

kriterier) var fyra gånger så hög för de som någon gång lidit av insomni i jämförelse med personer 

som inte haft insomni (Breslau et al., 1996). Att under en tvåveckorsperiod klagat över insomni i stort 

sett varje natt korrelerade med en ökad risk för depression, användande av olagliga droger, och 

alkohol samt med nikotinberoende. Ungdomar som sov mindre än sina jämnåriga skattade högre 

grad av depressivitet (Wolfson & Carskadon, 1998), oro, trötthet (Fuligni & Hardway, 2006) och lägre 

grad av självkänsla (Fredriksen, Rhodes, Reddy, & Way, 2004). En prospektiv studie av ungdomar 

mellan 11-17 år i Houston, USA visade att förekomsten och graden av insomni var förknippad med 

att över åren skatta högre värden av riskfaktorer för psykisk ohälsa som: låg självkänsla, upplevelsen 

av att vara mindre psykiskt frisk än andra, lägre tillfredsställelse med livet, och högre grad av 

depression (Roberts et al, 2002). Relationer till familj, vänner och skolkamrater uppfattades som 

sämre av unga som sov mindre än sina jämnåriga (Roberts et al., 2002).  

Den fysiska hälsan kan påverkas av sömnproblem. En fall-kontrollstudie med vuxna deltagare i 

Kanada visade att personer med insomni hade en nedsättning av vissa delar av immunförsvaret 

(Savard, Laroche, Simard, Ivers, & Morin, 2003). Det saknas forskning om detta även gäller för 

ungdomar. Unga med insomnisymtom rapporterade fler somatiska besvär och upplevde sig vara i 

sämre fysisk form, och  mer begränsade av sjukdom, vilket är riskfaktorer för att utveckla somatiska 

besvär längre fram i livet (Roberts et al., 2002). Det finns således starka skäl att gripa in tidigt hos 

unga med insomni för att bryta en riskerad fortsatt negativ utveckling av deras psykiska och fysiska 

hälsa.  

 

Ungdomar och insomni 
Ungdomars sömnvanor ser annorlunda ut än vuxnas, och det finns särskilda faktorer som skapar 

grogrund för sömnproblem för unga. Sömn styrs och regleras framförallt av tre saker: sömnbehovet, 

dygnsrytmen och den fysiologiska aktiveringsnivån, och det gäller också för unga (Morin & Espie, 

2003). 

 

Sömnbehovet: För varje vaken timme byggs behovet av sömn upp. Vid en viss punkt, ofta efter cirka 
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16 vakna timmar, är sömnbehovet så stort att sömnen kan infinna sig. Hur stort sömnbehov som 

hunnits byggas upp styr sömnens djup och längd. Den totala mängden sömn är relativt konstant över 

dygnet, vilket innebär att en tupplur på dagen orsakar mindre sömnbehov till natten. Sömnbehovet 

ändras genom livet och är som störst för nyfödda, för att sedan sjunka med ökad ålder. Hos unga 

tonåringar är sömnbehovet i genomsnitt ca 9 timmar och sjunker sedan till 7-8 timmar i vuxen ålder. 

Sömnbehovet varierar mellan olika individer. I de sena tonåren blir det vanligare för ungdomar att ta 

tupplurar under dagtid (Thorleifsdottir, Björnsson, Benediktsdottir, Gislason, & Kristbjarnarson, 

2002). Tupplurar kan ha funktionen att kompensera för sömnbrist, men leder till att det behövs fler 

vakna timmar innan kroppen byggt upp ett tillräckligt starkt biologiskt sömntryck för att kunna 

somna (Morin & Espie, 2003). På så vis kan en ond cirkel skapas där ungdomar lägger sig sent, tar en 

tupplur på dagen för att återhämta sig, och sedan får svårare att somna på kvällen, vilket leder till få 

timmars sömn och behov av en tupplur dagen efter. 

 

Dygnsrytmen: Människan påverkas av cykler på ca 24 timmar där den inre biologiska klockan, solen, 

ljus och mörker styr, vilket regleras av ett centrum i hypotalamus. Fysiologisk aktivering, andning, 

kroppstemperatur, puls, och ämnesomsättning rör sig i en cykel och är som lägst vid klockan 3–4 på 

natten. För bästa sömn bör därför sömnrytmen hamna i fas med den biologiska dygnsrytmen. Åren 

mellan 12-18 år minskar den genomsnittliga nattsömnen med 2 h  trots att det inte finns några 

biologiska skäl att anta att tonåringar skulle behöva mindre sömn än de gjorde tidigare (Owens & 

Witmans, 2004). En studie som undersökte biologiska indikatorer på sömnbehov i ungas saliv 

konstaterade att tonåringars biologiska tryck att bli sömniga på kvällen inföll senare än hos de som 

inte hamnat i puberteten än (Taylor, Jenni, Acebo, & Carskadon, 2005). Författarna menade att detta 

kunde vara en anledning till att tonåringar föredrar att stanna uppe längre på kvällen och sova längre 

på morgonen. Sena vanor påverkar sömnen hos barn och ungdomar negativt (Adam, Snell & Pendry, 

2007; Fuligni & Hardway, 2006). Läxläsning och tv-tittande sent på kvällen var förenat med mindre 

sömn, medan fasta regler för tider för sänggående och måltider hade en skyddande effekt. 

Aktiveringsnivån: Det finns en grundaktiveringsnivå eller drivkraft för att vara vaken, men också en 

drivkraft för sömn. Puls, andning och tankeflöde håller oss aktiva. Drivkraft för sömn byggs upp under 

dagen som sömnbehov och drivkraft för vakenhet styrs av aktiveringsnivån. De med sömnsvårigheter 

har ofta en högre drivkraft för vakenhet än andra och har svårt att få sitt behov av sömn att ta över 

när de vill sova. Ett aktivt tankeflöde och/eller en stark drivkraft för att vara vaken kvällstid kan ha 

flera orsaker. Många tonåringar ser sena kvällar och nätter som något positivt och stannar uppe för 

att använda internet, titta på tv, spela tv-spel eller använda mobiltelefoner (Punamäki et al., 2007). 

Att sysselsätta sig med något som engagerar och stimulerar kan öka vakenhetsnivån, men även stress 

kan göra det svårt att komma till ro och somna. En studie gjord i Kalifornien, USA visade att 14-15-

åringars sömn påverkades negativt av upplevda stressande krav från familj, vänner och skola, samt 

det antal timmar som ägnades åt studier efter skoldagens slut (Fuligni & Hardway, 2006). Deltagarna 

hade fyllt i dagböcker över sina sovvanor och över vad de gjort varje dag under två veckors tid. De 

som rapporterade fler stressande krav i vardagen sov färre timmar på nätterna. En prospektiv studie 

med vuxna visade att stressande krav på arbetet var relaterat till att utveckla insomni (Jansson & 

Linton, 2006b), och det är möjligt att de högre kraven på skolarbetet i grundskolans senare år och 

gymnasiet ger ökad stress, vilket kan utlösa sömnproblem hos ungdomar.  Det är vanligt bland unga 

att ha oregelbundna sömnvanor där sömnen skjuts upp i genomsnitt två timmar under fredag och 
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lördag kväll, för att tas igen under lördags och söndagsmorgonen (Yang & Spielman, 2001). Detta 

beteende gör  att insomningstiden förlängs på söndag kväll och att måndag morgon innebar 

försämrat korttidsminne samt sämre humör. Ungdomars sovtider kan variera stort även under 

veckodagarna, och ju mer oregelbundna vanor för sänggående desto färre timmars sömn totalt 

(Fuligni & Hardway, 2006).  

Tonåringar idag lever i ett sammanhang där de biologiska förutsättningarna för att bli sömnig 

senareläggs några timmar i takt med deras stigande ålder, samtidigt som de i många fall har en 

positiv inställning till att vara uppe sent och ofta har tillgång till stimulerande aktiviteter kvällstid. 

Detta i kombination med upplevelsen av stressande krav från omgivning och skola kan  bilda vanor 

som kan skapa sömnbrist och insomni vilket leder till negativa konsekvenser av detta.  I dagsläget 

saknas insomnibehandlingar som är vetenskapligt utprövade på ungdomar, däremot finns det 

mycket forskning gjord på  vuxna.  

 

Behandling av insomni för vuxna  
Det finns både farmakologiska och psykologiska behandlingsmetoder för vuxna med insomni (Drake, 

Roehrs & Rooth, 2003; Smith et al., 2002; Morin & Wooten, 1996; Murtagh & Greenwood, 1995) 

men de psykologiska behandlingsmetoderna (kognitiv beteendeterapi, KBT) är mer fördelaktiga på 

längre sikt. Farmakologisk behandling med läkemedel syftar antingen till att underlätta insomningen 

eller se till att sömnen bibehålls (Morin & Espie, 2003). Farmakologisk behandling verkar direkt 

symtomreducerande men har dock sina begränsningar. Det finns kunskapsbrister om hur effektiva 

olika läkemedel är vid långtidsanvändning och om användningen under längre tid medför några 

negativa effekter på sömnen eller hälsan, vilket gör att de endast kan rekommenderas för 

korttidsanvändning (Drake et. Al., 2003; Smith et al., 2002). Ytterligare begränsningar när det gäller 

farmakologisk behandling är risken för tillvänjning, d.v.s att dosen måste ökas för att ge samma 

effekt och risken att de framkallar ett beroende (Morin & Espie, 2003). Insomningstabletter med kort 

halveringstid ger en nedvarvande effekt som kroppen fysiologiskt reagerar på genom aktivering för 

att skapa en jämvikt. Denna aktivering kan leda till svårigheter att somna nästa natt. Sömnmedel 

med längre halveringstid ger residualeffekter, vilket betyder att allt sömnmedel inte har lämnat 

kroppen när det är dags att vakna, vilket kan ge trötthet och koncentrationssvårigheter dagen efter. I 

Sverige rekommenderas i första hand ickefarmakologiska behandlingar vid sömnbesvär som varat 

längre än en månad (FASS, 2007).   

KBT är ingen enhetligt specifik behandlingsmetod utan består av olika kombinationer av 

beteendeinriktade och kognitiva tekniker som tillsammans syftar till att bryta sömnstörande 

beteenden som vidmakthåller insomnin (Edinger & Means, 2005 ). De vanligaste inslagen i KBT-

behandling för insomni är sömnhygien, stimuluskontroll, sömnrestriktion, avslappningstekniker, och 

kognitiva tekniker för omstrukturering av dysfunktionella tankar (Edinger & Means, 2005). 

Sömnhygien handlar om att lära sig goda sömnvanor, genom att exempelvis att påverka livsstilen 

med träning, att anpassa sitt intag av koffein, cigaretter och annat som kan göra det svårt att somna, 

och att se till att miljön i sovrummet är optimal för sömn (Edinger & Means, 2005). Stimuluskontroll 

bygger på teorin att sängen har förknippats med alltför många misslyckade försök att somna. Tanken 

är att sängen ska betingas till lyckad insomning och rådet är därför att gå upp och göra något annat 
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ett tag om sömnen inte infunnit sig, och sängen får bara användas till sömnfrämjande aktiviteter. 

Sömnrestriktion innebär att den tid som tillbringas i sängen begränsas till de timmar som sömnen 

tidsmässigt borde få ta. Meningen är att den tid som spenderas i sängen tillslut ska överensstämma 

med sovtiden. Syftet med avslappningstekniker är att påverka fysisk eller psykisk spänning som är 

oförenlig med sömn. Kognitiva tekniker i KBT-behandling innebär ofta utbildning om sömn för att 

korrigera vanliga missuppfattningar. Dysfunktionella föreställningar om sömn identifieras och 

patienten får öva på alternativa uppfattningar, i syfte att åstadkomma en kognitiv omstrukturing 

(Harvey & Tang, 2003).  

Kognitiv beteendeterapi, (KBT) är den mest rekommenderade psykologiska behandlingsmetoden för 

insomni, och den har väl dokumenterade och goda behandlingseffekter (Drake et al., 2003; Smith et 

al., 2002; Morin & Wooten, 1996; Murtagh & Greenwood, 1995). KBT är en effektiv 

behandlingsmetod både som individualterapi och i grupp och som biblioterapi med viss konsultation 

(Edinger & Means, 2005) samt som självhjälpsbehandling via Internet (Ström, Pettersson, & 

Andersson, 2004).  Både farmakologisk behandling och KBT har visat sig vara effektiva behandlingar 

för primär insomni hos vuxna och det finns ingen signifikant skillnad i behandlingseffekt mellan dem 

när det gäller de flesta sömnparametrar, med ett undantag som gäller insomningstiden där KBT ger 

bättre behandlingseffekt (Drake et al., 2003; Smith et al., 2002). Metaanalyser visar att 

behandlingseffekterna för KBT kvarstår (Smith et al., 2002). KBT bidrar dessutom till upplevelsen av 

ökad förmåga att kunna påverka sin situation jämfört med farmakologisk behandling som endast 

verkar symtomreducerande. Andra fördelar med KBT är att patienter föredrar KBT jämfört med 

farmakologisk behandling (Edinger & Means, 2005; Vincent & Lionberg, 2001) samt att KBT-

behandling mot insomni påverkar inte bara sömnrelaterade symtom utan visar också en minskning 

av depressiva symtom (Taylor, Lichstein, Weinstock, Sanford, & Temple, 2007).  

KBT mot insomni har dock begränsningar genom att det tar tid att bli bättre och det krävs en hel del 

av de som deltar i behandlingen (Chambers, 1992; Edinger & Means, 2005). Kritik kan också riktats 

mot att KBT i så stor utsträckning fokuserar på sömnproblemen när det är dagtidssymtomen som får 

människor att söka behandling för sina sömnproblem (Morin & Wooten, 1996). KBT-behandling av 

sömnstörningar är inte lika effektiva som motsvarande KBT-behandlingar för andra problem och det 

finns därför ett behov av ytterligare förbättringar (Harvey & Tang, 2003). De skäl som framförs för 

detta är att ca 20 % av de som genomgår KBT -behandling inte blir hjälpta och av  de som blir hjälpta 

är det endast 50-60 % som blir så förbättrade att de inte längre uppfyller kriterierna för klinisk 

insomni, vilket är lågt jämfört med KBT-behandlingar för andra psykiska störningar. KBT-behandling 

för insomni har mest fokuserat på att förändra beteendemässiga aspekter som sömnstörande vanor, 

men sedan 90-talet finns ett ökat fokus på kognitiv omstrukturering som en del i behandlingen. 

(Harvey & Tang, 2003). Kognitionernas betydelse för framgångsrik behandling mot insomni stöds av 

en studie som jämfört skillnader mellan de som förbättrades av KBT mot insomni och de som inte 

upplevde någon förbättring. Det visade sig att signifikant färre av dem som inte fick någon 

behandlingseffekt inte heller fått någon kognitiv intervention i sin behandling (Verbeek, Schreuder, & 

Declerck, 1999). 

Under 2000-talet har forskningen undersökt ett stort antal kognitiva faktorer som 

uppmärksamhetsprocesser,  psykisk arousal, olika typer av tankar samt strategier för att hantera 

tankar (Harvey, Tang, & Browning, 2005), vilket lett till ökad kunskap och intresse för vad kognitiva 
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faktorer spelar för roll för vidmakthållandet av insomni. Psykologiska behandlingar för insomni är att 

föredra i jämförelse med farmakologiska men det finns utrymme för förbättring av KBT-metoden. 

När beteendemässiga vidmakthållande processer som dysfunktionella sömnvanor och en dålig 

sömnmiljö upptäcktes var det adekvat att psykologisk insomnibehandling byggde på 

beteendemässiga metoder som bland annat sömnhygien och sömnrestriktion för att komma till rätta 

med insomni. Nya rön visar att kognitiva processer som oro (Harvey, 2002 ref i Harvey, 2005a), 

påträngande tankar (Hall et al., 2000), arousal och dysfunktionella föreställningar om sömn är 

relaterade till vidmakthållandet av insomni (Zwi, Shawe-Taylor, & Murray, 2005) och med detta följer 

en utveckling av teori och metod för att kunna påverka även kognitiva processer. Allison Harvey har 

utvecklat en modell för hur kognitiva processer vidmakthåller insomni och en behandling enligt 

denna modell, som kallas  kogntitiv terapi med beteendeexperiment för insomni (KT-I) (Harvey 2005).  

KT-I skiljer sig från KBT genom att inrikta sig på de kognitiva processerna för att genom dessa 

åstadkomma både kognitiva och beteendemässiga förändringar, medan KBT främst fokuserar på 

beteendeprocesser för att få till förändring, dock ofta med ett moment av kognitiva tekniker under 

behandlingen. Kognitiv terapi med beteendeexperiment fokuserar också på fler typer av kognitiva 

processer än KBT-behandling för insomni, och arbetet med att förändra kognitiva mekanismer. KT-I 

fokuserar också lika mycket på dagtidssymtom som på sömnrelaterade symtom vilket i jämförelser 

med många KBT-behandlingar innebär större fokus på dagtidssymtom. 

 

Allison Harveys kognitiva modell av insomni  
Baserad på kognitiv forskning har en ny teoretisk modell skapats för hur kognitiva processer 

vidmakthåller insomni både under natten och på dagen (Se Figur 1) (Harvey, 2005). Enligt teorin 

besväras personer med insomni av en överdrivet negativt färgad kognitiv aktivitetsnivå (som 

påträngande tankar och oro) när de ligger i sängen för att sova, och under dagen när de oroar sig för 

nästa natt eller tänker på konsekvenserna av sin insomni (Harvey, 2002). Oron leder till att kroppens 

sympatiska nervsystem aktiveras och ställs in på ”fly eller fäkta”. Detta tillstånd gör att fokus för 

uppmärksamheten blir snävare och inriktad på att upptäcka hot, och en omedveten avläsning av tex 

kroppen eller den omgivande miljön sätts igång. Fler symtom/ hot mot sömn kommer att upptäckas 

på grund av den ökade uppmärksamheten, vilket ger näring åt oron. Den selektiva 

uppmärksamheten och avläsningen leder dessutom till en störd perception av sömnmängd och 

kvalitet, samt en högre skattning av dagtidssymtom som trötthet, vilket bidrar till att oron ökar 

ytterligare. Dysfunktionella föreställningar om sömn, och föreställningen att oro skulle vara 

hjälpsamt kan förvärra sömnproblematiken genom att öka den negativa kognitiva aktiviteten i 

sängen och under dagen.  Säkerhetsbeteenden anammas för att hantera den negativa kognitiva 

aktiviteten, men vidmakthåller processerna genom att dysfunktionella föreställningar inte utmanas, 

samt att konsekvenserna av säkerhetsbeteendena ofta ger motsatt effekt än avsett. 

Säkerhetsbeteenden kan definieras som något som görs för att förhindra att något man fruktar ska 

inträffa.  
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Figur 1 

En kognitiv modell över vidmakthållande processer vid insomni som pågår både nattetid och dagtid. 

Kopierad och fritt översatt från Harvey, 2002. 

 

Betydelsen av de olika komponenterna i Harveys modell har testats i studier med vuxna. Personer 

med insomni oroar sig för olika saker när de ligger i sängen och försöker sova, och besväras av 

negativt färgade tankar som upplevs som svåra att bli av med (Harvey, 2002 ref i Harvey, 2005a). 

Insomnipatienter som var mer benägna att få påträngande stressrelaterade tankar hade en annan 

typ av sömnkvalité under REM-sömnen, där deras ytliga sömn kännetecknades av en förmåga att 

tänka och ta in yttre intryck vilket sannolikt ledde till upplevelsen av att ha varit vaken (Hall et al., 

2000). Somatiska symtom på arousal, som till exempel högre kroppstemperatur och högre frekvens 

av hjärtslag per minut, fanns i högre grad hos personer med insomni i jämförelse med personer med 

god sömn (Monroe, 1967), och psykiskt obehag (distress, mätt som grad av ångest och depression) 

var relaterat till vidmakthållandet av insomni (Jansson & Linton, 2007). Personer med primär insomni 

ägnade sig åt en högre grad av avläsning både natt och dag i jämförelse med personer som sov bra 

(Semler & Harvey 2004a). De ägnade sig även åt mer säkerhetsbeteenden i samband med avläsning 

under natten. Störd perception hos personer med insomni bekräftades när objektiva mått av 

insomningstid och total sömnlängd jämfördes med subjektiva mått. Personer med insomni 

överskattade tiden det tog att somna in med 37 min och underskattade sin totala nattsömn med 46 

min (Tang & Harvey, 2004). När deltagarna fick veta objektiva data om sin insomningstid och 

sömnmängd blev de bättre på att uppskatta dessa mer korrekt och kände mindre oro för sin sömn. 

Den kraftfullaste vidmakthållande faktorn i en studie av psykologiska mekanismers betydelse för 

insomni var dysfunktionella föreställningar om att insomni skulle leda till negativa konsekvenser i 

framtiden (Jansson & Linton, 2007). Att ha tillägnat sig en högre grad av funktionella föreställningar 

om sömn under en insomnibehandling korrelerade med att ha bibehållit mer av 

behandlingsresultatet vid en uppföljningsmätning (Morin, Blais, & Savard, 2002). Graden av tilltro till 

Oro 

Arousal  

och psykiskt obehag 

Selektiv uppmärksamhet 
och avläsning 

Dysfunktionella 
föreställningar 

Säkerhetsbeteende 

I säng / under dagen 

Störd perception 

Sömnstörning 

 

                Leder till        

               Förvärrar 
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dysfunktionella föreställningar om sömn har alltså betydelse för vidmakthållandet av insomni men 

kan också påverka behandlingsresultatet på längre sikt. Förekomst av kognitiv arousel innan sömn, 

användandet av strategier för att försöka kontrollera sina tankar (säkerhetsbeteende), samt 

dysfunktionella föreställningar om sömn har undersökts med frågeformulär hos deltagare med 

enbart insomni, deltagare med insomni och ångest, samt deltagare med god sömn. Det var 

signifikanta skillnader i hur deltagare med insomni svarat i jämförelse med deltagare med god sömn. 

De kognitiva mekanismer som vidmakthöll insomni hos deltagare utan ångest tycktes vara samma 

som för deltagarna med ångest (Zwi et al., 2005). Det finns forskningsstöd för att de olika kognitiva 

processerna i Harveys modell är relaterade till insomni, men det finns ännu kunskapsluckor om de 

alla sätt som processerna antas interagera och hur stor betydelse vissa enskilda delar har för 

vidmakthållandet av  insomni. Det är till exempel tänkbart att en person kan ha en hög tilltro till 

dysfunktionella föreställningar om sömn utan att ha insomni.  

 

Kognitiv terapi vid insomni 
KT-I som behandlingsmetod för insomni syftar till att bryta och förändra de kognitiva processer som 

enligt Harveys kognitiva modell vidmakthåller insomnin (Harvey, 2005). Behandlingen består av tre 

faser. Den inledande fasen, har som mål att tillsammans med deltagaren utforska och få en bild av 

hur de kognitiva processerna dagtid och nattetid ser ut, hänger samman och bidrar till deltagarens 

svårigheter och utifrån denna konceptualisering planera behandlingsinterventioner. Fas två har som 

mål att förändra de kognitiva processer som vidmakthåller sömn- och dagtidssymtomen. Fas tre 

handlar om att vidmakthålla erhållna behandlingsframgångar. De kognitiva processer som ska 

utforskas och förändras är oro, selektiv uppmärksamhet, säkerhetsbeteende, dysfunktionella 

föreställningar om sömn samt  störd perception. 

Beteendeexperiment används för att förändra de kognitiva processerna, då det har visat sig vara mer 

effektivt än verbala tekniker i terapirummet när det gäller att påverka perceptioner kring sömn, och 

att minska sömnrelaterad ångest och stress hos patienter med sömnproblem (Bennet-Levy, 2003, 

Tang & Harvey, 2004).  Beteendeexperiment är planerade aktiviteter i form av experiment eller 

observationen som genomförs under en session eller mellan två sessioner för att utmana 

dysfynktionella tankar. (Bennet-Levy, Butler, Fennell, Hackman, Mueller, & Westbrook, 2004). Syftet 

med beteendeexperiment är att bidra med ny information genom att patienten utför aktiviteter som 

tidigare inte gjorts. Genom beteendeexperiment testas giltigheten i dysfunktionella tankar, nya mer 

adaptiva tankar testas samt vad som händer om säkerhetsbeteenden inte används. En aktiv inlärning 

sker genom att systematiskt planera, genomföra, observera vad som hände och reflektera över de 

nya erfarenheterna. Sömnsvårigheterna ser olika ut för olika personer och därför är det viktigt att få 

en bild av hur sömnproblemet ser ut för den enskilda individen och vad som hindrar henne/honom 

från att sova, och hur dagtidssymtomen ser ut. Konceptualiseringen i fas ett skapar en dag- 

respektive nattmodell där tre av de kognitiva processerna i modellen ingår; oro, selektiv 

uppmärksamhet och säkerhetsbeteende. De resterande två processerna passar bättre att tas upp i 

planerade beteendeexperiment (Harvey, 2005). Figur 2 visar ett exempel på en dag respektive 

nattmodell.  
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Figur 2 

Exempel på en individualiserad kognitiv modell över en typisk natt (till vänster) och en typisk dag (till 
höger), kopierad och fritt översatt (Harvey, Sharpley, Ree, Stinson, & Clark, 2007). 

 

Utifrån deltagarens egna kognitiva modell för natt respektive dagtid planeras 

behandlingsinterventioner. Respektive kognitiv faktor undersöks och utmanas i fas två. Orostankar 

och strategier att hantera oro identifieras samt deltagarens uppfattning om och attityd till oro. 

Beteendeexperiment används för att utforska och testa giltigheten i dessa tankar. De typer av 

selektiv uppmärksamhet som deltagaren använder undersöks och vilket syfte de har, samt vilka 

konsekvenserna blir. Beteendeexperiment syftar till att aktivt flytta uppmärksamheten till saker 

utanför sömnrelaterade hot och undersöka vad som händer.  Dysfunktionella föreställningar om 

sömn identifieras och deras giltighet och funktion utmanas i beteendeexperiment. Även alternativa 

och mer funktionella tankars giltighet testas genom beteendeexperiment. Störd perception utmanas 

genom att terapeuten försöker ta de möjligheter som uppstår naturligt att föra in och vidareutveckla 

följande teman och testa dem i beteendeexperiment: a) Det finns en skillnad mellan hur mycket 

sömn vi känner att vi får och hur mycket vi faktiskt får. b) Sömn är svår att uppfatta eftersom 

insomnandet innebär frånvaro av minnen. c) Nattsömnen är inte det enda som påverkar 

funktionsförmågan dagtid. Motsägelser i sömndagboken kan vara användbara för att föra in dessa 

teman. Vilka säkerhetsbeteenden som finns, tankarna som ligger bakom och utlöser dessa 

säkerhetsbeteenden, samt vilka konsekvenser användandet av säkerhetsbeteenden leder till 

undersöks. Beteendeexperiment utförs för att observera konsekvenserna av att inte använda ett 

säkerhetsbeteende, och målet är att användandet av säkerhetsbeteenden ska upphöra.  

 
Situation 

Somnade utan problem ca 22.30 men vaknade vid 02.00 
 

 
Tankar 

Jag är vaken, jag kommer inte att kunna 
somna om. Vad ska jag göra imorgon? 

Jag måste somna om. 
 
 

                       Känslor 
                          Orolig, bekymrad, arg 
 

                                    Radion väckte mig 
                                                                   igen vid 04:30. Gick   

                                                                   på toaletten. 

 
   Selektiv               Säkerhetsbeteenden 
   uppmärksamhet        Dricker vatten 

Tittar på klockan                             Lyssnar på radion 
Är det ljust ute? 
Medveten om att jag är pigg 

                        Situation 
Försöker att koncentrera mig på arbetet, kl. 14.00 

 
 
                        Tankar 
                 Jag kan inte koncentrera mig, Jag har inte sovit 
tillräckligt, Jag kommer att förlora jobbet och min familj 
kommer att tycka att jag är inkompetent 
                  
 
 

                       Känslor 
                          Orolig och ledsen 

 
                            

 
   Selektiv             Säkerhetsbeteenden 
   uppmärksamhet         Tar en tredje kopp kaffe 

Känner efter i ögon o skuldror:       Väljer att göra lätta (och 
de känns tunga och ömmande          tråkiga) arbetsuppgifter 
Kollar av kroppssignaler: 
Känner mig uppjagad, olustig, 
orolig 
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I slutet av behandlingen knyts kunskapen samman om de olika kognitiva faktorerna och hur de 

påverkar varandra. För att vidmakthålla behandlingsframgångar skapas tillsammans med deltagaren 

en skriftlig sammanställning över de erfarenheter som gjorts i de olika beteendeexperimenten.  

Utifrån denna lista formuleras också mål för att säkerställa att processen fortsätter och vidmakthålls.  

 

Pilotstudie med KT-I 
Kognitiv behandling med beteendeexperiment har visat på lovande resultat i en första studie med 19 

vuxna deltagare som hade haft primär insomni i mer än ett år (Harvey et al., 2007). 68 % av 

deltagarna hade någon gång haft en annan psykiatrisk diagnos, och 16 % av dem hade generaliserat 

ångestsyndrom (GAD) vid studiens start. Deltagarna fick mellan 6-22 behandlingssessioner och 

genomsnittet var 14. Variationen förklarades med att de med GAD behövde fler sessioner men också 

med att behandlarna blev mer effektiva allt eftersom de fick mer erfarenhet av att utföra 

behandlingen. Inget bortfall skedde efter behandlingsstart. Mätinstrument administrerades före, 

direkt efter, 3 månader efter, 6 månader efter, och 1 år efter behandlingen och visade varaktiga 

symtomreduceringar. Följande resultat gäller för den första eftermätningen. Svårighetsgrad av 

insomni hade minskat med 55,98 % och ingen av deltagarna  uppfyllde längre kriterierna för primär 

insomni. Graden av dagtidspåverkan på funktionsförmågan hade minskat med 75,87 %.  

Sömndagbok, som användes vid 14 dygn i sträck vid varje mättillfälle, visade en genomsnittlig 

minskning av insomningstid med 15,41 minuter, minskning av vaken tid vid uppvaknanden under 

natten med 14,41 minuter, och en ökning av den totala mängden sömn med 45,55 minuter. Fem 

mått användes för att undersöka om de kognitiva processvariabler som man avsett att förändra hade 

påverkats, och även där hade det skett markanta beständiga förbättringar mellan 37-64 % för de 

olika instrumenten. Depression och ångest hade minskat med 75,88 % respektive 44,89 %. Resultatet 

av studien är mycket lovande men de slutsatser som kan dras om behandlingsmetodens effektivitet 

begränsas av det relativt låga antalet medverkande, samt frånvaron av jämförelsegrupp eller annan 

kontroll i designen. Det instrument som användes för att mäta depression (Beck Depression 

Inventory) innehåller en fråga om sömn, vilket innebär att en minskning av insomni visar en 

minskning av depression, utan att en egentlig förändring behöver ha skett.  

 

Generella faktorer att ta hänsyn till vid behandling av ungdomar 
Terapeutisk behandling med ungdomar är en utmaning och skiljer sig i vissa avseenden åt från 

behandling med vuxna (Kazdin, 2003a),  och det saknas utprövade insomnibehandlingar för denna 

grupp. KBT har visat sig vara effektiv när det gäller att behandla sömnstörningar hos barn (Sadeh, 

2005) men endast en första pilot-studie med KBT för ungdomar med insomni har hittats i litteraturen 

(Bootzin & Stevens, 2005). KBT gavs med gott resultat som gruppbehandling till ungdomar som 

tidigare fått behandling för missbruk. Uppföljningen visade att behandlingen mot insomni också gett 

en minskning i användningen av alkohol och droger. Författarna poängterade att behandlingen av 

ungdomar medfört särskilda utmaningar när det gäller att motivera, engagera och få ungdomarna att 

fullfölja behandlingen.  



16 

 

Ungdomar befinner sig i en intensiv utvecklingsperiod mellan barndom och att bli vuxen, som 

kännetecknas framförallt av tre utvecklingsområden: puberteten, en ökad förmåga till abstrakt 

tänkande, samt social mognad med identitetsutveckling och ökad frigörelse, vilket är viktigt att ta 

hänsyn till i behandlingen (Holmbeck & Updegrov, 1995). De bor också oftast med sina föräldrar och 

har svårt att på egen hand förändra saker hemma, och de påverkas mer av den sociala miljö de vistas 

i, med kompisar, skola etc. Det är mer vanligt med avbrott i terapi då 40-60% brukar avbryta 

behandlingen, så det är extra viktigt att motivera och involvera ungdomarna i behandlingen (Kazdin, 

2003a). Ungdomars fysiska, kognitiva och emotionella utveckling varierar och terapeuten behöver 

därför kunna bedöma deltagarens utvecklingsnivå och eventuella ojämnheter och anpassa 

interventionerna därefter (Bolton Oetzel & Scerer, 2003). Den terapeutiska relationen och att göra 

behandlingen begriplig och relevant är två huvudprocesser som påverkar utfallet i behandling med 

ungdomar (Friedberg & Gorman, 2007). Den viktigaste nyckelprocessen för att skapa en bra 

terapeutisk allians är att utveckla ett samarbete, vilket är särskilt viktigt med ungdomar som håller på 

att utveckla en egen autonomi och kan ha svårt att ta auktoriteter eller direkta anvisningar 

(Friedberg & Gorman, 2007). En viktig del i förändringsarbetet är också att upptäcka och titta på sitt 

eget beteende, vilket kan vara extra svårt för ungdomar som är känsliga för negativ kritik och att se 

sina egna brister. Ett sokratiskt utforskande utan att värdera  är därför ett viktigt terapeutiskt 

förhållningssätt. För att göra behandlingen begriplig och relevant är det viktigt att innehållet i 

behandlingen knyter an till ungdomarna själva och utgår från något konkret och upplevelsebaserat 

(Friedberg & Gorman, 2007).  

 

Syfte och frågeställning 
Det finns en kunskapsbrist vad gäller fungerande insomnibehandlingar för ungdomar. Med tanke på de 

speciella utmaningar som terapi med ungdomar innebär kan inte behandlingsresultat från studier med 

vuxna deltagare generaliseras. Utvecklingen inom forskningen av insomni visar att kognitiva faktorer 

spelar en viktig roll för vidmakthållandet av primär insomni. Den nya insomnibehandlingen, kognitiv 

terapi med beteendeexperiment, verkar teoretiskt sett kunna vara en lämplig metod att använda för 

just ungdomar då beteendeexperiment innebär ett konkret arbetssätt med upplevelsebaserad metod 

och ett utforskande utan att värdera (Bennet-Levy, 2003), vilket är ett arbetssätt som rekommenderas 

för behandlingsframgång med denna grupp (Friedberg & Gorman, 2007).  Metoden har stöd för sin 

effektivitet för vuxna (Harvey et al., 2007). 

Det övergripande syftet med studien är att utvärdera effekter av individuell kognitiv terapi med 

beteendeexperiment för gymnasieungdomar (16-19 år) med primär insomni.  

Mer specifikt avser studien att undersöka:  

1) Om behandlingen gett effekter på svårighetsgrad av insomni, sömnrelaterade symtom och 
dagtidssymtom.  

2) Om de kognitiva processvariabler som kognitiv terapi med beteendeexperiment avser att 
påverka förändrats av behandlingen. 

3) Om behandlingen upplevts som trovärdig och meningsfull av deltagarna, samt i vilken grad de 
individuella behandlingsmålen uppfyllts.  
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Metod 

Design  
Single-subject design med för- och eftermätning användes. I en single-subject design kan varje 

deltagare jämföras med sig själv och utgöra sin egen kontroll (Kazdin, 2003b). Effekterna av en 

behandling under en relativt begränsad tidsperiod och med få deltagare kan bedömas. Den single-

subject design som användes var en AB-design vilket innebär en period av baslinjemätning som följs 

av en period då en intervention införs samtidigt som den dagliga mätningen fortsätter. Då 

interventionen kunde antas ge bestående kognitiva förändringar kunde inte en ABAB-design 

användas och multipla baslinjer omöjliggjordes av tidsramarna för uppsatsen. Perioden av 

baslinjemätning varierade mellan 7 och 14 dagar beroende på rekrytering och bedömningsintervju. 

Behandlingsstart infördes samma vecka för samtliga. Det bedömdes mer gynnsamt för följsamheten 

att låta deltagarna starta med sömndagboken direkt efter den muntliga informationen om hur den 

skulle ifyllas. Kontinuerliga mätningar över tid gör att man kan utesluta vissa hot mot den interna 

validiteten. Genom att upprepa AB-designen på flera personer ökar den externa validiteten. Förutom 

single-subject designen användes en för- och eftermätning med etablerade självskattningsformulär 

med goda psykometriska egenskaper vilket gör det möjligt att både följa enskilda deltagares 

baslinjemätningar samt att se om uppfyllda diagnoskriterier och värden på formulär förändrats efter 

behandlingen.   

 

Deltagare 
För att rekrytera deltagare kontaktades skolledning och elevvårdspersonal vid  Rudbecksskolan, 

Karolinska skolan, Virginska skolan och John Bauergymnasiet i Örebro. Skolorna valdes utifrån att de 

ligger relativt centralt i Örebro. Kontakten med skolorna initierades genom en inledande förfrågan 

om de ville delta och en presentation av studien via e-post som sedan följdes upp med telefonsamtal. 

Två av skolorna avböjde att delta på grund av tidsbrist och på en tredje kunde telefonkontakt ej 

etableras med nyckelpersoner innan tidsplanen för rekrytering gått ut. Av skolorna som 

kontaktades var det John Bauer gymnasiet, som visade intresse för att delta i studien.  

Deltagarna i studien rekryterades vecka 39 genom att skolans kurator skickade ut en inbjudan samt 

ett bifogat informationsbrev till alla skolans elever via skolans e-post samt uppmanade av henne 

kända elever med sömnproblem att anmäla sig. Intresserade elever anmälde sig via e-post till 

behandlingsansvariga som sedan tog kontakt och bestämde en tidpunkt för ett bedömningssamtal. 

Sammanlagt sju personer anmälde intresse för deltagande och efter inledande kontakt per e-post 

eller telefon kvarstod sex personer som var intresserade av att genomgå sömnbehandling. 

Bedömningssamtalen genomfördes vecka 40-41 på psykologprogrammets utbildningsmottagning. 

Bedömningssamtalet genomfördes för att ta reda på om de som anmält sig uppfyller uppställda 

inklusionsskriterier: att deltagarna var gymnasieelever, uppfyller kriterierna enligt DSM-IV för primär 

insomni och att de var villiga och hade praktisk möjlighet att delta i behandlingen. Exklusionskriterier 

var om det framkom att insomnin berodde på en annan sömnstörning, annan psykiatrisk störning, 

medicinska tillstånd och symtom, läkemedel, droger och andra substanser, eller om personen 

genomgick annan behandling för sin sömnstörning vid studiens början. Av de sex som genomgick  
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bedömningssamtalet exkluderades en person pga att kriterierna för primär insomni inte uppfylldes. 

Övriga fem personer, tre flickor och två pojkar rekryterades till behandlingsstudien.  

Deltagarna var mellan 16-18 år och hade haft problem med sömnen mellan två månader och 6 år. De 

deltagare som genomförde hela behandlingen hade haft sömnproblem mellan 1,5-5 år. Med hänsyn 

till deltagarnas rätt att förbli oidentifierade presenteras inte demografiska fakta tillsammans med 

information om deras sömnproblem. Vid behandlingens början uppfyllde alla deltagare kriterierna 

för primär insomni och en deltagare uppfyllde kriterierna enligt DSM-IV för måttlig egentlig 

depression. Gemensamt för deltagarna var att de hade oregelbundna sömnvanor, vilket innebar att 

tider för sänggående och uppstigning varierade mycket. Gemensamt var också sömn dagtid, både 

planerade tupplurar och ofrivillig sömn t ex på lektioner.  

Deltagare 1: Deltagaren hade svårt att somna. Deltagaren tänkte mycket i sängen och försökte att 

tränga undan tankarna vilket misslyckades. En uppgivenhet över sömnproblemen beskrevs. Natten 

upplevdes som värst, det vill säga att inte kunna somna. Deltagaren hade dagtidssymtom som 

trötthet, irritation och sömnighet. Deltagaren ville få bättre rutiner för sömnen, kortare 

insomningstid, samt känna sig på bättre humör på vardagarna.    

Deltagare 2: Deltagaren hade svårt att somna och vaknade ibland upp för tidigt, samt kände sig dåligt 

utvilad. Deltagaren hade problem med att hålla sig vaken dagtid. Deltagaren upplevde 

dagtidssymtomen som värst och beskrev trötthet, försämrad koncentration och minne, 

humörproblem, irritation, minskad energi och huvudvärk. Studier och det sociala livet blev lidande på 

grund av sömnproblemen. Deltagaren ville somna snabbare, sova längre och känna sig utvilad. Under 

dagtid ville deltagaren uppleva en ökad koncentrationsförmåga så skoluppgifterna blev gjorda samt 

vara gladare och kunna träna mer. 

Deltagare 3: Deltagaren hade ibland svårt att somna och det hände att deltagaren vaknade upp för 

tidigt. Deltagaren kände sig alltid trött oavsett hur mycket deltagaren sovit. Dagtidssymtomen 

upplevdes som värst. Mest framträdande var försämrad koncentration, men även trötthet, smärta, 

sämre humör, uppmärksamhet och minne beskrevs. Studier och det sociala livet blev lidande. 

Deltagaren somnade ibland under dagtid. Deltagaren ville sova längre och känna sig mer utvilad. 

Under dagtid ville deltagaren att koncentrationsförmågan, energin och motivationen skulle öka, 

vilket skulle leda till förbättringar i skolarbetet, fler sociala aktiviteter samt till att deltagaren kunde 

komma igång med att träna  

Deltagare 4: Deltagaren var mycket trött dagtid och upplevde sömnen som dålig. Deltagaren hade 

problem med att hålla sig vaken dagtid och beskrev symtom som trötthet, sömnighet och irritation. 

Skolarbetet och det sociala livet påverkades. Deltagaren ville bli piggare och orka vara mer social med 

vänner, samt få bättre koncentration och prestera bättre i skolarbetet.  

Deltagare 5: Deltagaren hade svårt att somna, låg och tänkte, och försökte att tränga undan tankarna 

vilket misslyckades. En uppgivenhet över sömnproblemen beskrevs. Trots trötthet vid sänggående 

kunde deltagaren bli klarvaken och oförmögen att somna. Deltagaren kände sig oftast dåligt utvilad 

dagen efter. Natten upplevdes som värst det vill säga att inte kunna somna. Dagtidssymtom som 

trötthet, bristande koncentration, irritation och huvudvärk beskrevs. Deltagaren ställde in aktiviteter 

på grund av trötthet. Deltagaren ville att det skulle bli lättare att somna och att inte vara lika 
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uppvarvad. Deltagaren ville  fortsätta vara trött när deltagaren går och lade sig, att kunna trigga 

sömn och få bättre sovrutiner.  

Deltagarna fördelades på behandlare via blockrandomisering. Deltagare som efter inledande kontakt 

var intresserade av att delta i bedömningssamtal fördelades i par på de två behandlarna: det vill säga 

de två första som kontaktade behandlarna fördelades slumpvis enligt en tabell så att behandlarna 

kom att intervjua en var. Nästa två deltagare fördelades på samma sätt. Det beslutades att den 

behandlare som haft bedömningssamtalet skulle sköta behandlingen, för att dra nytta av en redan 

påbörjad kontakt. I praktiken innebar det att den slumpvisa fördelningen på behandlare gjordes 

innan bedömningssamtalet. Två bortfall inträffade efter den första sessionen under studien. I båda 

fallen angavs tidsbrist som anledning. Närvaron för deltagare 1 och 5 var sju av sju träffar. Deltagare 

3 var närvarande fem träffar av sju varav en träff utökades i tid till ca 1,5 timme. Behandlingen pågick 

under sju veckor med en träff i veckan. Deltagandet i studien har inte medfört någon form av 

belöning. 

 

Material 
Primär insomni är ett komplext problem och upplevs på olika sätt av olika individer, och det är därför 

viktigt i en behandlingsstudie att mäta inte bara sömnrelaterade symtom utan också 

funktionsförmåga, konsekvenser dagtid och processrelaterade variabler (Morin, 2003). Ett flertal 

instrument administrerades för att mäta valda beroendevariabler både som en förmätning och 

eftermätning samt som dagliga mätningar. Se figur 3 för en översikt.                     

Bedömnings-     

samtal: 

 Session       

 1 2 3 4 5 6 7 

Demografidata 

Diagnos 

Baslinje- 

mätning 

  Dagliga registreringar av sömnsymtom och   

  dagtidsbesvär 

                           

Förmätning: 

                           
Mätning: 

 

Eftermätning: 

Grad av insomni 

Sömnsymtom 

Dagtidssymtom 

Processvariabler 

Måluppfyllelse 

Grad av insomni 

Sömnsymtom 

Dagtidssymtom 

Processvaribler 

 Tilltro till     

behandling 

 

Figur 3 

Översikt över genomförda mätningar och tidpunkter för dessa. 
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Demografiska data: Uppgifter om ålder, kön och boende samlades in under den inledande 

screeningintervjun.  

Diagnostisk bedömning: För att kliniskt bedöma sömnstörningen användes Duke Structured Interview 

Schedule for DSM-IV-TR and International Classification of Sleep Disorders, Second Edition (ICSD-2): 

Sleep Disorder Diagnoses (Edinger, Kirby, Lineberger, Loiselle, Wohlgemuth, & Means, opublicerat 

manuskript). Intervjumanualen har översatts till svenska av Jansson-Fröjmark, Örebro universitet. 

DUKE användes för att ställa diagnos på sömnstörningen enligt diagnossystemet DSM-IV. Två 

pilotstudier visar att DUKE har hög interbedömarreliabilitet och god validitet (J. D. Edinger, personlig 

kommunikation med M Jansson-Fröjmark, 15 augusti 2007). När symtom på annan psykiatrisk 

störning framkom av deltagarens svar vid användandet av DUKE fördjupades bedömningen genom 

Structured Clinical Interview for DSM IV - Axis I Disorders, SCID-I (First, Gibbon, Spitzer, & Williams, 

1997, svensk översättning Pilgrim Press, 1998) för att bedöma om det fanns någon komorbid 

psykiatrisk störning. SCID administrerades på en av de sex deltagare som deltog i bedömningssamtal.  

Sömn 

För att mäta graden av insomni användes Insomnia Severity Index, ISI (Bastien, Valliéres, & Morin, 

2001), översatt från engelska till svenska (Jansson-Fröjmark, Örebro universitet) . ISI är ett 

självskattningsformulär med sju påståenden kring sömnproblemet nattetid och dagtid som bedöms 

på en 5-gradig skala.  En totalpoäng på 22-28 indikerar en ”svår klinisk insomni”, 15-21 poäng 

”medelsvår insomni”, 8-14 poäng ”subklinisk insomni” och 0-7 poäng visar ”inga kliniskt signifikanta 

svårigheter”. ISI bedöms ha tillförlitlig reliabilitet (se tabell 1) och validitet för bedömning av graden 

av insomni och för att mäta förändringar över tid (Bastien et al., 2001).  

 

För att mäta sömnrelaterade symtom användes sömndagbok, ett vanligt och rekommenderat 

mätinstrument för att följa effekterna av en behandling (Buysse, Ancoli-Israel, Edinger, Lichstein & 

Morin, 2006). En sömndagbok som använts i tidigare studier användes (Jansson & Linton, 2005).  

Deltagarna fick fylla i tidpunkt för när de gick och lade sig och när de steg upp, insomningstid (i 

minuter), antal uppvakningstillfällen och hur länge de varit vakna, hur länge de sovit (i timmar och 

minuter) samt hur de bedömde sin sömnkvalitet på en skala 1-5, där 1 är ”mycket dåligt” och 5 är 

”mycket bra”. Ifyllandet genomfördes dagligen och sömndagboken började användas två veckor före 

behandling för tre deltagare och en vecka före behandlingen för två deltagare.  

Dagtid 

För att mäta funktionsförmåga under dagtid användes Work and Social Adjustment Scale, WSAS 

(Mundt, Marks, Shear, & Greist, 2002 ), översatt från engelska till svenska (Jansson-Fröjmark, Örebro 

universitet). WSAS är ett självskattningsformulär med fem påståenden kring försämringar i 

funktionsförmågan avseende arbetsförmåga, förmåga att sköta hemmet, sociala aktiviteter, 

fritidsaktiviteter och förmåga att skapa och vidmakthålla relationer. Dessa skattas på en skala från 0-

8, där 0 är ”inte alls försämrad” och 8 är ”mycket allvarligt försämrad”. Höga värden indikerar 

försämringar i funktionsförmågan. WSAS bedöms ha tillförlitlig reliabilitet (se tabell 1) och validitet 

för att mäta självupplevd generell försämring i funktionsförmåga (Mundt et al., 2002).  
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För att mäta ångest- och depressionssymtom användes Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS 

(Zigmond & Snaith, 1983), svensk översättning av Lisspers et al. HADS är ett självskattningsformulär 

som består av sju påståenden kring ångestsymtom och sju frågor kring nedstämdhet som skattas på 

en 4-gradig skala. På respektive delskala kan 0-21 poäng uppnås och en poäng på 8 eller mer 

indikerar ångest- repektive depressionsstörning . HADS är ett väl utprövat och använt test för att 

upptäcka och mäta grad av ångest och nedstämdhet samt förändringar av dessa över tid med god 

reliabilitet (se tabell 1) och validitet (Herrmann,1997).  

För att mäta negativa dagtidssymtom användes samma sömndagbok som för sömnrelaterade 

symtom. Negativa dagtidssymtom skattades på en 5-gradig skala, där 1 är ”inte alls” och 5 är 

”mycket” kring följande dagtidsbesvär: trött, sömnig, okoncentrerad, uppvarvad, pressad, orolig, 

irriterad, spänd, nedstämd och värk i kroppen.  

Processvariabler som behandlingen avser att förändra 

För att mäta dysfunktionella föreställningar och attityder till sömn och sömnlöshet användes 

Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Scale, DBAS som är ett självskattningsformulär med 

30 påståenden. (Morin, Stone, Trinkle, Mercer & Remsberg, 1993) översatt från engelska till svenska 

(Jansson-Fröjmark Örebro universitet).  Varje påstående skattas på en skala från ”stämmer inte alls 

på mig” till ”stämmer helt på mig” genom en markering med ett lodrätt sträck längs en 100 mm linje 

mellan dessa påståenden. Höga skattningar indikerar mer dysfunktionella tankar förutom item nr 23 

som är omvänt. DBAS är ett väl utprövat och använt test för att mäta förändringar i dysfunktionella 

tankar med god reliabilitet (se tabell 1) och validitet (Morin, 2003).  

 

För att mäta sömnrelaterad ångest och upptagenhet kring sömn användes Anxiety and 

Preoccupation About Sleep Questionnaire, APSQ (Tang & Harvey, 2004), översatt från engelska till 

svenska (Jansson-Fröjmark Örebro universitet). APSQ är ett självskattningsformulär med 10 

påståenden kring oro och upptagenhet kring sömn där en skattning görs på en skala från 1-10, där 1 

är ”stämmer inte alls” och 10 är ”stämmer helt”. Höga poäng indikerar hög grad av oro och 

upptagenhet. APSQ bedöms ha tillförlitlig reliabilitet (se tabell 1) och validitet (Tang & Harvey, 2004).  

För att mäta sömnrelaterad arousal användes Pre-Sleep Arousal Scale, PSAS (Nicassio et al., 1985) 

översatt från engelska till svenska (Jansson-Fröjmark, Örebro universitet). PSAS är ett 

självskattningsformulär med nio påståenden kring fysisk arousal och nio påståenden kring kognitiv 

arousal (oro). Varje påstående bedöms på en skala 1-5 där 1 är ”inte alls” och 5 är ”väldigt mycket”. 

Höga poäng indikerar hög grad av fysisk respektive kognitiv arousal. PSAS bedöms ha tillförlitlig 

reliabilitet (se tabell 1) och validitet (Nicassio et al., 1985).  

För att mäta selektiv uppmärksamhet kring sömnrelaterade symtom användes Sleep Associated 

Monitoring Index, SAMI (Semler & Harvey, 2004b) översatt från engelska till svenska (Jansson-

Fröjmark, Örebro universitet). SAMI är ett självskattningsformulär med 30 påståenden kring 

uppmärksamhet vid sänggående,  insomning,  uppvaknande på morgonen samt under dagen och en 

skattning görs på en skala 1-5 där 1 är ”aldrig” och 5 är ”alltid”. Höga poäng indikerar stor selektiv 

uppmärksamhet. SAMI bedöms ha tillförlitlig reliabilitet (se tabell 1) och validitet (Semler & Harvey, 

2004b) 
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För att mäta sömnrelaterade säkerhetsbeteenden användes Sleep Related Behaviors Questionnaire, 

SRBQ (Ree & Harvey, 2004) översatt från engelska till svenska (Jansson-Fröjmark, Örebro universitet). 

SRBQ är ett självskattningsformulär med 32 påståenden kring saker att göra för att hantera trötthet 

eller förbättra sömnen som bedöms på en skala 1-5 där 1 är ”nästan aldrig” och 5 är ”nästan alltid”. 

Totalpoängen kan variera mellan 0 och 160 där höga poäng indikerar fler och mer frekventa 

säkerhetsbeteenden. SRBQ bedöms ha tillförlitlig reliabilitet (se tabell 1) och validitet (Ree & Harvey, 

2004).  

Måluppfyllelse 

För att mäta måluppfyllelse, det vill säga i vilken utsträckning behandlingen gjort en viktig skillnad för 

de som deltog i studien (Kazdin, 2003) användes en subjektiv skattning av måluppfyllelsen. Vid första 

behandlingsträffen fick deltagarna formulera egna utvärderingsbara behandlingsmål. Utifrån målen 

gjordes en beskrivning av nuläget och hur målen skulle utvärderas. Sista behandlingssessionen 

gjordes en ny lägesbeskrivning och måluppfyllelsen skattades genom att jämföra de två 

lägesbeskrivningarna och skatta i hur stor utsträckning de ansåg att målen var uppfyllda på en skala 0 

till 10 där 0 är ”inte alls uppfyllt” och 10 är ”helt uppfyllt”.  

 

Tilltro till behandlingen 

The Credibility/ Expectancy Questionnaire, CEQ (Devilly & Borkovec, 2000), översatt från engelska till 

svenska (Jansson-Fröjmark, Örebro universitet) användes för att undersöka om behandlingen 

upplevts som trovärdig och meningsfull av deltagarna.  CEQ är ett självskattningsformulär med tre 

påståenden som rör trovärdigheten och tre påståenden som rör förväntningar på behandlingen. 

Deltagarna gjorde en skattning under behandlingssession tre, direkt efter att den inledande 

konceptualiseringsfasen avslutats och innan effekter av behandlingsinterventioner kunnat ses, vilket 

annars skulle kunnat påverka deltagarens svar. CEQ bedöms ha tillförlitlig reliabilitet (se tabell 1) och 

validitet (Devilly & Borkovec, 2000). 

Tabell 1 

Intern konsistens och test-retest reliabilitet för självskattningsformulär. 

 

Självskattningsformulär 

Intern 

konsistens 

(Cronbach )  

Test- restest 

reliabilitet 

(r) 

Insomnia Severity Index, ISI 0,74 0,76-0,78 
Work and Social Adjustment Scale, WSAS 0,70-0,94 0,73 
Hospital Anxiety and Depression Scale,        Delskala - ångest                 
HADS                                                                    Delskala - depression 
 

0,80-0,92 
0,81-0,90 

0,70-0,84 
0,70-0,85 

Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Scale, DBAS 0,81  
Anxiety and Preoccupation About Sleep Questionnaire, APSQ 0,92  

Pre-Sleep Arousal Scale, PSAS         Delskala - kognitiv arousal 

                                                              Delskala - fysisk arousal 

0,88 

0,79 

0,72 

0,76 

Sleep Associated Monitoring Index, SAMI 0,91 0,82 

Sleep Related Behaviors Questionnaire, SRBQ 0,92  

The Credibility/ Expectancy Questionnaire, CEQ 0,84 -0,85 0,75- 0,82 
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Procedur 
En kort annons med bifogat informationsbrev skickades ut till samtliga elever vid John 

Bauergymnasiet i Örebro via skolans e-post. Annonsen vände sig till gymnasieelever med upplevda 

sömnsvårigheter. Det medföljande brevet innehöll information om studien, behandlingen, vilka som 

kan delta och hur det går till, samt e-postadresser där intresserade personer kunde anmäla sig. 

Intresserade elever som anmälde sig bokades in för ett bedömningssamtal. Bedömningssamtalen 

ägde rum på utbildningsmottagningen med behandlarna. Under bedömningssamtalet fastställdes om 

uppställda inklusionsskriterier var uppfyllda. De som uppfyllde kriterierna erbjöds att delta i studien 

direkt efter bedömningssamtalet och de som accepterade erbjudandet fick vid samma tillfälle fylla i 

de nio enkäter som ingick i förmätningen. Tanken var att öka validitet samt reliabilitet hos mätdata 

om behandlare/ forskare fanns närvarande för frågor och förklaringar vid första tillfället som 

enkäterna fylls i. Deltagarna fick också en instruktion om hur en sömndagbok fylls i och fick med sig 

en sömndagbok för att börja fylla i den dagligen fram till behandlingsstart . Tiden för 

bedömningssamtal och förmätning varierade mellan en timme och 15 minuter till drygt två timmar.  

Tre personer genomförde bedömningssamtal och förmätning vecka 40 och två personer vecka 41. 

Vecka 42 påbörjades behandlingen som genomfördes individuellt med sju sessioner varav sex var 

behandlingssessioner och den sista en uppföljning och återfallsprevention. Sessionerna varade ca 60 

min vardera under sju veckor. Innehållet i respektive session redovisas i tabell 2. Direkt efter varje 

behandlingssession fylldes checklistor i och en reflektion över sessionen genomfördes. En mätning av 

behandlingsmetodens trovärdighet genomfördes under behandlingssession tre. Eftermätningarna 

administrerades  av behandlarna under den sista sessionen en vecka efter den sista interventionen, 

för att ge effekten av denna en chans att visa sig.  Vid samma tillfälle samlades de sista 

sömndagböckerna in.Eftersom eftermätningen  användes vid utformandet av de individuella 

planerna för hur deltagarna skulle vidmakthålla behandlingsframgångar och arbeta vidare efter 

behandlingsslut, var det behandlaren som administrerade mätinstrumenten. 

Tabell 2 

Behandlingsupplägg  

Session Kognitiv terapi med beteendeexperiment - Innehåll 

1 Introduktion till kognitiv terapi 
Konceptualisering av kognitiva processer i dag- resp. nattmodell  
Mål med behandlingen 
 

2 Konceptualisering av kopplingen mellan dag resp. natt-modell 
Behandlingsplanering 
Introduktion till beteendeexperiment 
 

3 -6  Kartläggning av de kognitiva processerna kring felaktig perception, 
dysfunktionella uppfattningar om sömn, oro, selektiv uppmärksamhet och 
säkerhetsbeteenden samt förändring av dessa m.h.a. beteendeexperiment. 

7 Befästa behandlingsframgångar och förhindra återfall. 
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Behandlingsintegritet: En behandlingsmanual författades i enlighet med de principer, teorier och 

faser som ligger till grund för behandlingsmetoden KT-I (Harvey, 2002; Harvey, 2005; Harvey et al., 

2005; Harvey et al., 2007) se bilaga. Varianter av de flesta moment och övningar, inklusive 

beteendeexperiment, testades på bekanta till behandlarna innan studien påbörjades. Behandlingen 

genomfördes enligt manualen med en individuell anpassning i takt och ordning av de senare 

teoretiska momentens genomgång, vilket  rekommenderats (Harvey, 2005). Behandlingen med sina 

sju träffar var betydligt kortare än de flesta behandlingar som utfördes i en pilotstudie med metoden, 

där antalet sessioner var 6-22 med ett genomsnitt på 14 (Harvey et al., 2007). För de deltagare i 

pilotstudien som enbart hade primär insomni som diagnos räckte det med 6-8 sessioner när 

behandlarna blivit säkrare på metoden. I den studien fanns dock möjlighet att anpassa antalet 

sessioner till vad deltagare och behandlare behövde för att genomföra behandlingen optimalt. 

Uppsatsarbetets tidsramar begränsade dock möjligheterna till en längre behandlingsstudie så antalet 

sessioner har varit samma för samtliga deltagare. För att säkerställa behandlingsintegriteten använde 

behandlarna  checklistor för varje session, och de träffades varje vecka för att diskutera sessioner och 

behandlingar. Checklistorna innehöll listor på återkommande behandlingsmoment/form för kognitiva 

behandlingar som tex ”sätta agenda”, ”ta reda på patientens dagsform”, och ”be om feedback i 

slutet av sessionen”, men också moment med sessionsspecifikt innehåll enligt behandlingsmanualen 

som tex ”skapa en dag- och nattmodell för hur patientens sömnbesvär vidmakthålls” och 

”introducera begreppet felaktig perception”. Checklistorna användes direkt efter sessionens slut och 

behandlarna kryssade i en ruta för att markera om momentet genomförts eller ej. De 

sessionsspecifika moment som inte genomförts under den avsedda sessionen flyttades över till nästa 

veckas checklista. Inget behandlingsmoment genomfördes senare än med en veckas förskjutning, och 

alla moment hade genomförts när behandlingarna var avslutade.  

Etiska överväganden 
Kognitiv terapi är en beprövad och väl beforskad behandlingsmetod som med framgång används för 

många vanligt förekommande psykiatriska tillstånd (DeRubeis & Crits-Christoph, 1998) och kognitiv 

terapi med beteendeexperiment har visat goda resultat på sömnproblem (Harvey et al., 2007). Det 

finns därför inget som tyder på att behandlingen skulle kunna medföra att deltagarnas problem 

förvärrades. Behandlingen genomfördes i enlighet med de yrkesetiska principerna för psykologer 

i Norden. Skolan som eleverna rekryterades från fick läsa information om hur studien var 

upplagd och godkänna att rekrytering genomfördes. Deltagarna fick skriftlig information om syftet 

med studien, hur den kommer att genomföras, vad deltagarna förväntas göra, kontaktuppgifter till 

behandlingsansvariga och handledare, information om konfidentialitet, frivillighet och rätten att 

avbryta utan att ange skäl. Denna information gavs även muntligt i samband med erbjudandet om att 

delta i studien. Även vårdnadshavare till deltagare under 18 år fick skriftlig information. Deltagarna 

samt vårdnadshavare till de som är under 18 år har skriftligen gett sitt informerade samtycke. All 

mätdata avidentifierades och kodades. Uppgifter som lämnats under studien kommer inte att 

användas till något annat än studien och inte föras vidare till andra vårdgivare eller myndigheter. 

Behandlingstiderna genomfördes med 15 minuters förskjutning för att undvika att deltagarna 

skulle möta varandra i väntrummet. Behandlarna går sista terminen på psykologprogrammet och 

har motsvarande grundläggande terapeututbildning som terapeuter och har kontinuerligt under 

behandlingen fått klinisk handledning av leg psykolog Markus Jansson-Fröjmark, Örebro 

universitet.  
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Analysmetoder 

För single subject design är visuell analys/grafisk framställning den vanligaste analysmetoden av data 

(Krishef, 1991). Visuell analys har använts men kompletterades också med andra analysmetoder för 

att ge en tydligare bild av behandlingseffekter. Vid tidsserier finns en risk att värdena mellan 

processens olika tidpunkter korrelerar, s.k. autokorrelation vilket ökar risken för typ-I –fel. Förekomst 

av autokorrelation kontrollerades med Bartlett´s test för samtliga baslinjemätningar och 

behandlingsfaser, för resultat se Tabell 3. Variationen för de olika sömnrelaterade symtomen var stor 

för samtliga deltagare, särskilt tydligt var det mellan skolveckor och helger. Ett genomsnitt för 

respektive vecka har därför använts vilket är en lämplig metod för att reducera korttidsvariationer 

utan att förlora den centrala tendensen för data som varierar eller är inkonsistenta (Krishef, 1991). 

Metoden innebär också att risken för autokorrelation minskar. Medelvärden beräknades för data 

mätt på kvotskalenivå (tid: timmar, minuter) och medianvärden beräknades för data på 

ordinalskalenivå (skattningar 1-5). Mätdata från för och eftermätning och från dagliga mätningar i 

sömndagböcker analyserades enligt nedan. 

För- och eftermätning: En beskrivning av skillnader mellan poäng på självskattningsformulär vid för- 

och eftermätning gjordes för att se en eventuell ökning eller minskning av poäng efter behandlingen. 

Gränsvärden användes där sådan information fanns tillgänglig. Den procentuella förändringen mellan 

resultatet från för och eftermätning beräknades för att få ett mått på hur stor förändring som skett.  

Ingen försämring kunde visas och därför anges förändringen som förbättringsprocent som kan 

variera där 0 % visar ingen förändring. 

Dagliga mätningar: En kombination av tre analysmetoder användes för de utfallsmått som mätts 

dagligen i sömndagbok från baslinjemätningen till och med sista veckan i behandlingen.  

1) Genomsnitt av värden före och efter: En beskrivning av skillnader mellan genomsnitt av 

mätvärden under baslinje och sista behandlingsveckan gjordes för att se en eventuell ökning eller 

minskning. Baslinjens genomsnittsvärden baserade sig på olika antal mätvärden beroende på att 

baslinjen varit olika lång. Medelvärden respektive medianvärden för deltagare 1 och 3 baserades på 

10 mätvärden fördelade under två veckor med 5 per vecka. Medelvärden respektive medianvärden 

för deltagare 5 baserades på 7 mätvärden under 7 dagar med 4 respektive 3 mätvärden. 

Medelvärden respektive medianvärden under behandlingen beräknades på de mätvärden som 

registrerats den veckan och varierade från 7 värden till i några enstaka fall så få som 2 värden. 

Eftermätningen genomfördes på olika dagar för deltagarna. Deltagare 1 genomförde eftermätningen 

som planerat i slutet av vecka 7, deltagare 3 fem dagar efter och deltagare 5 två dagar före. Sista 

veckans mätning för deltagare 3 är därför vecka 8 och för övriga deltagare vecka 7.  

 2) Visuell analys: Medelvärden alternativt medianvärden av dagliga skattningar per vecka 

under baslinje och behandlingsfas beräknades i Excel 2007 och infogades i ett tidsseriediagram där 

visuell analys tillämpades. Den visuella analysen baserade sig på en bedömning av baslinjen och en 

jämförelse mellan baslinje och behandlingsfas avseende tre bedömningskriterier: a) riktning, b) nivå 

av förändring och c) variation (Krishef, 1991). a) Riktningen bedömdes som positiv (ökning), negativ 

(minskning) eller neutral då ingen ökning eller minskning kunnat utläsas. Termerna ”stark förändring” 

eller ”svag förändring” användes för att ange om riktningen ändrats snabbt respektive långsamt.  b) 

Nivå av förändring bedömdes som en ökning, minskning eller ingen synlig förändring. c) Variationen 
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har reducerats genom beräkning av medel respektive medianvärden. Baslinjen bedömdes därför 

endast utifrån riktning och behandlingsfasen bedömdes om den var regelbunden med tydlig riktning 

eller oregelbunden utan någon tydlig riktning.  

3) Effektbedömning: För att få ett mått på effekter i behandlingen användes a) procentuell icke 

överlappande data mellan behandlingsfas och baslinje, b) Oddskvot som är ett effektmått som 

beskriver oddsen för positiva eller negativa effekter av en behandling i förhållande till en kontroll och 

c) Phi som är ett mått på effektstorlek, Pearson R för en 2x2 tabell som gör det möjligt att jämföra 

med andra studier. De olika måtten beskrivs och förklaras nedan. Effektbedömning beräknades när 

andra analyser pekade på att en förändring skett, eller då resultat var tvetydliga. 

a) Procent icke överlappande data är ett mått på om mätvärden i baslinje och behandlingsfas 

är åtskilda vilket är det önskvärda för att visa en effekt. Vid bedömning av behandlingseffekter i en 

single subject studie kan en visuell avläsning göras för att se om mätpunkter i baslinje och 

behandlingsfas är skilda åt, men i de fall mätdata överlappar kan en visuell avläsning vara svårare att 

göra och då kan istället en beräkning av procentuell överlappning göras. Det finns många olika 

metoder för att beräkna överlappning mellan baslinje och behandlingsfas och varje metod har sina 

begränsningar och bygger på olika antagande om grunddata (Parker & Hagan-Burke, 2007a). 

Undersökningens design är avgörande för vilken metod som är bäst lämpad. I denna studie användes 

metoden Percentage of All Non-overlapping Data, PAND (Parker, Hagan-Burke, & Vannest, 2007). 

Fördelar med PAND är att metoden visar hög korrelation med Phi (R=.98) och värdet på PAND kan 

räknas om till Phi, den kräver inte parametriska data och den är okänslig för extremvärden. Alla 

mätningar under A-fas respektive B-fas används för att analysera hur många icke överlappande 

mätpunkter som finns. Nackdelarna med metoden är att det behövs minst 20 mätpunkter och att 

den har ett tak på 100 %. Metoden går ut på att ta reda på det minsta antalet mätpunkter som ska 

tas bort för att baslinje och behandlingsfas ska bli helt separerade.  Exempel vid en mätning av en 

baslinje med 10 mätvärden och en behandlingsfas med 11 mätvärden: Två punkter i baslinjen 

överlappar mätpunkter i behandlingsfasen vilket är det minsta antalet mätpunkter som behöver tas 

bort för att separera baslinjen från behandlingsfasen. Två punkter av 21 utgör överlappningen mellan 

faserna vilket omräknat i procent blir 9,52 % (2/21). Icke överlappande mätdata eller PAND blir då 

100 - 9,52 som är 90,48%. Vid mätserier med många mätpunkter kan det vara besvärligt att hitta 

minsta antalet punkter visuellt och därför användes istället sorteringsfunktionen i Excel 2007.  

b) Oddskvot är ett effektmått som beskriver oddsen för positiva eller negativa effekter av en 

behandling i förhållande till en kontroll (Parker & Hagan-Burke, 2007b). I gruppstudier jämförs 

behandlingsgrupp och kontrollgrupp för att visa på en behandlingseffekt. I single subjectstudier utgör 

deltagaren sin egen kontroll och därför jämförs baslinjens mätningar med behandlingsfasens 

mätningar. Mätpunkter i baslinjen blir då översatt till en grupp mätvärden som motsvarar 

gruppstudiers kontrollgrupp och mätpunkter i behandlingsfasen blir en grupp mätvärden som 

motsvarar en behandlingsgrupp. Oddskvot, OR beräknades genom kvoten av oddsen för en 

förbättring i behandlingsfasen dividerat med oddsen för en förbättring i baslinjen. Oddsen för en 

förbättring beräknas genom att ta antalet förbättrade dividerat med antalet icke förbättrade. 

Konfidensintervallet vid 95 % säkerhet beräknades också. 
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 c) Phi är ett mått på effektstorlek, Pearson R för en 2x2 tabell. Det finns ett matematiskt 

samband mellan PAND och Phi (Parker & Hagan-Burke, 2007a). Effektstorleken, Phi beräknades med 

hjälp av formeln Phi = 2x PAND – 1. Högre Phivärden betyder större effekt. Som ett jämförande mått 

används generella måttgränser på 0,1 som liten effekt (55 % icke överlappande punkter), 0,3 som 

medelstor effekt (65 % icke överlappande punkter) och värden över 0,5 som stor effekt (75 % icke 

överlappande punkter) (Cohen 1992). 

 

Resultat 
 

Tre deltagare fullföljde behandlingen och gjorde dagliga registreringar av sömn- och dagtidssymtom, 
och deltog i för- och eftermätning samt mätning av tilltro till behandlingen under session tre. 
Ytterligare två deltagare deltog vid förmätning och baslinjemätning av sömn- och dagtidssymtom 
men avbröt därefter behandlingen på grund av tidsbrist. 

 

Autokorrelation 
Resultatet av beräknade autokorrelationer för respektive beroende variabel under baslinje och 
behandlingsfas för deltagare 1,3 och 5 redovisas i Tabell 3. Resultatet visar att det finns problem med 
hög autokorrelation för dagtidsbesvär hos deltagare 1. Autokorrelationer för insomningstid och total 
sovtid är låg för samtliga deltagare och mellan 0,16-0,47 för sömnkvalitet. 

Tabell 3 

Autokorrelationer för utfallsmått under baslinje och behandling för deltagare 1,3 och 5 

  

Deltagare 1 
 

Deltagare 3 
 

Deltagare 5 

 Baslinje Behandling Baslinje Behandling Baslinje Behandling 
Insomningstid 0,00 0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 
Total sovtid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sömnkvalitet 0,26 0,24 0,47 -0,16 0,31 0,36 
Dagtidsbesvär       
Trött  -0,73 -0,35 0,42 -0,19 0,26 0,19 
Sömnig 0,54 -0,19 0,09 -0,04 0,14 0,07 
Okoncentrerad -0,40 -0,24 -0,08 0,04 0,05 0,07 
Uppvarvad -2,71 -0,36 0,07 0,12 ― a ― a 
Pressad 1,41 -1,30 -0,16 0,04 ― a ― a 
Orolig -1,38 0,07 -0,04 -0,08 ― a ― a 
Irriterad -0,29 -0,11 0,05 0,02 0,08 0,13 
Spänd -0,69 -0,50 0,07 -0,07 0,49 ― a 
Nedstämd -0,56 0,17 -0,10 -0,10 0,35 ― a 
Värk -0,49 0,09 0,08 0,15 ― a ― a 

Not. Autokorrelation har beräknats på rådata, men i grafer har medeltal använts vilket betyder att 
beräknade autokorrelationer i grafer är lägre än vad som visas i tabellen. 
a) Där siffror saknas har autokorrelation ej kunnat beräknas då värdet har legat konstant under 
mätperioden.  
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Sömn  
Grad av insomni vid för- och eftermätning vilket mättes med Insomnia Severity Index, ISI. Den 

procentuella förändringen kring grad av insomni redovisas i Tabell 5. Samtliga deltagare som 

genomfört behandlingen har skattat lägre vid eftemätningen. Deltagare 1 hade ”klinisk insomni av 

medelsvår grad” (gräns mellan 15-21) före behandlingen och efter behandlingen har det minskat till 

den nedre gränsen för ”subklinisk insomni” (gräns mellan 8-14).  Deltagare 3 hade ”klinisk insomni av 

medelsvår grad” före behandlingen och efter behandlingen har det minskat till ”inga kliniskt 

signifikanta svårigheter” (gräns mellan 0 -7).  Deltagare 5 hade ”subklinisk insomni” före 

behandlingen som minskade till ”inga kliniskt signifikanta svårigheter”. De två deltagare som avbröt 

hade vid förmätningen ”klinisk insomni av medelsvår grad” respektive ”subklinisk insomni”. 

Insomningstid vid baslinjemätning och under behandling för deltagare 1,3 och 5 redovisas i Figur 4. 

Insomningstiden redovisas som genomsnittet per kväll under en vecka. 

Deltagare 1: Insomningstiden minskade från i genomsnitt 57,00 minuter (SD 35.21) under 

baslinjemätningen till i genomsnitt 26,67 minuter (SD 7,87) under sista behandlingsveckan vilket 

motsvarar en procentuell minskning med 53,21%. Spridningen i insomningstid har minskat, likaså 

antalet kvällar med insomningstid över 30 minuter. Dessa har minskat från 7 kvällar av 10 möjliga 

under baslinjemätningen till 1 kväll av 10 möjliga de sista tio dagarna i behandlingen. Den visuella 

analysen visar en baslinje med neutral riktning som i behandlingsfasen snabbt övergår till en tillfällig 

negativ riktning samt minskning i nivå. Under behandlingsfasen visas sedan en mer ostadig 

förändring. De två sista mätvärdena är stabila och visar en minskning i insomningstid jämfört med 

nivån i baslinjemätningen. Effektberäkningen visade 77,78 % icke överlappande mätvärden mellan 

baslinje och behandlingsfas. Oddskvot, OR beräknades till 6,00 (95 % KI 2,15-16,84) vilket betyder att 

oddsen för minskning i insomningstid är 6 gånger större i behandling jämfört med baslinjemätningen 

med ett konfidensintervall på 2,15-16,84. Phi beräknades till 0,56 vilket motsvarar en stor effekt. 

Sammantaget kan en minskning i insomningstid konstateras. 

Deltagare 3: Insomningstiden minskade från i genomsnitt 11,50 minuter (SD 13,03) under 

baslinjemätningen till i genomsnitt 5 minuter (SD 6,52) under sista behandlingsveckan vilket 

motsvarar en procentuell minskning med 47,83%. Insomningstiden var längre än 30 minuter 4 kvällar 

under hela mätningen. Den visuella analysen visar en baslinje med svagt negativ riktning som ändras i 

behandlingsfasen till svagt positivt riktad och med en liten ökning i nivå. Mätvärden saknas 

behandlingsvecka 2 och 4 och variationen under behandlingen kan inte utläsas. Vecka 3 visar 

mätningens högsta nivå för att sedan under de tre sista mätvärdena åter byta till negativ riktning. 

Nivån vid den sista punkten visar en liten nivåsänkning jämfört med den lägsta nivån baslinjen. 

Effektberäkningen visade 63,36 % icke överlappande mätvärden mellan baslinje och behandlingsfas. 

Oddskvot beräknades till 1,01 (95 % KI 0,36-2,87) vilket betyder att oddsen för att insomningstiden 

ska minska är 1,01 gånger jämfört med baslinjen med ett konfidensintervall på 0,36-2,87. Phi 

beräknades till 0,27 vilket motsvarar en liten effekt. Sammantaget är det inte säkerställt att 

insomningstiden minskat för deltagare 3. 

Deltagare 5: Insomningstiden för deltagare 5 minskade från i genomsnitt 52,86 minuter (SD 

43,00) under baslinjemätningen till 34,00 minuter (SD 49,30) under sista behandlingsveckan vilket 

motsvarar en procentuell minskning med 35,68%. Antalet kvällar med insomningstid längre än 30 
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minuter minskade från 4 kvällar av 7 möjliga under baslinjemätningen till 1 kväll av 7 möjliga de sista 

sju dagarna. Den visuella analysen visar en starkt positiv riktning för baslinjen som sedan i 

behandlingsfasen snabbt förändras till en tydligt negativ riktning och minskning i nivå fram till och 

med vecka 3 i behandling. Riktningen vänder sedan till en svagt positiv riktning och ökning i nivå. Det 

går inte att utläsa någon nivåförändring mellan baslinjens lägsta nivå och det sista mätvärdet i 

behandlingsfasen. Effektberäkningen visade 86,96 % icke överlappande mätvärden mellan baslinje 

och behandlingsfas. Oddskvot beräknades till 16,01 (95 % KI 4,55 – 56,84) vilket betyder att oddsen 

för minskning i insomningstid i behandling är 16 gånger större jämfört med baslinjen med ett 

konfidensintervall på 4,55-56,84. Phi beräknades till 0,74 vilket motsvarar en stor effekt. 

Sammantaget kan en minskning av insomningstid konstateras för deltagare 5.  

Insomningstiden för de som avbröt behandlingen var i genomsnitt 141,43 minuter (SD 80,71) för 

deltagare 2 och på 20,71 minuter (SD 10,18) för deltagare 4, beräknat på 7 dagar. 

 

Figur 4 

Insomningstid i genomsnitt per kväll under baslinje respektive behandlingsfas för deltagare 1,3 och 5. 
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Antal uppvaknande och vaken tid under natten under baslinjemätning och behandlingsfas redovisas i 
Tabell 4. Resultatet visar att förekomsten av uppvaknande och vaken tid vid uppvaknande var låg för 
alla deltagare.  

Tabell 4 

Antal uppvaknande, antal nätter med uppvaknande, vaken tid totalt i minuter samt vaken tid i 
genomsnitt vid uppvaknande under baslinje (7-10 dagar) respektive behandlingsfas (49 dagar) 

Deltagare Antal 
uppvaknande 

Antal nätter med 
uppvaknande 

Vaken tid 
totalt  
(minuter) 

Vaken tid i genomsnitt 
per uppvaknande 
(minuter) 

1          Baslinje 10  3  20  2,00  
            Behandling 17 7 0 0 
2          Baslinje 0 0 0 0 
            Behandling ― ― ― ― 
3          Baslinje 3 3 8 2,67 
            Behandling 5 2 58 11,6 
4          Baslinje 5 3 0 0 
            Behandling ― ― ― ― 
5          Baslinje 
            Behandling 

0 
3 

0 
2 

0 
80 

0 
26,7 

 
 

Total sovtid per natt beräknat som medelvärde per vecka under baslinjemätning och behandling för 
deltagare 1,3 och 5 redovisas i Figur 5. Tiden anges i minuter. 

 
Deltagare 1: Den totala sovtiden minskade från i genomsnitt 7 h 16 min (SD 1 h 39 minuter) 

under baslinjemätningen till 6 h 26 min (SD 1 h 17 minuter) under den sista veckan i behandlingen 
vilket motsvarar en procentuell minskning på 11,61%. Den visuella analysen visar en baslinje med 
positiv riktning som i behandlingsfasen först byter riktning till neutral utan tydlig ändring i nivån. 
Riktningen ändras sedan tillfälligt till positiv riktning med en ökning i nivå för att därefter ändra till 
svagt negativ riktning som avtar till neutral riktning de sista veckorna. Ingen tydlig förändring i nivå 
kan ses under sista behandlingsveckan jämfört med lägsta nivån i baslinjen. Effektberäkningen visade 
68,88 % icke överlappande mätvärden mellan baslinje och behandlingsfas. Oddskvot, OR beräknades 
till 1,71 (95 % KI 0,61– 4,87) vilket visar att oddsen för en minskning av total sovtid är 1,71 gånger 
större i behandling jämfört med baslinjen med ett konfidensintervall på 0,61 till 4,87. Phi beräknades 
till 0,38 vilket betyder en mellanstor effekt. Sammantaget är det inte säkerställt att en minskning i 
sovtid skett för deltagare 1. 

Deltagare 3: Den totala sovtiden ökade från i genomsnitt 6 h 8 min (SD 1h 26 minuter) per natt 
under baslinjen till 9 h 28 min (SD 2h 5 minuter) under den sista veckan i behandlingen vilket 
motsvarar en procentuell ökning på 35,29%. Den visuella analysen visar en stabil baslinje med neutral 
riktning som i behandlingsfasen ändras till en positiv riktning. Mätvärden under vecka 2 och 4 saknas 
och en variation under behandlingsfasen kan inte utläsas. Under vecka 3 är nivån som i baslinjen. De 
tre sista veckorna visas en positiv riktning och nivån i sista behandlingsveckan är högre jämfört 
baslinjen. Effektberäkningen visade 68,75 % icke överlappande mätvärden mellan baslinje och 
behandlingsfas. Oddskvot, OR beräknades till 2,28 (95 % KI 0,87-6,00) vilket visar att oddsen för att 
sovtiden ska öka i behandling är 2,28 gånger större jämfört med baslinjen med ett konfidensintervall 
på 0,87-6,00. Phi beräknades till 0,38 vilket motsvarar en mellanstor effekt. Sammantaget är det inte 
säkerställt att en ökning i sovtid skett för deltagare 3. 
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Deltagare 5: Den totala sovtiden ökade från i genomsnitt 6 h 32 min (SD 2 h 49 minuter) per 
natt under baslinjen till 7 h 40 min (SD 2 h 23 minuter) under den sista veckan i behandlingen. Den 
visuella analysen visar en stark positiv riktning under baslinjen som i behandlingsfasen fortsätter i 
samma riktning med en nivåökning för att sedan förändras i negativ riktning och varierar därefter 
under behandlingsfasen utan tydlig riktning. Vid slutet visas en svag negativ riktning och sista 
behandlingsveckan visar en liten ökning i nivå jämfört med baslinjen. Effektberäkningen visade 
71,42% icke överlappande mätvärden mellan baslinje och behandlingsfas. Oddskvot, OR beräknades 
till 0,81 (95 % KI 0,20-3,29) vilket visar att oddsen för att sovtiden ska öka är 0,81 med ett 
konfidensintervall på 0,20 till 3,29. Phi beräknades till 0,43 vilket motsvarar en mellanstor effekt. 
Sammantaget är det inte säkerställt att en ökning i sovtid skett för deltagare 5. 

Den totala sovtiden för de två deltagare som avbröt var i genomsnitt 6 h 18 minuter (SD 2 h 50 
minuter) för deltagare 2 och 8 h 39 minuter (SD 58 minuter) för deltagare 4. 

 

Figur 5 

Total sovtid i genomsnitt per natt under baslinje och behandling för deltagare 1,3 och 5 

Upplevd sömnkvalitet som medianvärde per vecka under baslinjemätning och behandling för 
deltagare 1,3 och 5 visas i Figur 6. Sömnkvalitet skattades av deltagarna på en skala 1-5 där 1 är 
”mycket dåligt”, 2 är ”ganska dåligt”, 3 är ”varken bra eller dåligt”, 4 är ”ganska bra” och 5 är ”mycket 
bra”.  

Deltagare 1: Den upplevda sömnkvaliteten har gått från bedömningen ”varken bra eller dåligt” 
i riktning mot ”ganska bra”. Medianvärdet ökade från 3 under baslinjemätningen (spridning 2-4) till 
3,5 (spridning 2-4) sista veckan i behandling. Den visuella analysen visar en baslinje med neutral 
riktning som i behandlingsfasen först ändras till en tillfällig negativ riktning med nivåsänkning, 
därefter en neutral riktning och under de tre sista veckorna visas en positiv riktning med en 
nivåökning. En ökning av nivån kan ses i sista behandlingsveckan jämfört med nivån i baslinjen. 
Effektberäkningen visade 55,81% icke överlappande mätvärden mellan baslinje och behandlingsfas. 
Oddskvot, OR beräknades till 0,13 (95 % KI 0,023-0,739) vilket visar att det inte gett någon effekt i 
ökning av sömnkvalitet för deltagare 1. Phi beräknades till 0,17 vilket motsvarar en liten effekt. 
Sammantaget är det inte säkerställt att en ökning i sömnkvalitet skett för deltagare 1.  

Deltagare 3: Den upplevda sömnkvaliteten har gått från bedömningen ”varken bra eller dåligt” 
till ”ganska bra”. Medianvärdet ökade från 3 (spridning 3-4) under baslinjemätningen till 4 (spridning 
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3-5) sista veckan i behandling. Den visuella analysen visar en baslinje med neutral riktning som i 
behandlingsfasen ändras till positiv riktning. Vecka 2 och 4 saknar mätvärden och variationen under 
behandlingen kan inte utläsas. Vecka 3 visar det högsta värdet. Vecka 5 visar återigen samma nivå 
som baslinjen och därefter är riktningen först positiv med en nivåökning och de sista två veckorna 
neutral. En ökning av nivån kan ses i sista behandlingsveckan jämfört med nivån i baslinjen. 
Effektberäkningen visade 64,52 % icke överlappande mätvärden mellan baslinje och behandlingsfas. 
Oddskvot, OR beräknades till 1,45 (95 % KI 0,55-3,83) vilket betyder att oddsen för att 
sömnkvaliteten ska öka är 1,45 gånger jämfört med baslinjen med ett konfidensintervall på 0,55 till 
3,83. Phi beräknades till 0,29 vilket motsvarar en liten effekt. Sammantaget är det inte säkerställt att 
en ökning i sömnkvalitet skett för deltagare 3. 

Deltagare 5: Den upplevda sömnkvaliteten har gått från ”ganska dåligt” till ”varken bra eller 
dåligt”.  Medianvärdet har ökat från 2 (spridning 2-4) under baslinjemätningen till 3 (spridning 1-5) 
sista veckan i behandling. Den visuella analysen visar en baslinje med starkt positiv riktning som i 
behandlingsfasen först ändras till negativ riktning och därefter positiv under en vecka. En stabil 
neutral riktning visas några veckor och i sista veckan ändras den till negativ riktning. Ingen ökning av 
nivån kan ses i sista behandlingsveckan jämfört med nivån i baslinjen. Effektberäkningen visade 
70,21% icke överlappande mätvärden mellan baslinje och behandlingsfas. Phi beräknades till 0,40 
vilket motsvarar en mellanstor effekt. Oddskvot, OR kunde inte beräknas eftersom det inte fanns 
några unika mätpunkter kvar i baslinjen. Sammantaget är det inte säkerställt att en ökning i 
sömnkvalitet skett för deltagare 5.  

Medianvärdet på upplevd sömnkvalitet för de deltagare som avbröt var 3 (spridning 3-4) för 

deltagare 2 och 3 (spridning 2-4) för deltagare 3. 

 

Figur 6 

Medianvärden för upplevd sömnkvalitet under baslinje respektive behandlingsfas för deltagare 1,3 

och 5. 
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Dagtid 
Funktionsförmåga under dagtid vid för- och eftermätning som mättes med Work and Social 
Adjustment Scale, WSAS samt den procentuella förändringen redovisas i Tabell 5. Resultatet visar en 
upplevd förbättring i funktionsförmåga för alla tre deltagare avseende arbetsförmåga, förmåga att 
sköta hemmet, sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter och förmåga att skapa och vidmakthålla 
relationer. Den upplevda försämringen i funktionsförmåga minskade mellan 28-69%. 

Ångest- och depressionssymtom vid för- och eftermätning som mättes med Hospital Anxiety and 
Depression Scale, HADS samt den procentuella förändringen redovisas i Tabell 5.  Resultatet visas att 
deltagare 3 uppfyllde gränsvärdet för både ångest och depression (gränsvärde 8 poäng) vid 
förmätningen men inte vid eftermätningen. Ingen deltagare uppfyllde därmed gränsvärdet för ångest 
eller depression efter behandlingen. Skattningarna för ångest- och depressionssymtom var låga före 
behandlingen för deltagare 1 och 5. Efter behandlingen har depressionssymtomen minskat 
ytterligare något samt ångestsymtom för deltagare 5. 

Dagtidsbesvär som medianvärden per vecka under baslinjemätning och behandling visas i Figur 7-9.  
Deltagarna skattade dagtidsbesvären på en skala 1 till 5 där 1 är ”inte alls”, 2 är ”lite grand”, 3 är 
”något”, 4 är ”ganska mycket” och 5 är ”mycket”. De dagtidsbesvär som skattats dagligen är att vara 
trött, sömnig, okoncentrerad, uppvarvad, pressad, orolig, irriterad, spänd, nedstämd och ha värk i 
kroppen. Variansen anges inom parantes efter respektive medianvärde. 

Deltagare 1: Resultatet av förändringar i upplevda dagtidsbesvär visas i Figur 7. Trötthet är det 
dagtidsbesvär som upplevdes mest besvärligt med ett medianvärde på 3 (spridning 2-4) vilket 
motsvarar bedömningen ”något besvär” och för övriga symtom skattas besvären som ”lite grand” 
eller ”inte alls”. En stor spridning i skattningen visas för okoncentration som har ett medianvärde på 
2 (spridning 1-5) och värk 2,5 (spridning 1-4) medan övriga besvär skattas med 1-2 i baslinjen. 
Jämfört med nivån i baslinjen syns ingen tydlig förändring kring skattningen av trötthet medan 
skattningen kring värk har gått ned till ett medianvärde på 1,5 (spridning 1-2) sista veckan i 
behandling och skattningen av irritation har ökat från median 1 (spridning 1-2) under baslinjen till 2 
(spridning 1-3) sista veckan i behandling. Den visuella analysen visar relativt stabila baslinjer med 
neutral, svagt positiv eller negativ riktning. Under behandlingen varierar nivån av besvär för de flesta 
symtomen förutom att vara spänd, nedstämd och uppvarvad. Nivån av dagtidsbesvär har inte 
ändrats sista behandlingsveckan jämfört med baslinjen förutom värk som minskat något och för 
irritation har det skett en ökning.  

 

Figur 7 
Medianvärden för upplevda dagtidsbesvär hos deltagare 1under baslinje och behandling. 
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Deltagare 3: Resultatet av förändringar i upplevda dagtidsbesvär visas i Figur 8. 
Dagtidsbesvären skattades som lägst ”lite grand” och som mest ”mycket” besvär . Trötthet samt att 
vara okoncentrerad skattades som ”mycket” besvär med medianvärden på 5 (spridning 3-5) för båda 
före behandlingen och efter behandlingen skattades de ”inte alls” som besvär med medianvärden på 
1 (1) för båda. Att vara uppvarvad och pressad skattades som ”ganska mycket” besvär före 
behandlingen med medianvärden på 4 (spridning 1-5) för båda. Efter behandlingen skattades att vara 
uppvarvad som ”något” besvär med ett medianvärde på 3 och att vara pressad som ”inte alls” något 
besvär med median 1(1). Att vara sömnig, orolig, nedstämd och spänd skattades före behandlingen 
som ”något” besvär med medianvärden på 3(spridning 1-5) och efter behandlingen hade det minskat 
till ”inte alls” något besvär med medianvärde på 1. Att vara irriterad och ha värk skattades före 
behandlingen som ”lite grand” besvär med medianvärde på 2 (spridning 2-5) och efter behandlingen 
hade det minskat till ”inte alls” något besvär. Den visuella analysen visar baslinjer med positiv eller 
negativ riktning förutom baslinjen för värk som visar en neutral riktning. Mätvärden saknas under 
vecka 2 och 4 och variationen under behandling kan inte utläsas. Från vecka 5 visas en stark negativ 
riktning och nivån vid sista behandlingsveckan ligger lägre för samtliga dagtidsbesvär förutom att 
vara uppvarvad som inte visar någon förändring. Spridningen i skattning är stor för samtliga 
dagtidsbesvär vilket gör att det är en överlappning mellan baslinje och behandling. Den procentuella 
icke överlappningen varierar mellan 44 % och 51 % och Phi var därför mindre än 0,1 för samtliga 
dagtidsbesvär. Inga unika baslinjepunkter fanns kvar vilket gjorde att Oddskvot inte kunde beräknas.  

 

                                                          Figur 8 

Medianvärden för upplevda dagtidsbesvär hos deltagare 3 under baslinje och behandling. 

Deltagare 5: Resultatet av förändringar i upplevda dagtidsbesvär visas i Figur 9. Deltagare 
upplevde före behandlingen ”något besvär” med trötthet median 3 (spridning 2-5) och ”lite grand 
besvär” med att vara sömnig median 2 (spridning 1-5), okoncentrerad median 2 (spridning 1-4) och 
irriterad median 2 (spridning 1-5) och ”inte alls besvär” med övriga symtom. Efter behandlingen hade 
ingen förändring skett i medianvärden jämfört med baslinjen förutom trötthet som minskat från 
median 3 till 2 (spridning 1-4). Den visuella analysen visar baslinjer med neutral riktning och som 
ligger på lägsta skattningsnivå förutom skattningen kring trötthet, sömnighet, att vara okoncentrerad 
irriterad och nedstämd som visar starkt positiv riktning. Riktningen ändras sedan i behandlingsfasen 
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och visar en stark negativ riktning för att sedan variera lite under behandlingen. Nivån för trötthet 
och att vara sömnig och okoncentrerad visar ingen tydlig förändring i sista behandlingsveckan 
jämfört med nivån under baslinjen.  

 

Figur 9 

Medianvärden för upplevda dagtidsbesvär hos deltagare 5 under baslinje och behandling. 

 

Processvariabler som behandlingen avser att förändra 
Dysfunktionella föreställningar vid för- och eftermätning som mättes med Dysfunctional Beliefs and 
Attitudes about Sleep Scale, DBAS samt den procentuella förändringen redovisas i Tabell 5. 
Resultatet visar en procentuell förbättring på 43 % för deltagare 3 och ingen förändring för deltagare 
1 och 5. 

Sömnrelaterad ångest och upptagenhet kring sömn vid för- och eftermätning som mättes med 
Anxiety and Preoccupation About Sleep Questionnaire, APSQ samt den procentuella förändringen 
redovisas i Tabell 5. Resultatet visar en procentuell förbättring för alla tre deltagare på 22-31 %.  

Sömnrelaterad arousal vid för- och eftermätning som mättes med Pre-Sleep Arousal Scale, PSAS samt 
den procentuella förändringen kring fysisk och kognitiv arousal redovisas I Tabell 5. Resultatet visar 
att skattningen på den fysiska subskalan gick ned för alla tre deltagare med en procentuell 
förbättring mellan 15 och 26 %. På den kognitiva subskalan varierade resultatet från 0 % det vill säga 
ingen förändring till 51 % förbättring.  

Selektiv uppmärksamhet kring sömnrelaterade symtom vid för- och eftermätning som mättes med 
Sleep Associated Monitoring Index, SAMI samt den procentuella förändringen redovisas i Tabell 5. 
Resultatet varierade från 0 % det vill säga ingen förändring till 74 % förbättring.  
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Sömnrelaterade säkerhetsbeteenden vid för- och eftermätning som mättes med Sleep Related 
Behaviors Questionnaire, SRBQ samt den procentuella förändringen redovisas i Tabell 5. Resultatet 
visar att skattningen gått ned för alla tre deltagare med en procentuell förbättring mellan 10-56%.  

 

Måluppfyllelse 
Figur 10 visar resultatet av skattad måluppfyllelse för deltagarnas egna behandlingsmål. Deltagarna 
fick skatta måluppfyllelsen på en skala 0-10 där 0 är ”inte alls uppfyllt” och 10 är ”helt uppfyllt”. 
Deltagarnas mål uppfylldes i hög grad med skattningar från 6-10 förutom ett mål som inte alls 
uppfylldes för deltagare 3. 

 

 

 

Figur 10 

Skattad måluppfyllelse på en skala 0-10 för deltagarnas respektive behandlingsmål 

 

Tilltro till behandlingen 
Tabell 5 visar resultatet av självskattningen av tilltron till och förväntningar på behandlingen under 

session 3 som mäts med the Credibility/ Expectancy Questionnaire, CEQ. Resultatet visar att alla tre 

deltagarna uppfattar behandlingen som logisk och användbar, och upplever sig säkra i att kunna 

rekommendera behandlingen till andra, samt har en känsla av att behandlingen ska ge 

symtomlindring, med skattningar mellan 7-9 på en niogradig skala. De tre deltagarna både tror och 

har en känsla av att de ska bli bättre med hjälp av behandlingen med skattningar som varierar mellan 

60-100%. 
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Tabell 5 
 

Utfallsmått vid för- och eftermätning av självskattningsformulär och den procentuella förbättringen 
samt skattning av tilltro till behandlingen. 

 
Deltagare 

 
1 

   
2 

  
3 

   
4 

  
5 

  

  
F 

 
E 

 
% 

 
F 

 
E 

 
F 

 
E 

 
% 

 
F 

 
E 

 
F 

 
E 

 
% 

Grad av insomni              
ISI               0-28p 
 

16 8 50 19 ― 19 7 63 14 ― 13 5 62 

Dagtidssymtom              
WSAS         0-40p 
 

25 18 28 28 ― 36 14 61 15 ― 13 4 69 

HADS        ångest  
                    0-21p 

6 6 0a 5 ― 16 6 62 6 ― 3 2 33 

            depression  
                    0-21p 

5 3 40 4 ― 9 2 78 6 ― 4 0a 100 

Kognitiva faktorer              
DBAS       0-100p 44 43 

 
2 57 ― 67 38 43 32 ― 36 36 0a 

APSQ     10-100p 79 
 

62 22 64 ― 77 22 71 31 ― 39 28 28 

PSAS              
fysiskt        9-45p 13 11 15 19 ― 19 14 26 14 ― 13 10 23 
kognitivt     9-45p 23 

 
23 0a 27 ― 36 21 42 17 ― 35 17 51 

SAMI     30- 150p 69 
 

69 0a 92 ― 111 70 37 74 ― 76 56 26 

SRBQ     32-160p 95 
 

75 21 96 ― 96 68 29 56 ― 60 54 10 

CEQ -Tilltro till 
behandlingen  

             

Logisk           1-9p 7 
 

   ― 8    ― 8   

Användbar    1-9p 8 
 

   ― 8    ― 7   

Säker i att     
rekommendera 
                      1-9p 

8    ― 9    ― 7   

Tro på förbättring     
               0-100 % 

70    ― 60    ― 100   

Känsla symtom-
minskning kommer 
ske 0-9p 

7 
 

   ― 9    ― 8   

Känsla förbättring           
                0-100% 

70 
 

   ― 60    ― 80   

Not. F anger resultat vid förmätning och E anger resultat vid eftermätning. % anger den procentuella 
förändringen mellan förmätning och eftermätning. 
a)  0% betyder  ingen förändring efter behandling. 
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Diskussion 
 

Det övergripande syftet med studien var att utvärdera effekter av individuell kognitiv terapi med 
beteendeexperiment för gymnasieungdomar (16-19 år) med primär insomni. Efter behandlingen har 
alla deltagares svårighetsgrad av insomni minskat stort, och funktionsförmåga under dagtid har 
förbättrats avsevärt. En viss förbättring har setts på ångest och depressionssymtom. De olika 
kognitiva vidmakthållande faktorerna minskade mellan 0-71 %. Deltagarnas personliga mål 
uppfylldes i hög grad, och behandlingen uppfattades som trovärdig och de hade positiva 
förväntningar. Förändringar i sömnrelaterade symtom och dagtidsbesvär som undersökts genom 
dagliga mätningar i sömndagbok är mer otydliga. Studien visar att det är möjligt att åstadkomma 
förbättringar hos ungdomar med kort individuell behandling för insomni.  

Denna studie är en replikation av den enda publicerade studien med KT-I (Harvey et al., 2007) med 
en förlängning då behandlingsmetoden testades på ungdomar, en åldersgrupp som kommit i 
skymundan ifråga om forskning på insomnibehandling. Studiens design, single subject, innebär en 
förbättring i jämförelse med pilotstudien som saknade kontroll. Sammanfattningsvis har studien 
genererat jämförbara resultat på flera av pilotstudiens eftermätningsresultat men vissa skillnader 
finns, vilka beskrivs mer ingående nedan. Denna studie stödjer det antal sessioner som pilotstudien 
med KT-I funnit vara ett tillräckligt antal för vuxna utan andra psykiatriska diagnoser (Harvey et al., 
2007). 

Resultaten från pilotstudien och denna studies resultat är dock inte helt jämförbara då gruppmedel 
kan dölja enskilda resultat där förändringar sett annorlunda ut eller varit obefintliga. Deltagarna i 
denna studie kan vara annorlunda än populationen och på så vis ge en icke-representativ bild. 
Forskningen på KT-I ligger dock i startgroparna och än finns bara en publicerad studie med KT-I att 
tillgå för att sätta resultaten i ett sammanhang. 

Svårighetsgraden av insomni (ISI) minskade med 50-63 % för deltagarna, vilket överensstämmer med 
pilotstudiens resultat där minskningen var 55, 98 % i genomsnitt (Harvey et al., 2007).  Minskningen 
har medfört att deltagarna efter behandlingen inte längre uppfyller klinisk insomni.  

Insomningstiden minskade tydligt utifrån de skillnader som analysen av för- och eftermätning visade 
med en procentuell minskning på 35,67-56,32 % vilket ligger nära pilotstudien där minskningen i 
genomsnitt var 52, 07 % (Harvey et al., 2007). Den visuella analysen visar inte samma tydliga 
minskning och för en av deltagarna kan ingen effekt utläsas. Effektberäkningar ger också en delvis 
motstridig bild där en minskning av insomningstid kan visas för två av deltagarna. Insomningstiden 
var redan före behandling mycket kort för en av deltagarna så utrymmet för förbättringar var inte så 
stort. Efter behandling är insomningstiden 30 minuter eller mindre för alla deltagare vilket används 
som gränsvärde för problem med insomning (Morin, 2003).  

Antal uppvaknande och vaken tid efter uppvaknande var inget problem för någon av deltagarna, 
vilket avviker från pilotstudien där vaken tid vid uppvaknande i genomsnitt var 38,95 minuter (Harvey 
et al., 2007). 

Den totala sovtiden förändrades på olika sätt för deltagarna utifrån skillnader som analysen av för- 
och eftermätning visade med både en ökning på 54,35  respektive 21,67 % och en minskning på 
11,47 %. I pilotstudien ökade sovtiden med 12,47 % i genomsnitt (Harvey et al., 2007). Den visuella 
analysen ger visst stöd för dessa förändringar men effektberäkningar ger inte något stöd. 
Sammantaget kan studien inte med säkerhet påvisa någon förändring i sovtid för någon av 
deltagarna. Då deltagarnas sovvanor varierade stort vecka för vecka och mellan helg och vardag bör 
denna studies resultat tolkas med försiktighet. Under behandlingens gång framkom att samtliga 
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deltagare sov under dagen då och då. Detta var något som inte mätts i studien, så den totala 
sovtiden har sannolikt underskattats då sömn dagtid inte räknats ihop med sömnen nattetid.   

Sömnkvaliteten ökade utifrån de skillnader som analysen av för- och eftermätning visade. Däremot 
visar den visuella analysen och effektberäkningar att ingen förändring med säkerhet kan fastslås. 
Ingen jämförelse finns att tillgå i pilotstudien men en metaanalys över psykologisk behandling mot 
insomni visar en effektstorlek på 0,94 (95 % KI 0,28- 1,60) för ökning av sömnkvaliteten (Murtagh & 
Greenwood, 1995). En förklaring till resultatet skulle kunna vara att behandlingsinslagen i sig medfört 
en tillfällig försämring och att effekterna av minskad svårighetsgrad av insomni ännu inte visat sig på 
upplevd sömnkvalitet vid eftermätningen.  

Funktionsförmågan under dagtid (WSAS) förbättrades med 28-69 %. Resultatet visar en mindre 
förbättring jämfört med pilotstudien där förbättringen var 75,87 % i genomsnitt (Harvey et al., 2007).  

Ångest och depressionssymtom (HADS) minskade med 0-62 % (ångest) och 40-100 % (depression). 
Symtomminskningen hade förmodligen mest betydelse för den deltagare som låg på en klinisk nivå 
för både depression och ångest vid förmätningen men som skattade under gränsvärdet vid 
eftermätningen. Övriga deltagare skattade lågt från början vilket kan ha inneburit att det inte fanns 
utrymme för några större förbättringar och de procentuella förbättringar som ändå visats kan vara 
missvisande då antalet poäng före och efter inte var så stora. Ingen direkt jämförelse finns att tillgå i 
pilotstudien eftersom BAI och BDI användes som mått på ångest och depressionssymtom. 

Dagtidsbesvär var inget större problem för två av deltagarna före behandlingen och ingen förändring 
efter behandlingen kunde påvisas. En av deltagarna hade en högre nivå av dagtidsbesvär och 
analysen före och efter behandling visar tydliga minskningar på upplevda dagtidsbesvär. Den visuella 
analysen ger visst stöd men data saknas för två veckor så det är okänt hur utvecklingen sett ut. 
Effektberäkningar har inte gett något stöd för en minskning av dagtidbesvären eftersom 
variationerna i skattningen varit stor. I jämförelse med en annan studie som mätt dagtidssymtom på 
deltagare med insomni (Jansson & Linton, 2005) framstår deltagarnas skattningar av dagtidssymtom 
som låga i denna studie. Det är bekräftat att unga upplever dagtidssymtom som en konsekvens av 
sömnbrist (Fredriksen et al., 2004; Yang & Spielman, 2001; Roberts et al., 2002; Wolfson & 
Carskadon, 1998) men ingen jämförelse med vuxna ifråga om graden av symtom har hittats. Ungas 
starkare fysiska återhämtningsförmåga kanske gör att konsekvenserna av dålig sömn inte blir lika 
funktionsnedsättande. Det är även tänkbart att det är mer möjligt att kompensera för sömnbrist i 
skolan än på en arbetsplats. Flera av deltagarna berättade att de tog sig en tupplur under raster, eller 
slumrade under lektioner.  

De kognitiva processvariabler som behandlingen avsett att förändra minskade i studien för alla fem 
variabler. Minskningen varierade i jämförelse med pilotstudien och minskningen visades inte för alla 
deltagare. 

Dysfunktionella föreställningar (DBAS) minskade med 43 % för en deltagare vilket är jämförbart med 
pilotstudien där förändringen i genomsnitt var 59 % (Harvey et al., 2007). För två av deltagarna 
förändrades inte värdet alls. Den deltagare som visade en minskning hade vid förmätningen en högre 
nivå av dysfunktionella föreställningar jämfört med pilotstudien. Vid eftermätningen minskade de 
dysfunktionella föreställningarna till ungefär samma nivå som de andra två deltagarna men i 
jämförelse med pilotstudien hade alla tre en högre nivå. I en studie där fyra olika insomnirelaterade 
mätinstrument testades mot varandra (Smith & Trinder, 2001) sattes gränsvärdet på DBAS för unga 
vuxna till 34,9. I jämförelse med detta gränsvärde ligger deltagarnas resultat knappt över, så 
utrymmet för förändring kanske inte var särskilt stort. 
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Sömnrelaterad ångest och upptagenhet kring sömn (APSQ) minskade med 22-77 % i studien.  I 
pilotstudien var minskningen i medel 64 % (Harvey et al., 2007). Nivån för alla deltagare vid 
förmätningen är jämförbar med pilotstudien och vid eftermätningen är den jämförbar för två av 
deltagarna.  

Sömnrelaterad arousal (PSAS) mättes som fysisk respektive kognitiv arousal. Fysisk sömnrelaterad 
arousal minskade med 15-26 %. Ingen jämförelse från pilotstudien finns att tillgå. Kognitiv 
sömnrelaterad arousal minskade med 42 % respektive 51 % för två deltagare, vilket är jämförbart 
med pilotstudien där minskningen i genomsnitt var 48 % (Harvey et al., 2007). Ingen förändring 
skedde för en deltagare. Nivån efter behandlingen var dock liknande för alla tre deltagare och låg 
högre i jämförelse med pilotstudien. 

Selektiv uppmärksamhet kring sömnrelaterade symtom (SAMI) minskade med 37 % respektive 26 % 
för två deltagare vilket kan jämföras med pilotstudiens minskning med 37 %. Ingen förändring 
skedde för en deltagare.  

Säkerhetsbeteenden (SRBQ) minskade mellan 10-29 % för deltagarna i studien, vilket är lågt i 
jämförelse med pilotstudien där minskningen var 53 % (Harvey et al., 2007). Deltagarnas nivå av 
säkerhetsbeteenden vid förmätningen låg betydligt högre för två deltagare (95-96 poäng) jämfört 
med genomsnittet i pilotstudien där medel var 52,87.  

En deltagare minskade mest procentuellt sett på de olika processvariablerna och de andra två hade 
båda lägre procentuell förändring, och för vissa variabler skedde ingen förändring. Deltagaren med 
störst minskning skattade dock från lågt början och det är tänkbart att en ”golveffekt” infunnit sig, 
det vill säga att utrymmet för förändring inte var särskilt stort för de två som redan från början 
skattat låga värden. En annan förklaring skulle kunna vara denna studiens behandlares oerfarenhet 
av metoden gjort att de kognitiva momenten inte tillämpats på optimalt sätt, i jämförelse med de 
mångårigt erfarna behandlare som utförde KT-I i pilotstudien (Harvey et al., 2007) eller att 
behandlingen pågått för kort tid. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att det finns en skillnad 
mellan ungdomar och vuxna när det gäller nivån i skattningar för de med insomni respektive inte 
insomni vilket gör jämförelsen med pilotstudien missvisande. T.ex. skattar alla deltagare högre grad 
av säkerhetsbeteenden jämfört med pilotstudien. 

Behandlingens trovärdighet (CEQ) uppfattades av alla deltagare som hög vilket ger en indikation om 
att kognitiv terapi med beteendeexperiment uppfattades som en lämplig metod för de ungdomar 
som genomgick behandlingen. CEQ som också mätte upplevda förväntningar på behandlingen visade 
också höga värden det vill säga deltagarna hade positiva förväntningar på att behandlingen skulle 
hjälpa dem. Resultatet visar att förutsättningarna för behandlingen är jämförbara när det gäller tilltro 
till behandlingen och deltagarnas förväntningar. Ingen skillnad mellan deltagarnas skattningar 
beroende på vilken behandlare de haft kunde ses. 

Måluppfyllelse: Målen uppfylldes i mycket hög grad för deltagarna, vilket får ses som ett mått att 
deltagarna var nöjda med hur behandlingen påverkat det som de tyckte var viktigt. Målen är svåra 
att jämföra med varandra då det fanns stora skillnader i vilka mål som sattes upp, antal mål, hur 
dessa skulle utvärderas efteråt, samt svårighetsgraden i att uppfylla dem.  

En reflektion i efterhand är om de besvär deltagarna upplevde som mest besvärliga och som de 
formulerat mål kring också kunde ses i de mätningar som gjordes, det vill säga om dessa värden var 
högre i jämförelse med andra mått och om en större förbättring efter behandlingen kunde visas för 
dessa. Dessa skillnader kunde utläsas för de olika deltagarna. Två deltagare uppgav insomning som 
största problemet varav den ena var förknippat med hög grad av oro, kognitiv arousal och tankar 
kring konsekvenser av bristande sömn, medan den andra inte visade några uttalade upplevda 



41 

 

kognitiva problem vilket stöds av uppmätta resultat. Insomningen visade störst minskning för båda 
och för deltagaren med hög grad av kognitiva problem visas en större minskning på kognitiv arousal. 
En deltagare uppgav störst problem dagtid vilket stöds av resultatet av förmätningen och dagliga 
mätningar i sömndagboken som visar hög grad av symtom för dagtidssymtom men inte några större 
problem med sömnrelaterade symtom. Förbättringar vid eftermätningen visar också en större 
förändring av dessa symtom. Deltagarnas egna mål och användandet av skattningsformulär 
tillsammans med dagliga registreringar i sömndagbok bidrar till att synliggöra individuella problem 
som kan fokuseras i behandlingen och därmed bidra till en mer individualiserad och effektiv 
behandling. Skattningarna av måluppfyllelse och övriga skattningar vid eftermätningen har 
administrerats av samma person som genomfört behandlingen, vilket gör att det finns en risk att 
resultatet påverkats av social önskvärdhet. Social önskvärdhet innebär att deltagarna försöker 
framställa sig på bästa möjliga sätt, vilket kan påverka den interna validiteten. Risken kan inte 
uteslutas men de resultat där ingen förbättring skett, samt det mål som inte uppfyllts talar emot det. 

En spekulation över hur det kommer att gå för deltagarnas sömn i framtiden är att deras minskade 
svårighetsgrad av insomni och förbättrade funktionsförmåga, och andra behandlingsframgångar 
kommer att kvarstå med tiden. I pilotstudien av KT-I gjordes uppföljningar upp till ett år efter 
behandlingens slut och deltagarna behandlingsresultat hade bevarats (Harvey et al., 2007). Dock 
befinner sig ungdomar i en mer föränderlig period i livet, vilket gör att det blir svårare att spekulera i 
hur behandlingseffekter består över tid.  

Ytterligare en möjlig begränsning är att denna studie kanske inte förmått att påverka de kognitiva 
vidmakthållande faktorerna med samma effekt, så kanske finns det en högre risk för att utveckla 
insomni igen.  

Studiens design har vissa svagheter som begränsar de tolkningar man kan göra av resultatet. Den 
främsta begränsningen med en single-subject A-B design är svårigheten att kontrollera för hot mot 
intern validitet. Under bedömningsintervjun kontrollerades för flera faktorer utanför behandlingen 
som skulle kunna leda till en förändring av beroendevariablerna eller motverka förändring, tex 
deltagande i andra behandlingar, medicinering och kronisk smärta, men det är osäkert hur andra 
händelser och företeelser under behandlingsperioden kan ha påverkat deltagarna. Användande av 
skattad måluppfyllelse kontrollerar till viss grad för effekter av upprepad testning: deltagarna visar 
att de upplever att något har förändrats till det bättre, så förklaringen att förbättringen av 
funktionsförmågan dagtid (WSAS) och svårighetsgraden av insomni (ISI) bara beror på upprepad 
testning verkar osannolikt. Med barn och ungdomar finns en ökad risk att förändringar i mätningar 
avspeglar naturliga utvecklingsförlopp som skulle skett oavsett behandling eller inte, ett exempel på 
mognad. Prospektiva studier visar att ungas sömnvanor försändras med stigande ålder 
(Thorleifsdottir et al., 2002), och att de sätt vanorna ändras på leder till ett sömnunderskott, främst 
under vardagar (Yang & Spielman, 2001; Fuligni & Hardway, 2006). Är det då sannolikt att deltagarna 
skulle ha förbättrats med tiden?  Epidemiologiska studier visar att insomni ofta är ett kroniskt besvär 
som kan pågå i flera år (APA, 2000 ). Det förefaller inte sannolikt att samtliga deltagare skulle ha 
spontant förbättrats under denna tidsperiod, men möjligheten kan inte uteslutas.  

Bortfall kan vara ett problem för intern och extern validitet om de som avbröt var annorlunda än de 
som fullföljde behandlingen. Att två av de fem deltagarna hoppade av studien i förtid faller inom det 
förväntade då studier med unga får räkna med avhopp på 40-60 % (Kazdin, 2003a). En granskning av 
deras skattningar och sömndagböcker visar följande: Deltagare 2s skattningar vid förmätning och 
baslinje faller inom ramen för vad de deltagare som stannade kvar har uppgett.  Deltagare 4 hade 
haft sömnproblem kortast tid av alla, och skattade lägre än övriga deltagare på fem av sex 
processmått. En spekulation är att deltagarens sömnproblem ännu inte lett till den cykel av 
vidmakthållande faktorer som beskrivits tidigare, och att deltagarens skattningar skulle komma att 
likna de andras mer om sömnproblemen fortsatte. Slutsatsen är att deltagare 2 liknande de deltagare 
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som stannade kvar, och vars avhopp därför inte riskerat att snedvrida resultatet, samt att deltagare 4 
var annorlunda genom att ha haft sömnbesvär kort tid och mindre problem med vidmakthållande 
faktorer, något som kan ha påverkat deltagarens beslut att inte genomgå behandlingen.  

Ett av de största problemen med studien är instabilitet i en del data som mättes kontinuerligt. 
Baslinjen innehöll variabilitet ifråga om sömnvanor, vilket var tydligast när det gällde sänggående. 
Under behandlingen skedde saker som kan ha påverkat vanor och skattningar av symtomupplevelse. 
En lovvecka inföll under behandlingen, under vilken deltagarnas sömnvanor förändrades. Enskilda 
deltagare påbörjade praktik under behandlingsperioden, hade relationsproblem, sov ibland med sina 
partners, och de sysslade med fritidsaktiviteter som sträckte sig över hela helger med sömn på annan 
plats. Det är möjligt att baslinje och behandlingsfasens resultat hade sett jämnare ut om deltagarnas 
tillvaro varit mer stabil. Den externa validiteten, det vill säga generaliserbarheten av studiens resultat 
är lågt då antalet deltagare är litet, och det är svårt att dra några slutsatser om hur det går för 
deltagarna på längre sikt då ingen uppföljningsmätning gjorts efter behandlingsslut. Instabilitet i data 
har gjort att visuell analys har varit svår att tillämpa. Visuell analys är lämpligast att använda när 
resultat är mycket tydliga att utläsa, annars finns en risk med subjektivitet i bedömningen (Kazdin, 
2003b). I denna studie har visuell analys därför kompletterats med andra analysmetoder, i avsikt att 
kompensera för detta och ge även mer objektiva mått. En annan svaghet med studien och den valda 
designen är en låg power, det vill säga med vilken säkerhet en effekt som finns kan upptäckas vilket 
ökar risken för typ-II fel. Med de antal mätvärden som uppmätts i studien kan endast effekter på Phi 
över 0,4 med säkerhet upptäckas (vid alpha .05 och 80 % power) enligt jämförelse med en 
poweranalys av 75 publicerade studier med single subject (Parker, Hagan-Burke, & Vannest, 2007).  
Det kan framstå som motsägelsefullt att svårighetsgrad av insomni minskat stort samtidigt som det 
inte säkert kan konstateras att de flesta sömnsymtomen och dagtidsbesvär i sömndagböckerna 
förbättrats. Låg power skulle kunna vara en förklaring till att de dagliga mätningarna inte visat 
samma förbättringar.  Interventionerna under behandlingen kan också påverkat de dagliga 
skattningarna då det är vanligt att patienter upplever obehag och stress till följd av 
insomnibehandling (Chambers, 1992). Skillnader mellan medelvärden under baslinjen och sista 
behandlingsveckan visar också fler förbättringar jämfört med den visuella analysen. En del av 
förklaringen kan vara att mätinstrumenten som till exempel ISI mäter andra faktorer än de konkreta 
sömnsymtomen i sömndagboken. ISI  mäter en mer komplex klinisk bild av insomni där subjektiv 
skattning av missnöje med sömnen, och oro angående sömn samt konskekvenser av sömnproblem 
innefattas.  ISI har en måttlig korrelation med sömndagböcker (Bastien et al, 2001). Eftersom 
skattningsformulär endast använts en gång före och efter behandling skulle den större förbättringen 
kunna bero på slumpen. Mot detta talar att de skattningsformulär som använts har hög tets-
retestreliabilitet vilket ger en stabilitet i upprepade mätningar. 

Studiens design har styrkor som stärker resultatets tillförlitlighet. Fördelen med single-subject A-B 
design är att kunna se om, och hur mycket en enskild deltagare förändrats efter behandling. 
Behandlingen har varit manualiserad och kontrollerats med checklistor för att försäkra att 
behandlingsinterventionerna utförts. Mätning av både processvariabler och utfall har använts. 
Studien har samma psykometriska mätinstrument som använts i pilotstudien av KT-I (Harvey et al., 
2007), undantaget Beck Anxiety Inventory, BAI och Beck Depression Inventory, BDI där denna studie 
använde HADS istället. Några instrument har tillförts för att få en bredare bild av utfallet: 1) 
Sömndagboken har utökats med negativa dagtidssymtom för att få en tydligare bild av 
dagtidssymtom och sömndata som kompletterar för- och eftermätning. Sömndagboken har använts 
under hela studien, till skillnad från pilotstudien där den användes i 14-dagars perioder vid för- och 
eftermätningar. 2) Subjektiv måluppfyllelse har skattats av deltagarna för att få en bild av hur väl 
deltagarnas egna mål uppfyllts under behandlingen, och för att komplettera CEQ, som endast visar 
hur trovärdig en behandling upplevs som mitt under behandlingens gång.  
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Framtida studier bör använda mått på confounding factors, dvs faktorer utanför behandlingen som 
kan inverka på resultatet. Några förslag är upplevd stress, relationer till andra, förändringar och 
arbetsbörda i skolarbetet, och fritidsaktiviteter. Även sömn dagtid bör inkluderas för att få en bättre 
bild av sömnmängd. Då ungdomars sömnvanor varierar stort (Yang & Spielman, 2001) vore det 
fördelaktigt med längre baslinjemätningar, samt uppföljningar under längre tid efter behandling, 
och/eller vid fler tillfällen efter. Framtida studier med single subject design bör använda multipla 
baslinjer för att säkrare kunna dra slutsatser om förändringars samband med behandling. 
Gruppstudier med kontrollgrupp är också önskvärt då det skulle öka den interna och externa 
validiteten. Följsamhet till behandlingen är ett problem när man gör studier på ungdomar, och det 
blir en balansgång mellan planerad behandlingslängd och hur stor behandlingsdos som kan hinnas 
med under en begränsad tidsperiod. Korta behandlingar har för- och nackdelar. Kostnadsmässigt är 
det fördelaktigt att kunna behandla under kort tid. Det är vanligt att ungdomar avbryter behandling i 
förtid (Kazdin, 2003a) och det sker snabba förändringar i ungdomarnas livssituation under 
behandlingstiden t.ex. jobberbjudande som konkurrerar tidsmässigt (Bootzin & Stevens, 2005) så ett 
längre behandlingsupplägg kan komma att få problem med avhopp. Samtidigt kräver en kort 
behandling att behandlaren snabbt förmår att bilda sig en uppfattning om vad behandlingen ska rikta 
in sig på för att åstadkomma effekt, och det finns en risk att vidmakthållande faktorer förbises och 
behandlingen således blir mindre effektiv. Kanske skulle en längre behandling kunnat ge mer effekt 
på resultat och stärka behandlingseffekterna på längre sikt. Det vore intressant med en studie där 
olika längd på KT-I testades på ungdomar och behandlingsresultat jämfördes. 

Studien visar att det är möjligt att med kort individuell behandling för insomni åstadkomma positiva 
förändringar hos ungdomars insomni och angränsande problem. Sömnproblem är ett växande 
problem bland unga i Sverige, och KT-I kan vara en möjlig behandlingsmetod.   
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KT-I Behandlingsmanual 

Struktur enligt vad Judith Beck beskriver i ”Cognitive Therapy” (1995) men med de komponenter och 
interventioner Alison Harvey beskriver i artiklar.  

Fas 1  

Fas 1 kan behöva två sessioner.  

Mål med första fasen enligt Alison Harvey 

 Hitta de vidmakthållande faktorerna och förstå hur de hänger ihop genom att bygga upp en 
personlig modell över natt- respektive dagprocesser. Man kan benämna de flesta 
problematiska vidmakthållande faktorerna men inte ge sig in i Dysfunktionella Antaganden 
eller Felaktig Perception av Sömnmängd och Dagtidssymtom, då det passar bättre för fas 2.  

Session 1 

Mål med första sessionen enligt Judith Beck 

 Bygga ett förtroende och följsamhet till terapin. 

 Socialisera patienten till kognitiv terapi. 

 Utbilda patienten om hennes tillstånd, om den kognitiva modellen och om hur terapi går till. 

 Normalisera patientens svårigheter och ge hopp. 

 Ta reda på (och om det behövs) korrigera förväntningarna på terapin 

 Samla mer information om patientens svårigheter. 

 Använda informationen för att göra en problemlista (kallas personliga mål i manualen).  

1 Sätta en agenda (samt förklara varför man arbetar med en agenda). Man kan säga att det gör så 
att man kommer ihåg och hinner med det viktigaste. Tyvärr kan vi nog inte vara så flexibla att vi 
uppmanar deltagaren att sätta upp egna saker på agendan. Möjligtvis får man specifikt fråga om det 
är något som har med sömnen, experimenten eller behandlingen i stort som de vill sätta upp på 
agendan under behandlingens gång. 

2 Kolla dagsformen, och ta en titt på objektiva mått som sömndagboken. Ett tillfälle till lite 
alliansbyggande småprat och möjlighet att ta reda på om något hänt sedan det första testbatteriet 
fylldes i. Här kan vi se om deltagaren fyllt i sömndagboken och vi kan förklara och svara på frågor om 
det behövs. Använd bilagan ”sammanställningsblad över din sömn” för att sammanställa 
informationen. (Genom att göra något med sömndagboken visar vi att de är viktiga.) 

3 Ta reda på vilka förväntningar deltagaren har på behandlingen/terapin och vad de har för 
förkunskaper om det kognitiva.  

Förklara att det är mycket individuellt hur sömnproblem utvecklas men oftast beror det på vad som 
kallas en utlösande faktor. Stress av olika slag kan t.ex. vara en utlösande faktor. Den utlösande 
faktorn kan sedan upphöra men sömnproblemet kan vara kvar ändå vilket beror på vad som kallas en 
vidmakthållande faktor.  Ge exemplet med nattarbetaren som flera år efter hon slutat jobba natt 
fortfarande har det svårt med sömnen, eller studenten som haft en intensiv stressig period i skolan 
och pluggat på sena kvällar/nätterna men sedan fortfarande har det svårt att vända rätt dygnet 
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under lovet/lugnare period. Fråga deltagaren vad det kan vara som gör att sömnproblemen finns 
kvar trots att den utlösande faktorn försvunnit. Med hjälp av Guided diskovery kommer 
förhoppningsvis lite svar som ”vanor, tankar osv”, vilket man kan relatera tillbaka till när man skriver 

de personliga modellerna. ”För att ta reda på varför du har sömnproblem så behöver vi lära känna 

ditt sömnproblem och hur det ser ut för dig vilket vi kommer att jobba med idag och eventuellt nästa 
gång.”   

* Förväntningar: En del som söker behandling tänker sig att de ska bli ”botade” av terapeuten. Med 
kognitiv terapi handlar det om ett samarbete där terapeut och deltagare samarbetar.  

Fråga deltagaren vad det känner till om kognitiv terapi. Ge en kort förklaring (tex hur tankarna 
påverkar känslor och beteenden) och säg att ni kommer gå in på det mer strax.  

4 Sätta personliga mål för behandlingen. Viktigt att se till att det blir mätbara mål, och att de är 
realistiska. ”Hur kommer du märka att dina problem blivit bättre/att behandlingen fungerat?”. (Se 
Bilagan ”Mina Mål”).  

5 Utbilda deltagaren om sömnproblem (kort i enlighet med Sömnfakta bilagan) samt rita upp 
personliga modeller för hur deltagarens dag- respektive nattproblem ser ut. Utbilda deltagaren om 
den kognitiva modellen.  

Fråga deltagaren om den vet hur många som lider av sömnbesvär. (20% av kvinnorna och 16% av 
männen i gruppen 16-24 lider av sömnproblem.) Betona att det är mycket vanligt men också att de 
allra flesta som går genom en sådan här behandling blir betydligt bättre. Ta upp fakta om sömn i 
enlighet med bilagan Sömnfakta. 

Fråga om det är natten eller dagen som är värst, och börja med det patienten svarar. Fråga efter en 
specifik nyligen upplevd dålig natts sömn och jobbig dag, och bygg modellen efter det. (Bilaga) Man 
kan blicka tillbaka på sömndagboken om det går lite trögt att komma på en viss natt eller dag.  

Introducera vissa kognitiva hörnstenar med hjälp av modellerna:   

Hur vi tänker påverkar hur vi känner och hur vi beter oss! Kognitiv terapi bygger på människors 
tankar och hur de påverkar våra känslor och beteenden. Kognitiv terapi utgår från att vi har tankar 
som är överdrivna, förvrängda eller felaktiga och som ger oss problem av olika slag. T.ex. kan oro 
över att vi inte kan somna leda till att vi får svårare att somna. Behandlingen går ut på att hitta 
ickehjälpsamma tankar kring din sömn och sedan förändra dem till mer konstruktiva tankar.  För att 
du ska kunna förändra dina tankar så att de blir mer verklighetsanpassade måste du tillsammans med 
din terapeut testa ditt tänkande och se hur väl det stämmer med verkligheten. Det gör ni genom att 
planera och genomföra olika typer av experiment.  

Introducera koncepten Oro, Selektiv Uppmärksamhet samt Säkerhetsbeteenden med hjälp av 
deltagarens egna modeller och med exempel.  

Oro påverkar hur vi känner oss och hur det blir)  

 T.ex. Tänk dig att du är rädd för att prata inför en grupp. Vad känner du när du får 
frågan om du kan berätta för de andra hur du lyckades lösa ett problem? Du känner 
rädslan växa inom dig, och tänker, jag vet inte vad jag ska säga, hjärtat börjar bulta 
och du tänker att jag kommer att göra bort mig och säga något dumt, de kommer att 
skratta åt mig, tänk om jag rodnar, du känner att paniken växer. Du minns tidigare 
situationer då du inte lyckats berätta något o.s.v. Vilken effekt skulle sådana tankar 
få? Kommer tankarna att hjälpa dig att prata inför gruppen?  
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o Betona att detta även gäller vid sömnlöshet. Ta gärna ett exempel från något deltagaren 
har nämnt under sessionen.  

 T.ex orostankar över sömnförlust: Hur det ska gå att somna?  

 oro för konsekvenser: Hur det ska gå imorgon om jag inte kan somna?  oro för att bli 
trött, oro för ångesten o.s.v.  

 oro som konsekvens av att förstora: Om jag inte gör en bra presentation i morgon så 
kanske jag ….. , eller varför kan alla andra sova utom jag?  

 Vilka känslor väcker de olika tankarna?  

 Använd ev. bilagan med förhållandet mellan tankar och känslor för att visa att neg 
tankar kring sömn ger jobbiga känslor 

 Vilka konsekvenser får din oro? 

Säkerhetsbeteenden blir vår livlina men vad blir egentligen resultatet? Och vad lär vi oss? 

 Fråga deltagaren vad han/hon gör för att påverka sömnlösheten när tankarna 
kommer alternativt vad deltagaren gör för att hantera en dag efter en dålig natt). 
T.ex tittar på klockan – Vad händer med oron? Hur känns det? Blir det lättare att 
somna?  

Selektiv uppmärksamhet påverkar vad vi tänker och hur vi känner oss. Ge exempel med personer 
med fobi som ständigt läser av omgivningen efter tecken på att det de är rädda för ska dyka upp. Hur 
kan det påverka förmågan att slappna av? När man har sömnproblem är det vanligt att man är 
överdrivet uppmärksam på allt som kan vara störande för sömnen. Ljud verkar högre, kroppen tycks 
spänd, tankarna tycks snurra på i full fart…  

o Kan göra en övning där deltagaren får testa att rikta uppmärksamheten inåt ett par 
minuter. Sedan rikta den utåt mot omgivningen en stund. Diskutera upplevelsen 
efteråt.  

 

Titta på hur de onda cirklarna för dag och natt går över i varandra. (Tex att cirkeln som ledde till en 
dålig natts sömn leder till en cirkel där man uppmärksammar trötthetssymtom och ställer in tex 
motion, vilket leder in på risk för ytterligare en dålig natts sömn). Förklara att det är mycket vanligt 
att det ser ut som det gör som i deltagarens egna modeller. Positivt är att det går att bryta onda 
cirklar av detta slag. Be om förslag på var man ska gå in och bryta.  

6 Ge hemuppgift: Syftet med hemuppgifterna i fas 1 bör vara att skola in den kognitiva metoden 
samt att bidra till konceptualiseringen.  

Några exempel: a) att låta deltagaren träna på att registrera situation, tanke och känsla med hjälp av 
texten hemuppgift i bilagorna. Deltagaren väljer om han/hon vill göra det på natt resp. dagsymtom. 
Alt att med hjälp av de personliga modeller man fått uppritade åt sig fundera på om det finns fler 
onda cirklar eller idéer om hur och var man kan gå in och jobba för en förändring. b) Att läsa en text 
om sömnkunskap.  

7 Summera samt be om feedback som behandlare: Fråga hur deltagaren tycker att det har fungerat 
med det första behandlingstillfället. Fråga om det var något som verkade krångligt eller irrelevant för 
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deltagaren, eller något som verkligen ”stack ut”: positivt som negativt. Fråga vad deltagaren ”bär 
med sig” efter sessionen. 

Session 2 

1 Kort uppdatering av hur deltagaren mår samt kolla sömndagboken 

2 Repetera kort vad som togs upp under förra sessionen. Fråga deltagaren om den har något att 
tillägga.  

3 Sätta en agenda 

4 Ta reda på hur det gått med hemuppgiften. 

5 Diskutera saker på agendan. Titta på deltagarens dag- och nattmodeller. Finns det något som 
behöver justeras i modellerna? Nya tankar och idéer om var man kan gå in för att förändra?  

Introducera negativa automatiska tankar och arbeta med de situation-tanke-känsla kedjor som 
deltagaren arbetat med under veckan.  

Identifiera negativt tänkande kring sömnen. Anknyt till hemläxan med situation-tanke-känsla 

o Vilka tankar dök upp hos deltagaren?  

o Vilka tankar är relaterade till sömnen? 

o Vilka känslor väcker dessa tankar? 

 

Lägg tid på att fördjupa dag- och nattmodellerna med hjälp av hemuppgiften. 

 Samtala kring tankarna. Be deltagaren berätta hur han/hon tänker ev. ge exempel på 
situationer där tankarna funnits. 

 Som bakgrundskunskap bör du ha läst genom deltagarens svar på DBAS. 

 

Vad kan vi göra för att förändra negativa tankar?  

 Ett sätt att hantera störande tankar är att förändra dem. Att få syn på sina tankar är 
första steget mot att förändra 

o Många av dina tankar sker snabbt och automatiskt. Därför märker du ofta bara 
resultatet av dem – känslorna.  Men att tankarna är snabba och automatiska innebär 
inte att de är omöjliga att få tag på.  

o Genom att rikta uppmärksamheten mot vad som far igenom ditt huvud när du 
känner saker kan du komma dina tankemönster på spåren, identifiera och förändra 
dem.  

o Alla människor har automatiska tankar som poppar upp och värderar /kommenterar 
det som sker. Ofta lägger man lättare märke till känslorna de väcker än tanken men 
med träning kan man lära sig att upptäcka tankarna och ifrågasätta dem. Det finns 
två perspektiv att ifrågasätta dem enligt: hur sanna de är och hur funktionella de är.  
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Exempel på tankar: 

”Det är bara jag som sover såhär dåligt.” (osant) 

”Jag kommer att få mindre sömn än jag tänkt mig (sant) och därför kommer hela dagen imorgon vara 
körd!” (dysfunktionell tolkning) 

Deltagarna fick under session 1 i hemuppgift att lära sig att identifiera negativa automatiska tankar. 
Nästa steg är att tillsammans med behandlaren undersöka vad som vore rimliga sätt att bemöta de 
mest stressande/emotionellt laddade tankarna med.  

Frågar att ställa till en negativ automatisk tanke:  

 Är detta sant? Vad talar för och emot? 

 Finns det en alternativ förklaring? 

 Vad är det värsta som kan hända? Kommer jag att överleva det? Vad är det bästa som kan 
hända? Vad är det mest sannolika som kan hända?  

 Vad blir konsekvenserna om jag tror på den här tanken? Vad kan effekten bli om jag ändrar 
mitt tänkande? 

 Vad borde jag göra med den här tanken? Vad skulle jag ge får råd till en vän med samma 
tanke? 

Välj några av tankarna och ge deltagaren i uppgift att skriva en adaptiv respons på tanken.  

Ex:  ”Jag kommer att få mindre sömn än jag tänkt mig och därför kommer hela dagen imorgon vara 
körd!” = Att jag får mindre sömn än jag tänkt mig stämmer men morgondagen kommer säkert bli ok i 
alla fall. Jag har sovit dåligt förr och ändå klarat av det jag ska göra dagen efter.  

Det går att förändra hur vi känner och vad vi uppmärksammar 

o Gör en enkel tankeövning som illustrerar att det går att förändra hur vi känner. 

 Be deltagaren att tänka på ett tillfälle då någon som han/hon känner gjort något 
väldigt irriterande mot deltagaren.  

 Be deltagaren att hålla kvar tanken på det som hände och sedan uppmärksamma hur 
det känns.  

 Be sedan deltagaren att skifta uppmärksamhet till det som han/hon uppskattar mest 
hos samma person.  

 Be deltagaren att hålla sig kvar i de tankarna någon minut och sedan uppmärksamma  
hur det känns. Vad händer med känslorna denna gång?  

 

Inför sessionen har du förberett dig genom att titta på resultatet från enkäterna om oro, selektiv 
uppmärksamhet och säkerhetsbeteenden. Diskutera tillsammans med deltagaren om resultaten 
känns bekanta och rimliga. För in resultatet i dag- och nattmodeller.  

Om konceptualiseringen känns tillräckligt klar kan man introducera beteendeexperiment som metod. 
Gör ett kort BE under sessionen och fyll i formuläret tillsammans. 
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Introduktion till beteendeexperiment:  

Anknyt till konceptualiseringen och de idéer ni genererat om var man kan bryta de onda cirklarna. 
Berätta att nästa steg är att deltagaren ska testa att ändra sina vanor och se vad det får för effekt på 
sömnen och dagtidssymtomen. Ta en av deltagarens negativa automatiska tankar som exempel och 
säg att alla våra tankar kan vara sanna eller osanna. Fråga deltagaren om den är beredd att testa en 
del av sina tankar kring sömnen och sömnvanorna. Förklara att ni ska utforma det som vetenskapliga 
experiment och introducera bilagan med beteendeexperimentsformuläret. Beroende på vad som 
tycks mest relevant för deltagarens problem kan man välja mellan att utföra White Bear (se fas 2) 
eller en övning i att skifta uppmärksamhet som ett beteendeexperiment.  

 Exempel på beteendeexperiment under sessionen: 

Antaganden och övertygelser som ska testas 

 Genom att läsa av mina symtom ofta under dagen kan jag helt sant och korrekt uppfatta hur trött jag är  

Alternativ formulering av antaganden och övertygelser 

Om jag fokuserar på något annat kommer jag inte känna mig lika trött (eller irriterad, okoncentrerad, tung i 

kroppen osv). 

Förutsägelse 

Jag kommer att känna mig lika trött vad jag än riktar min uppmärksamhet mot 

Experiment 

Deltagaren får i uppmaning att gå genom kroppsdel för kroppsdel och leta efter symtom på att natten varit 

dålig. Deltagaren får känna efter hur humöret och koncentrationsförmågan är. Efter ett par minuter får 

deltagaren skatta hur trött den känner sig. Deltagaren uppmanas att rikta uppmärksamheten utåt mot 

omgivningen och fokusera på vad den hör, ser och luktar. Efter ett par minuter tillfrågas deltagaren om hur 

mycket trötthet den upplevt under denna del av övningen. 

Resultat/utfall 

Jag tänkte inte lika mycket på hur trött jag var när jag fokuserade på andra saker. Jag kände mig värre när jag 

letade efter tecken på tröttheten.  

Reflektion 

Genom att fokusera på andra saker än min trötthet kanske jag kan orka med mer 

 

6 Ny hemuppgift: att fortsätta registrera situation-tanke-känsla och lägga på formulerandet av 

realistiska alternativ till tanken. Eventuellt lägga till ett beteendeexperiment att utföra mellan 

sessionerna. 

7 Summera tillsammans med deltagaren och be om feedback.  
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Fas 2 

Mål med den andra fasen enligt Alison Harvey 

 Förändra de processer som vidmakthåller sömn- och dagsproblemen.  

 Att hitta tillfälle att ta upp de vidmakthållande faktorer som man inte tog upp i fas 1.  

 Använda beteendeexperiment för att för att förändra kognitioner.  

 Knyta ihop både natt och dag och de tekniker deltagaren lärt sig.  

 

Session 2-6   

1 Kort uppdatering samt kolla sömndagboken 

2 Se vad deltagaren minns av föregående session, samt repetera om det behövs. (s 49 i Beck för idéer 
om frågor).  

3 Sätta en agenda 

4 Ta reda på hur det gått med hemuppgiften. 

5 Diskutera saker på agendan.    

6 Ny hemuppgift 

7 Summera tillsammans med deltagaren och be om feedback. (s 59 i Beck för idéer) 

Att välja fokus 

Under fas ett har behandlare och patient diskuterat var i de onda cirklarna man kan gå in för att 
bryta. För följsamhetens skull är det ytterst viktigt att ta hänsyn till patientens egen uppfattning och 
tro. Utforska eventuella reservationer. Deltagarens upplevelse över om natt eller dagtidssymtom är 
värst används för att bedöma om fokus ska ligga på dag resp. nattsymtom. 

Harvey visar en vanlig ordning som de olika behandlingskomponenterna i fas två brukar gås genom: 
Störd perception, Oro, Selektiv uppmärksamhet och avläsning, Säkerhetsbeteenden, och 
Ohjälpsamma föreställningar om sömn. Den här ordningen kan se annorlunda ut beroende av vad 
som är mest vidmakthållande för patientens sömnbesvär.  

Denna sömnbehandling är komprimerad och det blir viktigt att fokusera beteendeexperimenten på 
de vidmakthållande faktorer som är mest kritiska för att vidmakthålla patientens sömnproblem.  
Använd resultat från skattningsformulär, modell över natt- respektive dagtidssymtom och intervju för 
att få en uppfattning om detta. Använd bifogat sammanställningsblad för att sammanställa resultatet 
och skapa en helhetsbild över deltagarens vidmakthållande faktorer och få ett underlag till 
bedömning av fokus i behandlingen.  

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är tidsrymden under sessioner samt mellan sessionerna. Se till 
att beteendeexperiment ges nog med tid (kvällar, dagar, nätter) för att kunna visa resultat och välj 
interventioner som har en chans att ge resultat under behandlingstiden. Vissa metoder tar tid att lära 
sig, så öva dem med patienten under sessionen.  
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Specifika metoder för att förändra de vidmakthållande processerna  

Kognitiv terapi  

Konceptualiseringen visar hur patientens problem vidmakthålls av kognitioner.  Konceptualiseringen  
byggs upp genom ett samarbete mellan patient och behandlare och är öppen för patienten.  
Interventioner bygger på konceptualiseringen.  

Mål med kognitiv terapi 

1) Att identifiera och verklighetstesta negativa ickehjälpsamma kognitioner, som ligger till 
grund för negativa känslor och beteenden. 

2) Att utveckla och testa nya mer adaptiva kognitioner som kan ge en mer positiv erfarenhet av 
sig själv, andra och världen.  

Beteendeexperiment i kognitiv terapi 

”Beteendeexperiment är planerade experimentella aktiviteter, baserade på experiment eller 
observationer, som patienten tar sig an under eller mellan sessioner. Designen kommer från en 
kognitiv problemformulering, och dess primära syfte är att ge ny information vilket kan bidra till: 

1) Att testa hur sanna patientens nuvarande antaganden är 
2) Att konstruera mer adaptiva antaganden 
3) Att bidra en utveckling och verifiering av den kognitiva konceptualiseringen” 

(Fritt översatt från Bennet) 

Om det inte finns något positivt alternativt antagande att testa så kan beteendeexperiment behövas 
för att bygga nya teorier.  

Att konstruera effektiva beteendeexperiment 

Exempel på frågeställningar: 

a) Är det sant att… (ursprungligt antagande A testas, A och B (nytt adaptivt)jämförs, B testas) 
b) Vad skulle hända om… (används när de vidmakthållande faktorerna är okända för patienten) 

Olika typer av experiment: 

Aktiva experiment: P gör eller tänker medvetet annorlunda och observerar hur det påverkar vad som 
händer, och reflekterar över vad det får för konsekvenser för deras tänkande och beteende. 

Observationsexperiment används när mer information behövs eller när ett aktivt experiment inte kan 
genomföras av olika skäl. Kan generera ny information eller testa hypoteser. 

Reflektionsfrågor för behandlaren finns i bilagor. 

Störd perception 

Fas 1 tar inte upp störd perception kring sömn och det finns heller inga skattningsformulär som lyfter 
fram detta. Försök därför att så tidigt som möjligt under fas 2 att föra in samtalet kring, hur lång tid 
det tar att somna, antalet timmar sömn de fått och hur många gånger de vaknat under en natt. Väck 
frågan om det skulle kunna vara så att deltagaren har svårt att på ett korrekt sätt uppskatta 
insomningstid, hur länge de sovit samt antalet gånger de vaknat. Designa beteendeexperiment vid 
behov.  
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Utbilda deltagaren om varför det är svårt att korrekt uppfatta sin sömn: Sömn karaktäriseras av 
frånvaro av minnen. För att man ska vara säker på att man sovit krävs ofta en sömnperiod på 30 min i 
sträck. För den som ligger i sängen och grubblar kan det vara svårt att upptäcka att man dåsat till då 
och då. När man vaknar fortsätter tankarna på samma spår som innan man somnade och 
tidsperioden upplevs i efterhand som en lång vaka.  Förklara att sömn är något vi (felaktigt) värderar i 
efterhand, och att känslan man har när man vaknat inte är något bra mått på hur många timmar man 
sovit eller hur god sömnkvalitén var.  

Exempel på beteendeexperiment: 

Antaganden och övertygelser som ska testas 

Jag vaknade åtminstone 15 ggr i natt. 

Alternativ formulering av antaganden och övertygelser 

Jag vet inte hur många gånger jag vaknade. Det är svårt att göra en korrekt bedömning. 

Förutsägelse 

Jag kommer att vakna till minst 10 gånger 

Experiment 

Deltagaren får trycka på en räknare varje gång han/hon vaknar. Morgonen efter läses resultatet av. Eventuellt 
kan försöket upprepas några nätter. 

Resultat/utfall 

Deltagaren upptäcker att han/hon vaknar mellan 0 och 3 gånger, d.v.s bättre än de trott. 

Reflektion 

Att bedöma sömn är svårt och det är möjligt att man upplever det som värre än det egentligen är. 

 

Oro/ältande 

Skattningsformulär APSQ (Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire) och  PSAS-C  
(cognitive subscale of the Pree-Sleep Arousal Scale) samt modellerna över dag- resp nattsymtom ger 
underlag till bedömning av faktorer kring oro. 

Oron kännetecknas av:  

- tankar kring att kunna somna så fort som möjligt och att få så mycket sömn som möjligt.  
- oro kring hälsan, att inte kunna hantera saker nästa dag, tankar kring icke lösta problem som 

dykt upp under dagen, framtida långsiktiga beslut och problem, tankar kring familjen, arbetet 
och vänner.  

- tankar för att komma ihåg, generell oro och även tankar kring positiva angelägenheter. 

Typer av dysfunktionell oro som kan identifieras: Katastroftankar, Svartvitt tänkande, 
Övergeneralisering, Förminska det positiva eller Förstora det negativa. (Se bilagor för fler exempel på 
respektive typ.) 
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Automatiska tankar 

Havey har använt sig av Judith Becks metod (Kap 6, 8 och 9 i Cognitive Therapy) för att lära 
deltagarna att vara uppmärksam på, fånga och ifrågasätta automatiska tankar. Deltagarna får välja 
sömnrelaterade tankar att arbeta med. Se fas 1 för mer detaljer.  

Dock menar Harvey att detta sällan är nog utan tycker att man ska kombinera med nedanstående 
metoder:  

 Patienter som ställer ”varför-frågor” kan behöva ett beteendeexperiment för att se att detta 
inte är konstruktivt och inte hjälper till i problemlösandet. 

 Positiva föreställningar om att oro i sängen skulle vara välgörande bemöts med sokratisk 
utfrågning, och beteendeexperiment. 

 Patienter som försöker stoppa eller förhindra vissa tankar får pröva det i 
beteendeexperiment.  
 

 Exempel på beteendeexperiment White Bear under sessionen: 

Antaganden och övertygelser som ska testas 

Om jag aktivt försöker att stoppa en tanke kommer jag att tänka mindre på den 

Alternativ formulering av antaganden och övertygelser 

Att aktivt försöka blockera tankar gör tankarna mer påträngande 

Förutsägelse 

Jag kommer att kunna sluta tänka på en vit björn 

Experiment 

Deltagaren försöker att inte tänka på en vit björn under 3 minuter 

Resultat/utfall 

Ju mer jag försökte stoppa tankarna desto svårare var det att tänka på något annat. 

Reflektion 

Att försöka stoppa tankarna leder bara till att de blir mer påträngande 

 

Gör om samma experiment men uppmana deltagaren att inte försöka stoppa tankarna. Utvärdera 
hur mycket tid/tankekraft som användes åt tankar på björnen denna i gång i jämförelse med det 
första experimentet. Se kapitlet om GAD i Bennet (2004) för inspiration om fler beteendeexperiment 
om oro.  

Selektiv uppmärksamhet och avläsning  

Skattningsformulär SAMI (The Sleep Associated Monitoring Index) samt modellerna över dag- resp 
nattsymtom ger underlag till bedömning av faktorer kring selektiv uppmärksamhet kring 
sömnrelaterade hot. 

 



61 

 

Natt 
-Kroppsliga sensationer som är förenliga med att falla i sömn  
-Kroppsliga sensationer som inte är förenliga med att falla i sömn  
-Uppmärksammar saker i miljön som stör sömn 
-Uppmärksammar klockan, tiden 

Dagtid 
-Uppmärksammar klockan, tiden 
-Kroppsliga sensationer eller tecken på dålig sömn när du vaknar 
-Kroppsliga sensationer eller tecken på dålig sömn under dagen 
-Tankar kring fungerande 
-Tankar kring sinnesstämning 
 

Identifiera vad och hur patienten bevakar för sömnrelaterade hot under natten eller tecken på 
sömnbrist under dagen. Ge i uppgift att hitta den underliggande betydelsen/meningen med dessa 
beteenden, och hitta konsekvenserna.  

 Psykoedukation. (Monitoring kan förklaras som ett virusprogram på datorn som hela tiden 
läser av att allt är det som det ska för att datorn ska fungera optimalt. Att kolla av kroppen, 
tankarna eller omgivningen kan vara något man gör i stort sett omedvetet men som ändå 
påverkar sömnen) 

 Beteendeexperiment med att tex testa att medvetet flytta uppmärksamhetsfokus till något 
annat.  

 Förklara sambandet mellan avläsning och negativa tankar. (Uppmana patienten att 
ifrågasätta negativa tolkningar av symtom och att formulera alternativ. Att känna sig trött 
och omotiverad kanske beror på att man har tråkigt, och inte på hur sömnen varit? Om 
orsaken till hur man känner sig inte säkert beror på det man ej kan styra (dvs en dålig natts 
sömn) så blir det lättare att testa att göra något som förändrar upplevelsen av symtomen.)  

 Exempel på beteendeexperiment: 

Antaganden och övertygelser som ska testas 

När jag vaknar på natten måste jag veta vad klockan är för att kunna somna 

Alternativ formulering av antaganden och övertygelser 

Att ha koll på tiden gör mig mer stressad och gör det svårare att somna igen 

Förutsägelse 

Om jag gömmer klockan under natten kommer jag att sova sämre 

Experiment 

Deltagaren testar att ha klockan på sin vanliga plats under tre nätter och sedan att gömma klockan under tre 
nätter. Sömndagboken används som kontroll av antal timmars sömn.  

Resultat/utfall 

Jag blev uppjagad av att se tiden när jag vaknade under natten. Jag sov bättre när klockan var gömd. 

Reflektion 

Att hålla koll på tiden under natten leder till negativa automatiska tankar om hur jag kommer känna mig under 
morgondagen och gjorde mig mer vaken.  
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Säkerhetsbeteenden 

Skattningsformulär SRBQ (The Sleep Related Behaviors Questionnaire) samt modellerna över dag- 
resp nattsymtom ger underlag till bedömning av faktorer kring säkerhetsbeteenden som används. Ett 
säkerhetsbeteende är ett yttre eller inre beteende som används för att undvika något man fruktar 
ska ske. Problemet med säkerhetsbeteenden är att de förhindrar att personen testar att falsifiera sin 
föreställning om det nödvändiga i beteendet, samt att säkerhetsbeteenden ofta fungerar som en 
vidmakthållande faktor för problemet. 

Vilken typ av rädsla finns som aktiverar ett säkerhetsbeteende? 

T.ex.  Natt 
- Jag kommer inte att kunna sova för mina tankar rusar 
- Jag kan inte somna för att jag är så upprörd över att min chef tilltalade mig på ett 

så kränkande sätt idag 
Dag 
- Jag kommer inte att klara alla krav jag har på mig idag 
- Om jag går till mötet med min klient så kommer jag att göra dåligt ifrån mig 

Använd Guided Discovery för att undersöka fördelar och nackdelar med att använda 
säkerhetsbeteenden. Använd beteendeexperiment för att ta reda på vad som händer när man ändrar 
eller tar bort säkerhetsbeteendet.  
 

 Exempel på beteendeexperiment: 
Antaganden och övertygelser som ska testas 

När jag är trött under dagen måste jag spara min energi genom att ställa in aktiviteter. 

Alternativ formulering av antaganden och övertygelser 

Att vara aktiv gör mig piggare. 

Förutsägelse 

Jag kommer att känna mig tröttare om jag tränar och träffar mina vänner efter skolan. 

Experiment 

Deltagaren ställer inte in  aktiviteter utan genomför dagen som hon/han skulle ha gjort om den vore pigg.  

Resultat/utfall 

Det var skönt att träna och roligt att träffa mina vänner. Jag tänkte inte så mycket på att jag var trött. 

Reflektion 

Jag fick energi av att göra saker som jag trodde skulle göra mig tröttare.  

Ohjälpsamma föreställningar om sömn  

Skattningsformulär DBAS ger underlag till bedömning av faktorer kring dysfunktionella tankar om 
sömn. Detta moment tas upp när deltagaren lärt sig att hantera negativa dagsymtom efter en natt 
med dålig sömn. 
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Vilken typ av dysfunktionella tankar kan identifieras? 

- Missuppfattningar om vad som orsakar sömnsvårigheter. 
- Tankar kring begränsningar i kontroll och svårigheter att förutse sömn 
- Icke realistiska tankar om förväntningar på sömn 
- Felaktigt attribuerande eller bedömning av konsekvenserna av dålig sömn 
- Felaktiga tankar kring vad du måste göra för att hantera sömnproblemet 

Se bilaga för exempel på respektive typ. 
De ohjälpsamma föreställningarna om sömn testas med individualiserade experiment enbart, till 
skillnad från KBT. Harvey menar att ”Fear of bad sleep”-experimentet är det viktigaste. Man skapar 
en natt med för lite sömn och utvärderar resultatet av detta. Andra viktiga teman är: 

 Det finns en skillnad mellan hur mycket sömn vi tror oss få och hur mycket vi faktiskt sover. 

 Sömn är svårt att uppfatta eftersom sömn karaktäriseras av en frånvaro av minnen.  

 Nattsömn är inte det enda som avgör hur väl vi fungerar under dagen (matvanor, motion, 
roliga aktiviteter påverkar energin).  
 

 Exempel på beteendeexperiment: 

Antaganden och övertygelser som ska testas 

 Om jag sovit dåligt kan jag knappt fungera dagen efter. 

Alternativ formulering av antaganden och övertygelser 

Om jag sovit dåligt kan jag fungera helt ok dagen efter. 

Förutsägelse 

Jag kommer att vara helt förstörd och inte få något gjort. 

Experiment 

Deltagaren planerar och genomför en kortare natts sömn än vanligt. Under dagen använder deltagaren 
tekniker för att hantera dagtidssymtom (Alt. Jämförs sömndagböckerna med deltagarens egen skattning av 
dagtidssymtom eller prestationer).  

Resultat/utfall 

Jag fick mer gjort än jag trodde. Jag mådde ganska bra 

Reflektion 

En dålig natts sömn behöver inte betyda att dagen blir dålig också.  

 

Att knyta ihop dag och natt 

Mot slutet av fas två är det viktigt att vara tydlig med hur tekniker för att bemästra dagtidssymtomen 
ska användas tillsammans med teknikerna för att maximera en god natts sömn. Fram till nu har 
förmodligen bara en teknik lärts ut i taget men nu ska de kombineras. Använd bilagan Mina Metoder 
tillsammans med deltagaren för att befästa hur och vilka tekniker som ska användas. 
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Fas 3 

Mål med den tredje fasen enligt Alison Harvey 

1) Befästa behandlingsframgångar och förhindra återfall. 

Session 7  

1 Kort uppdatering samt samla in den sista sömndagboken.  

2 Sätta en agenda 

3 Ta reda på hur det gått med den sista hemuppgiften. 

4 Diskutera saker på agendan. ( Eftermätning, erfarenheter och lärdomar under behandlingen, 
sömnhanteringsprogram, riskanalys, återfallsprevention och utvärdering av behandlingen  

5 Summera tillsammans med deltagaren och be om feedback. (s 59 i Beck för idéer) 

 
Eftermätning 

Be deltagaren att fylla i de skattningsformulär som de fyllde i före behandlingen (APSQ, DBAS30, 
SHAPS, WSAS, ISI,SAMI,PSAS, SRB, HADS, SRBQ). Berätta att ni under sessionen ska gå igenom och 
jämföra med hur de svarande före behandlingen. 

Börja med att titta på skattningsformulär ISI (the Insomnia Severity Index)och jämför mätningen före 
och efter behandling. Be deltagaren att reflektera över resultatet.  Berätta att ni ska gå vidare och 
tittat på de erfarenheter och lärdomar deltagaren gjort under behandlingen. 

Upptäckter under behandlingen 

Gå igenom de modeller för dag- resp. nattsymtom som ni utvecklade under fas 1 och byggde vidare 
på under fas 2.  Repetera de fem vidmakthållande faktorerna (kognitiva processer), oro, selektiv 
uppmärksamhet, icke hjälpsamma uppfattningar om sömn, felaktiga perceptioner och användandet 
av säkerhetsbeteende som varit fokus i behandlingen.  Samtala också om hur modeller för dag- resp. 
nattsymtom hänger samman och påverkar varandra. 

Gå igenom de olika skattningsformulären för fyra av de fem kognitiva processer som varit fokus 
under behandlingen. Jämför före och efter och samtala kring resultatet. Vad behöver deltagaren gå 
vidare med på egen hand? ( Den femte vidmakthållande faktorn tar ni upp under genomgången av 
genomförda beteendeexperiment).  

 Oro  - skattningsformulär APSQ (Anxiety and Preoccupation about Sleep 
Questionnaire) och  PSAS-C  (cognitive subscale of the Pree-Sleep Arousal Scale). 

 Icke hjälpsamma uppfattningar om sömn -  skattningsformulär DBAS 

 Selektiv uppmärksamhet -  skattningsformulär SAMI (The Sleep Associated 
Monitoring Index) 

 Säkerhetsbeteende -  skattningsformulär SRBQ (The Sleep Related Behaviors 
Questionnaire) 
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Utforska tillsammans med deltagaren de erfarenheter han/hon gjort i de olika 
beteendeexperimenten.  

 Utveckla tillsammans med deltagaren en sammanfattande lista över de upptäckter 
som gjorts i behandlingen (se bilaga).  Använd gärna de ifyllda 
beteendeexperimentformulären för att repetera de lärdomar som gjorts.  Eventuellt 
kan bilagan förberedas genom att de olika tankarna som utmanats fylls i före 
sessionen. Betona särskilt olika färdigheter och funktionella sätt att hantera olika 
problemsituationer. 

Betona att behandlingen har byggt på hjälp till självhjälp.  Det innebär att deltagaren har erbjudits 
olika sätt att identifiera och utmana de faktorer som hindrat honom/henne från att sova. Betona att 
ansvaret har legat och ligger på deltagaren, att det är de som kan förändra sina vidmakthållande 
faktorer. Betona också att det är deras arbete som ger resultat och kommer att ge resultat.  

Förändringar i nattsymtom 

Titta igenom sömndagböckerna och jämför hur insomningstid, hur många gånger och hur länge de 
vaknat under natten samt hur lång tid de sovit ändrats under behandlingen.  Förebered en 
sammanställning genom att grafiskt rita in resultatet från de mätningar som gjorts fram till näst sista 
sessionen (se bilaga). Under sessionen för ni in resultatet från den sista sömndagboken. 

Be deltagaren reflektera över resultatet.  

Förändringar i dagtidssymtom 

Titta på skattningsformulär WSAS, (the Work and Social Adjustment Scale) och jämför före och efter 
behandlingen.  Be deltagaren reflektera över resultatet. 

Titta igenom sömndagböckerna och jämför hur dagtidsbesvären ändrats under behandlingen.  

Förebered en sammanställning genom att grafiskt rita in resultatet från de mätningar som gjorts 
fram till näst sista sessionen (se bilaga). Under sessionen för ni in resultatet från den sista 
sömndagboken. Be deltagaren reflektera över resultatet.  

Måluppfyllelse 

Ta fram och titta på de mål deltagaren formulerade för behandlingen. Be deltagaren att reflektera 
över måluppfyllelsen (se bilaga). Hur såg det ut innan?, Hur ser det ut nu? Har målen uppfyllts? Helt 
eller delvis?   

Ett eget sömnhanteringsprogram   

Utforska tillsammans med deltagaren vad som har fungerat bra av vad de har provat, vad de inte har 
provat och skälen till det samt vad de skulle vilja fortsätta att använda sig av (se bilaga) 

Fokusera på framtiden:  

 Hur ska du hantera dina sömnproblem?  

 Vad behöver du träna vidare på?  

 Hur och när ska du utvärdera ditt program?  
 

Återfallsprevention  

Beskriv att problem som sömnlöshet för många kännetecknas av att de går upp och ner.  
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Diskutera det oundvikliga i att få en natt eller flera nätter med dålig sömn, och understryk vikten av 
att inte tolka det som att sömnproblemet har kommit åter.  

Beskriv att det därför är viktigt att göra upp en plan för att kunna hantera situationer då 
sömnlösheten slår till.  Dra en distinktion mellan bakslag (ett mindre fall bakåt; sämre sömn, mer oro 
eller delvis slutat med de valda metoderna) och återfall (ett stort fall bakåt; sämre sömn, stor oro och 
slutat nästan helt med de valda metoderna).  

 

 Beskriv för deltagarna att vissa situationer i högre grad än andra brukar utlösa 
sömnlöshet.  Det kan vara bra att fråga deltagarna om sådana högrisk-situationer. 
Om deltagaren har svårt att komma på något kan man lägga till situationer: när man 
känner sig stressad, orolig eller nedstämd och inför en större uppgift (t.ex. bröllop 
eller resa). Betona att det är viktigt att använda sig av sitt eget program om man 
hamnar i bakslag eller återfall: det finns något man kan göra på egen hand.  

 Några allmänna råd kan också ges: försök att hålla dig lugn och lägg upp en plan för 
att komma ur problemen, försök att på egen hand analysera vad som bidrog till 
bakslaget eller återfallet, ifrågasätt på egen hand vad du tänker om din sömn och 
sömnrelaterade aspekter. 

Riskanalys  

Inled med att säga att det ofta finns risker med ett eget program. Använd bilaga….. Betona att det är 
det ni ska arbeta med och använd frågor som:  

 Vad är de största riskerna för mitt program?  

 Vad är mina hinder?  

 Hur ska jag göra för att vidmakthålla mina framsteg?  

 Vad gör jag om jag faller tillbaka?  

 Vad gör jag om jag får ett återfall?  
 

Justera sömnhanteringsprogrammet vid behov efter riskanalysen. 
 

Utvärdering 

Vad var bra?  Vad var mindre bra?  

Vad har du lärt och tagit till dig? 

Har du förändrat eller använt något av det du har lärt sig?  

Känner du dig nöjd med interventionen? Motsvarar interventionen dina förväntningar?  

Vilka råd kan du ge behandlaren för att förbättra behandlingen? Vad är viktigt att ha kvar? 

 

Hemuppgift 

Framtidens hemuppgift: använda de metoder som ingår i det individuella 
sömnhanteringsprogrammet. 
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Översikt över bilagor till manualen 

 

Fas 1 Sammanställningsblad Sömndagbok 

 Mina mål - mall 

 Sömnfakta 

 Deltagarens sömnsituation - anvisningar för att undersöka 

 Sömnproblem – mall för sammanställning 

 Modell för dag respektive nattsymtom – mall  

 Registrering av Negativa automatiska tankar 

 Förhållande mellan tankar och känslor - exempel 

 Hemuppgift - mall 

 Sömnproblem sammanställning och fokus i behandlingen 

Fas 2 Beteendeexperiment - mall 

 Hur man maximerar möjligheter till nyinlärning med beteendeexperiment 

 Exempelsamling med beteendeexperiment  

Fas 3 Mina metoder - mall 

 Vad har jag lärt mig - mall 

 Sömnhanteringsprogram 

 Riskanalys 

 Måluppfyllelse - mall 

 Dagtidssymtom – mall för sammanställning 

 Sömnrelaterade symtom – mall för sammanställning 

 

Bilagor kan skickas vid intresse. 

Hör av er till 

Annika Norell:  a_norell@hotmail.com 

EvaLotta Nyander: evalotta.nyander@bredband.net 
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