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Abstract 
Depression is one of the most common psychiatric health problem worldwide which causes great suffering 
among the affected individuals and causes heavy national economic losses. Few studies have examined the 
treatment effects of various treatment components in Internet cognitive behavioral therapy (ICBT) as well as 
the long term effects for depression. The treatment method as such has indicated large effects both immedi-
ately after treatment and in limited follow ups, up to one year. In the present study long time effect in ICBT 
and the various treatment components support type, who is in charge of the content in treatment and supervi-
sion has been examined with a mixed factorial design within a group of adults suffering from depression 
(N=197). Further, the impact of acquired knowledge about treatment content on symptom reduction exam-
ined two years post treatment. Previous research has indicated divergent results in the interaction between 
acquired knowledge and treatment outcome. The results indicated moderate to large effect of treatment two 
years post treatment independent of treatment component (d =.51- 1.63). Persistent treatment effects were 
found in the majority of the outcome measures, measured immediately after treatment to the follow up two 
years post treatment. One advantage was found for the participants who received therapist with supervision 
on the outcome of sleeping difficulties in comparison with those who received a therapist without supervi-
sion (ղᵖ²=.076). One further advantage was found for acquired knowledge among participants who received 
support on demand and at the same time was assigned content in treatment chosen by the therapist in com-
parison with participants who received scheduled support and at the same time got to choose treatment con-
tent by themselves (ղᵖ²=.045; ղᵖ²=.039). Acquired knowledge did not indicate any correlations with depres-
sive symptoms. The findings of the study indicate that ICBT is an effective treatment method among adults 
suffering from depression even in long term follow ups.  
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Abstrakt 
Depression är en av de vanligaste psykiska hälsoproblem världen över som orsakar stort li-

dande för individen och bidrar till stora samhällsekonomiska förluster. Internetbaserad kogni-

tiv beteendeterapi (IKBT) för depression har som helhet visat sig ha god effekt både direkt ef-

ter behandling och vid ett-års uppföljningar. Få studier har dock undersökt vilka komponenter 

som gör IKBT effektivt och hur behandlingsutfall står sig på längre sikt. I föreliggande studie 

har därför långtidseffekter av IKBT och tre olika behandlingskomponenter, typ av stöd, vem 

som väljer behandlingsinnehåll och handledning, undersökts med en mixed faktoriell design 

på vuxna individer (N=197) med primär depression. Därtill undersöktes om erhållen kunskap 

om behandlingsinnehåll har någon betydelse för utfallet på depression två år efter avslutad be-

handling. Tidigare forskning har visat varierande resultat på sambandet mellan erhållen kun-

skap och behandlingsutfall. Resultaten visade måttliga till starka behandlingseffekter vid upp-

följningen två år efter avslutad behandling oberoende av behandlingskomponent (d =.51- 

1.63) samt ihållande behandlingseffekter från eftermätning till uppföljning på majoriteten av 

utfallsmåtten. En fördel påvisades för minskade sömnsvårigheter för gruppen som fick be-

handlare med handledning än de som fick behandlare utan handledare (ղᵖ²=.076). Ytterligare 

en fördel påvisades för erhållen kunskap för deltagare som erhöll behandlarvalt behandlings-

innehåll och samtidigt fick stöd på begäran än de som erhöll behandlarvalt behandlingsinne-

håll och schemalagt stöd. Även de som erhöll egenvalt behandlingsinnehåll och schemalagt 

stöd genererade bättre resultat än de som erhöll egenvalt behandlingsinnehåll och stöd på be-

gäran (ղᵖ²=.045; ղ ᵖ²=.039). Erhållen kunskap visades inte ha något samband med depressiva 

besvär. Fynden visar att IKBT är en effektiv behandlingsmetod för vuxna med depression 

även vid längre uppföljningar, där enskilda behandlingskomponenters betydelse för utfall be-

höver beforskas ytterligare.  

 

Abstract 
Depression is one of the most common psychiatric health problem worldwide which causes 

great suffering among the affected individuals and causes heavy national economic losses. 

Few studies have examined the treatment effects of various treatment components in Internet 

cognitive behavioral therapy (ICBT) as well as the long term effects for depression. The treat-

ment method as such has indicated large effects both immediately after treatment and in lim-

ited follow ups, up to one year. In the present study long time effects in ICBT and the various 



4 
 

treatment components support type, who is in charge of the content in treatment and supervi-

sion has been examined with a mixed factorial design within a group of adults suffering from 

depression (N=197). Further, the impact of acquired knowledge about treatment content on 

symptom reduction examined two years post treatment. Previous research has indicated diver-

gent results in the interaction between acquired knowledge and treatment outcome. The re-

sults indicated moderate to large effects of treatment two years post treatment independent of 

treatment component (d =.51- 1.63). Persistent treatment effects were found in the majority of 

the outcome measures, measured immediately after treatment to the follow up two years post 

treatment. One advantage was found for the participants who received therapist with supervi-

sion on the outcome of sleeping difficulties in comparison with those who received a therapist 

without supervision (ղᵖ²=.076). One further advantage was found for acquired knowledge 

among participants who was assigned content in treatment chosen by the therapist and at the 

same time received support on demand in comparison with participants who got to choose 

treatment content by themselves and was received scheduled support. Also participants who 

got to choose treatment content by themselves and received scheduled support had an ad-

vantage in comparison with those who got to choose treatment content by themselves and re-

ceived support on demand (ղᵖ²=.045; ղ ᵖ²=.039). Acquired knowledge did not indicate any 

correlations with depressive symptoms. The findings of the study indicate that ICBT is an ef-

fective treatment method among adults suffering from depression even in long term follow 

ups, and that the importance of specific treatment components need further research. 
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Introduktion 
Depression och komorbid ångest 

Depression är en av de vanligast förekommande folksjukdomarna i Sverige och drab-

bar människor i alla åldrar (Socialstyrelsen, 2017a) och tillskrivs vara ett globalt folkhälsopro-

blem (Marcus, Taghi Yasamy, van Ommeren, Chisholm & Saxena, 2012). Risken att drabbas 

av depression är nationellt cirka 36 procent för kvinnor och 23 procent för män (Socialstyrel-

sen, 2016). Depression är ett allvarligt tillstånd och innebär ofta ett svårt lidande för den som 

drabbas liksom för dennes närstående (Socialstyrelsen, 2017a). Cirka 90 procent av alla sjuk-

skrivningar tillskrivs depression eller ångesttillstånd (Försäkringskassan, 2014). Enligt Ameri-

can Psychiatric Association [APA] 2013) är huvudsymtomen vid depression en ihållande upp-

levelse av nedstämdhet och märkbart minskat intresse för aktiviteter som tidigare varit gläd-

jande och njutningsbara. För att diagnostiseras med depression krävs att minst ett av dessa hu-

vudsymtom, samt att minst fyra andra symtom är närvarande under samma tvåveckorsperiod. 

De symtom som är vanliga är förändring av aptit och vikt, sömnproblem, koncentrationssvå-

righeter, energilöshet, psykomotorisk hämning eller agitation, känslor av värdelöshet och 

skuld, samt återkommande tankar på döden. Symtomen ska också leda till en signifikant ned-

sättning och/eller lidande för individen i det vardagliga livet samt inte bero på en normal sor-

gereaktion (Socialstyrelsen, 2017a). Depression delas upp i olika depressiva syndrom såsom 

lindrig, medelsvåra och svåra och hör till gruppen affektiva syndrom som innebär psykiska 

störningar där känslor och stämningsläget är förändrat (APA, 2013). Risken för återfall är stor 

bland individer med depression och ångestsyndrom och sjukdomsförloppet kan vara långdra-

get. För depression med tidig debut är risken för återfall cirka 60-70 procent (Socialstyrelsen, 

2017a).  

På grund av lidandet som depressiva besvär orsakar är personer med depression cirka 

20 gånger mer benägna att begå suicidförsök än icke deprimerade personer och har i högre ut-

sträckning suicidala tankar (Bhattacharjee & Deb, 2007). Vid långtidsuppföljningar av patien-

ter som behandlats mot depression har man funnit att cirka 15 procent begår självmord (Läke-

medelsverket, 2016). Suicidala tendenser har också visats öka vid längre sjukdomsförlopp. På 

grund av det höga självmordsantalet har effektiv diagnosticering och behandling av depress-

ion ansetts viktigt för att förebygga suicid (Mann et al., 2005) och det är av vikt att behand-

lingar även följs upp för att säkra att de är effektiva på sikt. 

Även ångest är vanligt bland personer med depression och det är viktigt att skilja mel-

lan ångestsymtom och definierade ångestsyndrom då ångestsyndrom innefattar en mer eller 
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mindre kronisk rädsla eller oro i samband med särskilda omständigheter. Enligt Socialstyrel-

sen (2017a) karaktäriseras ångestsyndrom av ångestsymtom och även om kriterierna för ång-

estsyndrom eller depression inte alltid uppfylls kan symtomen påverka mående och funktion 

påtagligt. Professionell hjälp kan i dessa fall i minst lika hög mån vara angeläget då det finns 

risk för att egentlig diagnos ska utvecklas. De olika ångestsyndromen definieras utifrån speci-

fika diagnoskriterier i ICD- 10 (Socialstyrelsen, 2017a). 

 I en systematisk analys undersökte man prospektiva samband mellan ångest och de-

pression och fann bland annat att alla sorters ångestdiagnoser även kunde predicera senare de-

pressiva diagnoser och vice versa (Jacobson & Newman, 2017). De Graaf, Bijl, Smit, Volle-

bergh och Spijker (2002) samt Zimmerman, Chelminski och McDermut (2002) har visat att 

54-57 procent av personer med depression eller förstämningssyndrom även uppnådde kriteri-

erna för någon typ av ångestsyndrom. Risken för suicidförsök förstärks om den med egentlig 

depression lider av komorbid ångest (Socialstyrelsen, 2017b) och på samma sätt påverkas ris-

ken för suicidtankar (Norton, Temple & Pettit ,2008).  

 

Behandling av depression 
Mer än 70 procent av alla patienter med depression eller ångestsyndrom som söker 

vård får vård inom primärvården och endast 20 procent remitteras vidare till specialiserad 

psykiatri. Enligt Socialstyrelsen (2017a) är tillgången till psykologisk behandling för depress-

ion och ångesttillstånd otillräcklig och menar att varje individ som lider av lindrig eller me-

delsvåra tillstånd av egentlig depression eller ångestsyndrom bör erbjudas psykologisk be-

handling. Enligt Socialstyrelsen (2016) är det brist på personal med kompetens gällande psy-

kologisk behandling, särskilt inom primärvården. För närvarande sker den behandlingen i hu-

vudsak med antidepressiva läkemedel och olika former av psykoterapi (Socialstyrelsen, 

2013). Inom primärvård rekommenderar Socialstyrelsen (2017a) att Kognitiv Beteende Terapi 

(KBT) ska erbjudas som förstahandsval vid behandling av lindrig till medelsvår egentlig de-

pression och som efterföljande behandlingsalternativ rekommenderas Interpersonell Terapi 

(IPT) samt behandling med antidepressiva läkemedel. Vid svår egentlig depression ska ECT, 

samt läkemedelsbehandling kunna erbjudas. Socialstyrelsen (2017a) poängterar vikten av att 

individer som lider av nedstämdhet som inte uppnår kriterierna för egentlig depression, samt 

de som diagnostiserats med egentlig depression och ångestsyndrom ska få den behandling de 

är i behov av i rätt tid. Att få behandling i rätt tid minskar risken att drabbas av försämrad 
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funktionsförmåga, långvarig sjukdom, återinsjuknande och suicid. Primärvården behöver där-

för ha hög tillgänglighet för bedömning och tillgång till adekvat behandling (Socialstyrelsen, 

2017a).  

Ett sätt att förbättra primärvårdens tillgänglighet av psykologisk behandling till behö-

vande är Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) (Zhou, Li, Pei, Gao, & Kong, 2016). 

IKBT ökar tillgängligheten för patienter då behandlingen är relativt oberoende geografisk 

plats (Hedman, Carlbring, Ljótsson & Andersson, 2014) och kan därför minska både rese- och 

kostnadshinder för den enskilde individen (Ebert et al., 2014).    

Hedman et al. (2014) presenterar också flera studier som har kunnat visa att behand-

lare inte behöver lägga lika mycket tid på varje patient i jämförelse med konventionell KBT. 

Frigörande av tid skulle i sin tur kunna innebära frigörande av resurser till patienter som är i 

stort behov av att träffa en behandlare ansikte-mot-ansikte (Hedman et al., 2014). Enligt Soci-

alstyrelsen (2017a) har man främst anpassat digitala förmedlingssätt för psykologisk behand-

ling till vuxna med depression och ångestsyndrom. 

Nedanför redogörs för KBT och IKBT och dess anpassningar till målgruppen depress-

ion och ångest. 

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid depression 
Det finns stark evidens för KBT som effektiv behandlingsmetod vid behandling för 

depression (Cuijpers, Berking, Andersson, Quigley, Kleiboer & Dobson, 2013). Enligt Melin 

(2013) finns ingen enhetlig allmänt accepterad definition av KBT, men metoden kan beskri-

vas som ett paraplybegrepp för psykoterapiformer som utgår från forskning och teorier om in-

lärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi och kan ses som en sammanslag-

ning mellan kognitiv psykoterapi och beteendeterapi (Melin, 2013). KBT som behandlings-

metod bygger på antagandet om att känslor, beteenden och tankar samvarierar och är tätt 

kopplade till varandra (Kennerley, Kirk & Westbrook, 2017). KBT kan också liknas vid en 

utbildningsform (Andersson & Mörtberg, 2008) och syftar till att vara en aktiv inlärningspro-

cess där patienten kan lära sig nya kunskaper och färdigheter (Beck & Alford, 2009).  

För att få en bred uppfattning om den deprimerades tillstånd, livssituation och strate-

gier inleds ofta en KBT behandling med en beteendeanalys tillsammans med patienten som 

visar vad som utlöser olika beteenden i problemsituationer och vilka konsekvenser beteendet 

får både på lång och kort sikt (Westbrook, Kennerley & Kirk, 2011). Exempelvis kan en indi-

vid med depression ofta vara extremt trött och välja att ligga kvar i soffan istället för att gå ut 
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och träffa vänner. Individen kommer på grund av vilan i stunden uppleva en kortsiktigt positiv 

effekt vilket också ökar sannolikheten för att beteendet kommer att upprepas. Nackdelen är att 

beteendet på lång sikt kan göra att individen upplever färre positiva erfarenheter på grund av 

isolering och inaktivitet och risken att förbli nedstämd ökar. Ett vanligt sätt arbeta för att för-

tydliga vilka beteenden som kan innebära positiva och negativa effekter för individen är att 

kartlägga överskotts- och underskottsbeteenden. Överskottsbeteenden är beteenden som ofta 

förekommer i vardagen men som ger negativa effekter på måendet och som behöver minskas i 

omfattning för att individen ska må bättre. Underskottsbeteenden är, i motsats till överskotts-

beteenden, meningsfulla och positiva men sällan förekommande eller helt frånvarande och be-

höver öka i omfattning för att öka välmående hos individen (Linton & Landström Flink, 2011, 

Ramnerö, 2013, Westbrook, et al., 2011). Exempel på överskottsbeteenden hos en deprimerad 

individ kan vara grubbleri, inaktivitet och isolering, medan underskottsbeteenden kan vara att 

träffa vänner, motionera och utflykter.  

Bevisat effektiva behandlingskomponenter vid KBT för depression är beteendeaktive-

ring, kognitiv omstrukturering samt återfallsprevention (Ramnerö, 2013). Beteendeaktivering 

innebär att patienten bryter invanda mönster så som passivitet och undvikande genom att 

gradvis schemalägga aktiviteter som ger positiva och meningsfulla upplevelser för individen. 

Kognitiv omstrukturering tydliggör och utmanar patientens negativa tankar om sig själv och 

omvärlden för att särskilja dessa från det depressiva tillståndet och upptäcka mer realistiska 

föreställningar (Kennerley et al., 2017). En central del kan vara att lära sig omvärdera riktig-

heten av negativa automatiska tankar genom att exempelvis utforska bevis för dessa, finna 

möjliga alternativa förklaringar och utföra beteendeexperiment (Hundt, Mignogna, Underhill, 

and Cully, 2013). Exempelvis kan en individ som uppfattar sig själv som misslyckad kart-

lägga vilka egentliga misslyckanden som finns och utvärdera om dessa snarare kan förklaras 

av andra omständigheter, så som förutsättningar och miljöfaktorer. 

Återfallspreventionen syftar till att kartlägga möjliga framtida hinder som kan ge ne-

gativa effekter på eventuella framsteg och planering av hur patienten kan använda sig av för-

värvade strategier och verktyg för att bemöta dessa. Återfallsprevention innefattar också en 

planering för hur patienten kan arbeta med att vidmakthålla framsteg (Linton & Landström 

Flink, 2011). Inom KBT ses behandlingen som en lärandeprocess som fortgår även efter tera-

pins avslut, även utan hjälp från behandlaren (Andersson, 2012). 
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Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid depression  

Ytterligare en psykologisk behandlingsform som har visat ge goda behandlingseffekter 

för depression är Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) (Andersson, 2016). IKBT är 

ett viktigt komplement till KBT, då KBT som behandlingsform ofta har en begränsad till-

gänglighet (Hedman, Carlbring, Ljótsson & Andersson, 2014). Enligt Barak, Klein och 

Proudfoot (2009) finns det flera olika sätt att förmedla psykologisk behandling via internet på, 

men ingen enhetlig definition av IKBT har formulerats. Enligt Anderson (2016) är IKBT en 

behandlingsform som oftast är utformad likt konventionell KBT och består av samma innehåll 

och interventioner som konventionell KBT. Skillnaden är att innehållet i behandlingen vid 

IKBT förmedlas via behandlingsmoduler på internet istället för ansikte mot ansikte (Anders-

son et al 2008, Andersson & Titov, 2014). Patienten läser och arbetar med materialet som 

finns i behandlingsmodulerna och efter att en behandlingsmodul genomförts öppnas nästa av 

ansvarig behandlare. Behandlingen kan liknas vid en självhjälpsbok (Andersson et al 2008, 

Andersson & Titov, 2014, Lange, Van de Ven, Schrieken, & Emmelkamp, 2001). Vanligen 

innefattas psykoedukation i den inledande behandlingsmodulen följt av moduler som är rele-

vanta för patientens problematik. Exempel på vanliga moduler är kognitiv omstrukturering, 

beteendeaktivering och exponering. Oftast innehåller den avslutande modulen återfallspre-

vention och vidmakthållande. Hemuppgifter är ofta också en del av behandlingen (Andersson, 

2016, Zhou et al., 2016). Behandlaren följer patientens svar på uppgifter och skattningar av 

mående via webbplatsen, där behandlaren kan ge feedback på inlämningsuppgifter som ge-

nomförts eller inte genomförts (Andersson & Titov, 2014). 

  

Vetenskapligt stöd för IKBT vid depression 
IKBT för klinisk depression har visat sig jämförbart med konventionell KBT (Anders-

son, Hesser, Hummerdal, Bergman-Nordgren & Carlbring, 2013, Cuijpers, Riper & Anders-

son, 2015). I en metaanalys påvisades inga kliniskt relevanta skillnader mellan vägledd IKBT 

och behandling ansikte-mot-ansikte (Andersson, Topooco, Havik, & Nordgreen, 2016) och i 

ytterligare en metaanalys där IKBT jämfördes med kontrollgrupp visades effekter i behand-

lingen av symtom på depression och ångest. Effekten av behandlingen var större när den in-

kluderade behandlarstöd (Spek, Cuijpers, Nyklíček, Riper, Keyzer & Pop, 2007). 

Enligt Andersson och Titov (2014) har IKBT möjliggjort för unika variationer av olika 

behandlingskomponenter. Flertalet studier har undersökt olika behandlingskomponenter för 
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att se vad som gör IKBT effektivare. Exempelvis påvisade Paxling et al. (2013) att behandla-

res beröm av patienters genomförande av uppgifter gav positiva effekter på behandlingsutfall, 

samt att behandlingsutfallet försämrades om patienten och behandlaren hade ett flexibelt för-

hållningssätt till deadlines vid hemuppgifter. 

Även om flertalet studier har genomförts kring olika behandlingskomponenters effek-

ter vid IKBT kvarstår fortfarande oklarheter om exakt vilka faktorer som är verksamma 

(Rheker, Andersson och Weise, 2015). Tre komponenter som är intressanta att undersöka 

inom behandlingsformen IKBT och som det finns lite forskning kring är; vem som valt be-

handlingsinnehåll (behandlarvalt eller egenvalt innehåll), vilken typ av stöd som förmedlas 

(stöd på begäran eller schemalagt stöd), om handledning ägt rum i patientfallet eller inte (mas-

teruppsats i psykologi, Juhlin & Wahlström, 2017). Dessa tre komponenter beskrivs nedan.  

 

Behandlarvalt kontra egenvalt behandlingsinnehåll 

 Flertalet internetbaserade behandlingar utgår från förutbestämda behandlingsprogram 

d.v.s. en standardiserad internetbehandling där alla patienter får ta del av samma behandlings-

material (Andersson & Titov, 2014). Flertalet IKBT-studier har på senare tid börjat undersöka 

effekterna av skräddarsydd behandling där behandlaren väljer ut specifika behandlingsmodu-

ler utifrån patientens individuella problembild (Andersson & Titov, 2014; Johansson et al., 

2012). I en studie för depression och komorbida tillstånd jämförde Johansson et al. (2012) 

skräddarsydd behandling med både standardiserad internetbehandling och en kontrollgrupp. 

Båda behandlingarna var mer effektiva än kontrollgruppen, men ingen signifikant skillnad 

kunde påvisas mellan de två behandlingarna. Deltagare med fler depressiva symtom vid be-

handlingsstart förbättrades dock mer av skräddarsydd behandling än vid standardiserad be-

handling (Johansson et al., 2012). I en metaanalys av Păsărelu, Andersson, Bergman Nord-

gren och Dobrean (2017) påvisade resultaten stora effektstorlekar för skräddarsydd och/eller 

transdiagnostiskt behandlingsinnehåll för depression och ångest. 

 Ytterligare en utveckling av anpassningen av behandlingsinnehåll till patienten är att 

patienten själv får välja vilka behandlingsmoduler som ska ingå i behandlingen. I en studie 

undersöktes bland annat om egenvalt behandlingsinnehåll kunde vara hjälpsamt bland patien-

ter med lägre grad av ångest och lidande orsakat av tinnitus och som inte hade möjlighet att 

delta i en fullständig IKBT behandling. En fullständig IKBT behandling i studien innefattade 

att patienten erhöll behandling utformad tillsammans med behandlaren och att patienten erhöll 

regelbunden kontakt med behandlaren. Resultatet visade att egenvald behandling liksom full-

ständig behandling gav signifikant reducering av symtom (Kaldo, Haak, Buhrman, Alfonsson, 
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Larsen & Andersson, 2013). Enligt Andersson et al. (2011) är det möjligt att egenvalt behand-

lingsinnehåll ger patienten en känsla av kontroll över behandlingen vilket kan vara fördelakt-

igt för patientens behandlingsresultat. Emellertid ställs det ökade krav på att deltagaren känner 

sig själv och sina problem bäst samt att deltagaren, bättre än behandlaren, kan förstå vad den 

behöver för psykologiska kunskaper och färdigheter för att behandlingen ska ha effekt (West-

brook et al., 2011).  

 

Schemalagt stöd kontra stöd på begäran 
Vägledd internetbaserad behandling innebär enligt Zhou et al. (2016) att patienten har 

upprepad kontakt med en behandlare för råd och stöd. Vanligt inom IKBT är att behandlarens 

kommunikation sker schemalagt via textmeddelanden, oftast en gång i veckan under behand-

ling, så kallat schemalagt stöd (Andersson, 2016; Andersson et al., 2008). Flertalet studier har 

visat att behandlarstöd leder till bättre behandlingsutfall än helt automatiserade behandlingar 

utan behandlarkontakt (Baumeister, Reichler, Munzinger & Lin, 2014; Johansson & Anders-

son, 2012; Richards & Richardson, 2012). Christensen, Griffiths och Farrer (2009) påvisade 

bättre följsamhet och färre avhopp i behandling med vägledd behandling. Det finns dock även 

studier som har visat att icke-vägledd behandling med automatiska påminnelser fungerar som 

alternativ (Andersson, 2016; Andersson & Titov, 2014). Icke-vägledd behandling innebär att 

behandlaren inte behöver lägga tid på patienten vilket skulle vara mindre resurskrävande och 

därmed mer tids-och kostnadseffektivt (Andersson, 2016; Andersson & Titov, 2014).  

Ett mellanting mellan frånvaro av stöd och schemalagt behandlarstöd är att patienten 

själv får bestämma när helst den vill ha kontakt med sin behandlare, så kallat stöd på begäran. 

Andersson (2016) menar att vissa patienter skulle kunna vara hjälpta av att endast ha tillgång 

till stöd på begäran. Samtidigt har en patientgrupp med depression svårigheter med orkeslös-

het och initiativlöshet (APA, 2013), vilket också kan försvåra för att sådan kontakt upprättas 

på egen hand.  

Sammanfattningsvis kvarstår det fortfarande frågetecken kring i vilken omfattning och 

form som behandlarstödet ska förmedlas för att vara som mest verksamt och kostnadseffek-

tivt. Det kvarstår även frågetecken kring hur olika sorters former av IKBT kan rikta sig till 

olika sorters svårighetsgrad av depression.  
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Handledning kontra ingen handledning 

 Att få handledning som behandlare i psykoterapi beskrivs enligt Bernard och Goody-

ear (2004) bidra till att utveckla professionella färdigheter hos den handledde, men ger också 

en möjlighet till kvalitetsgranskning av den behandling som erbjuds patienten. Enligt O’Ke-

effe, Watson och Linke (2016) är terapeutens upplevda kompetens i arbetet viktig för positivt 

behandlingsutfall och handledning ses som en viktig komponent för att stärka denna upple-

velse hos terapeuten. Emellertid är det fortfarande oklart vilken direkt betydelse handled-

ningen har för behandlingsutfall (Watkins, 2011). Få studier av god kvalitet har undersökt för-

hållandet mellan behandlingsutfall och handledning och det finns svårigheter med att under-

söka effekterna av handledning då effekten måste spåras i två steg, från handledare till tera-

peut och från terapeut till patient (Watkins, 2011). De få tidigare studier av god kvalitet som 

finns har emellertid visat att klienter med handledda terapeuter hade färre depressiva symtom, 

bättre följsamhet, större belåtenhet, samt starkare allians än klientgruppen utan handledda te-

rapeuter (Watkins, 2011). Veterligen för studien har inte tidigare forskning undersökt de fak-

tiska behandlingseffekterna av handledning i det enskilda klientfallet inom IKBT. 

 

Kunskap som verksam komponent i behandling 
Ytterligare en möjlig behandlingskomponent som skulle vara relaterat till symtomre-

ducering är den inlärningsprocess av kunskap som en behandling med IKBT eller KBT gene-

rerar. En fullständig KBT-behandling innefattar troligtvis flertalet olika typer av kunskaper 

och inlärningsprocesser. Det finns exempelvis explicita utbildningsmoment som kallas för 

psykoedukation där patienten förmedlas kunskap i grundläggande delar av behandlingsproces-

sen och problemområdet via ord, texter och bilder (Andersson & Mörtberg, 2008). Det finns 

också mer implicita utbildningsmoment som exponering, som kan beskrivas som en mer upp-

levelsebaserad inlärning av erfarenheter, vilket sker genom att individen får närma sig ett fo-

biskt objekt som efterhand gör att rädslan för objektet avtar (Linton & Flink, 2011). IKBT är 

också en bra plattform för att studera inlärningsprocessen som sker i behandling, då det finns 

större möjlighet till en mer kontrollerad förmedling av kunskap då behandlingsinnehållet i 

modulerna många gånger är standardiserade via textad information och instruktioner (Gum-

port, Williams, & Harvey, 2015). Dessutom finns få studier kring erhållen kunskap från KBT 

och IKBT-behandling och dess långtidseffekter på behandlingsutfall, vilket gör området ytter-

ligare intressant för vidare forskning. 
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Forskningsevidens för erhållen kunskap och behandlingsutfall 

Enligt Dong, Zhao, Ong och Harvey (2017) finns lite forskning kring patienters åter-

kallelse av innehåll i evidensbaserade psykologiska behandlingar. Enligt Dong et al. (2017) 

har de studier som genomförts visat att återkallning av innehåll i psykologisk behandling 

många gånger varit bristfällig och i vissa fall även felaktig. Dong et al. (2017) har även visat 

att det finns en positiv korrelation mellan återkallning av behandlingsinnehåll och behand-

lingsutfall. I en studie undersöktes i vilken utsträckning patienter diagnostiserade med bipolär 

sjukdom och komorbid insomni kunde återkalla innehåll från en KBT-behandling för insomni 

och om återkallning av innehåll korrelerade med symtomreducering (Lee & Harvey, 2015). 

Resultatet visade att patienterna en vecka senare återkallade mellan 19,6 procent till 36,9 pro-

cent av det material som terapeuten under föregående session markerat som viktiga punkter 

och att det fanns en positiv korrelation mellan mängden återkallat innehåll från behandlingen 

och symtomreducering.  

 Emellertid finns det också flertalet studier som inte har kunnat visa ett samband mel-

lan återkallning av förvärvad kunskap, symtomreducering och behandlingsutfall (Andersson 

et al. 2012; Weineland Strandskov et al., 2017; Berg et al., 2018). I en randomiserad kontrol-

lerad studie med IKBT för ungdomar med depression kunde en signifikant kunskapsökning 

om sjukdomstillstånd och behandling påvisas hos deltagare som genomgått IKBT i jämförelse 

med en kontrollgrupp som enbart tränats i att kontrollera uppmärksamhet. Inget samband 

kunde dock påvisas mellan erhållen kunskap och förändringar i depressiva symtom hos delta-

garna (Berg et al., 2018). Inget signifikant samband kunde heller påvisas mellan förvärvad 

kunskap och behandlingsutfall i en studie med vägledd och skräddarsydd IKBT-behandling 

för ätstörningar (Weineland Strandskov et al., 2017). Däremot visades en signifikant symtom-

reducering för ätstörning och en signifikant kunskapsökning för behandlingsgruppen i förhål-

lande till en kontrollgrupp.  

Sammanfattningsvis är effekten av kunskapsförmedling vid behandling fortfarande 

oklar. Sammantaget har studier visat att patienter ökar sin kunskap om behandlingen, men 

sambandet mellan förvärvad kunskap och behandlingsutfall har visat blandade resultat.  

 

Definition av kunskap och minne 

För att avgränsa de olika processer som kunskap och inlärning kan innefatta vid en 

KBT- eller IKBT-behandling utgår följande studie från Anderson et al. (2001) definition av 

kunskap. Anderson et al. (2001) delar upp kunskap i deklarativ kunskap, procedurell kunskap 
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och metakognitiv kunskap. Deklarativ kunskap innefattar både faktakunskap och konceptuell 

kunskap. Procedurell kunskap innefattar hur kunskap ska användas, såsom specifika färdig-

heter och metoder. Metakognitiv kunskap innefattar medvetenhet och förståelse för det egna 

tänkandet och lärandet. 

Minne kan delas in i explicit och implicit minne. Explicit minne innebär att individen 

medvetet eller avsiktligt kan återkalla ett minne. Implicit minne innebär att minnet påverkar 

vårt beteende utan att individen är aktivt medveten om det. I detta fall skulle individen kunna 

använda sig av inlärd kunskap om dess sjukdomstillstånd och behandling utan att vara med-

veten om att individen gör så (Holt, 2015). 

I föreliggande studie definieras deklarativ kunskap som kunskap om generella KBT-

principer och innefattar all psykoedukativ kunskap som förmedlas i termer av fakta och kon-

cept. Procedurell kunskap i föreliggande studie definieras som på vilket sätt färdigheter och 

metoder från generella KBT-principer utförs i en given situation. Metakognitiv kunskap defi-

nieras i föreliggande studie som medvetenhet och förståelse för det egna tänkandet utifrån ge-

nerella KBT-principer (Anderson et al., 2001). I studien efterfrågas enbart explicit kunskap 

och inte implicit kunskap, då det krävs att deltagaren måste vara medveten om kunskapen och 

avsiktligen kunna återkalla det som efterfrågas. 

  

Att mäta erhållen kunskap 
För att mäta erhållen kunskap från en KBT-behandling har olika studier använt olika 

metoder (Lee & Harvey, 2015; Harvey et al., 2016; Friedberg et al., 1998; Scogin, Jamison, 

Floyd & Chaplin, 1998; Andersson et al., 2012). Både Scogin et al. (1998) och Friedberg et 

al. (1998) mätte ökad kunskap om KBT-principer via ett test som baserades på en behandling 

för depression. Testet utgjordes av olika påståenden om information kring behandlingsinne-

hållet som deltagarna fick kategorisera som sanna eller falska. Återkallning av kunskap ge-

nom påståenden formulerade på det viset kan enligt Gubrium och Holstein (2001) benämnas 

som ”cued recall” eftersom innehållet i påståendet kan aktivera implicita minnen och på så 

sätt ge ledtrådar om vad som efterfrågas. Viktigt att poängtera är att detta test enbart mätte 

kunnande om KBT-principer och inte hur deltagarna applicerat dessa tekniker (Friedberg et 

al., 1998). Andersson et al. (2012) undersökte med ett test utformat för sin studie om deltagare 

med socialt ångestsyndrom som genomfört en vägledd IKBT-behandling hade lärt sig mer om 

diagnosen och behandlingen än vad de hade kännedom om innan behandling. Deltagarna fick 
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i detta kunskapstest också skatta hur säkra de var på sina svar. Alla de tre ovan beskrivna tes-

ten visade ökning av erhållen kunskap men inget samband mellan erhållen kunskap och sym-

tomutfall (Scogin et al., 1998; Friedberg et al., 1998; Andersson et al., 2012). 

En annan metod som tidigare använts kallas för free-recall task och innebär att patien-

ter fritt får skriva ner vad de kom ihåg av viktiga punkter från föregående session (Lee & Har-

vey, 2015; Harvey et al., 2016). Harvey et al. (2016) använde free-recall task för att under-

söka minnesstrategiers effekter på inlärning av kunskaper genom att jämföra traditionell 

KBT-behandling med KBT-behandling innefattande kompletterande minnesstrategier. Resul-

tatet visade att deltagare som erhållit KBT-behandling innefattande kompletterande minnes-

strategier kom ihåg mer av innehållet i behandlingen i jämförelse med traditionell KBT. Dock 

påvisades ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande svårighetsgrad av depression. 

Sammanfattningsvis är det oklart vilken inverkan erhållen kunskap har på behand-

lingseffekten och det finns få studier som undersöker erhållen kunskap och dess effekter över 

lång tid (två år och senare). Veterligen för studien har inga studier undersökt om erhållen kun-

skap efter genomförd IKBT-behandling kan predicera behandlingsutfall två år efter avslutad 

behandling.  

 

Evidens för långtidseffekter av IKBT 
 IKBT har idag ett brett forskningsfält som fortsätter att bli allt mer utvecklat. Sedan 

1990-talet har forskningen inkluderat bland annat randomiserade kontrollerade studier, syste-

matiska granskningar, studier om kostnadseffektiviteten, effektivitetsstudier, samt rollen av 

flera behandlingsfaktorer som till exempel terapeutens egenskaper (Andersson, Rozental, 

Shafrand, & Carlbring 2017). Långtidseffekter för konventionell KBT är erkänt och beforskat 

inom behandling för bland annat depression (Uher & Pavlova, 2016). Liksom konventionell 

KBT har IKBT visat goda behandlingseffekter för de flesta psykiatriska och somatiska pro-

blem där annan behandling med ”verklig kontakt” givit effekt. Även om det finns forsknings-

stöd för IKBT och dess behandlingseffekt sex månader till ett år efter behandling finns få stu-

dier kring senare uppföljningar (två år och senare) (Andersson et al., 2017). 

I en översikt av senare långtidseffekter av IKBT bland psykiska problem samlades 14 

studier in där uppföljningar gjorts mellan två och fem år på IKBT behandlingar med behand-

larstöd. Diagnoser som innefattades i långtidsuppföljningarna var bland annat paniksyndrom, 

social ångest, generaliserat ångestsyndrom, depression, stress och kronisk fatigue. Resultatet 

för de samlade artiklarna visade på stabila långtidseffekter av IKBT, liknande som för vanlig 
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KBT men med heterogenitet. Även resultatet för endast de studier där psykiatriska diagnoser 

hade behandlats (depression och ångest) var resultatet positivt, dock även här med kvarstå-

ende heterogenitet. Redovisning av negativa effekter av behandlingen, är dock något som säl-

lan nämns i forskning kring ämnet (Andersson, Rozental, Shafran, & Carlbring, 2017).  

Även forskning kring IKBT inom primärvården har visat på goda resultat vad gäller 

IKBT för depression och ihållande resultat vid uppföljningar i en studie av Eriksson et al. 

(2017). Behandlingsformen påvisade lika goda resultat som de vid ”vanlig behandling” för 

patienter med depression över en 12 månadsperiod (Eriksson et al., 2017). Vanlig behandling 

definierades då som schemalagd kontakt med generella problemlösare, sjuksystrar eller annan 

personal vid primärvården, ansikte-mot-ansikte-psykoterapi, antidepressiva, sjukfrånvarointyg 

och kombinationer av dessa.  

Sammanfattningsvis finns det få studier som undersökt långtidseffekter (två år och se-

nare) av IKBT och veterligen för föreliggande studie finns inga långtidsuppföljningar gäl-

lande behandlingsutfall och effekterna av de olika behandlingskomponenterna typ av stöd 

(stöd på begäran eller schemalagt stöd), typ av behandling (egenvald eller behandlarvald) och 

handledning för terapeuten (eller ingen handledning).  

 

Robinstudien 
Föreliggande studie är baserad på Have it your way – en masteruppsats i psykologi av 

Juhlin och Wahlström (2017) som tillsammans med föreliggande studie är delar av den över-

gripande studien Robinstudien. Juhlin och Wahlström (2017) undersökte för studien veterli-

gen oprövade behandlingskomponenter i en vägledd IKBT- behandling. 197 vuxna med pri-

mär depression och komorbid ångest inkluderades i studien som genomfördes våren 2017. De 

oprövade behandlingskomponenterna bestod av typ av behandling (egenvald och behandlar-

vald), typ av stöd (stöd på begäran och schemalagt stöd) och om ärendet togs upp eller inte 

togs upp i den kliniska handledningen. Även sambandet mellan erhållen kunskap om gene-

rella KBT-principer under behandling och behandlingsutfall undersöktes, samt om erhållen 

kunskap om generella KBT-principer innan behandling predicerar behandlingsutfall (se de 

Fine Licht & Färdeman, 2017). I studien användes olika självskattningsformulär för att mäta 

det primära behandlingsutfallet depression samt sekundära behandlingsutfall som erhållen 

kunskap och klienters livskvalitet, vilka kontrollerades för de olika obeprövade behandlings-

komponenterna i en faktoriell design. 
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Resultatet visade att behandlingseffekten var god (d=.73- 1.23) oberoende av behand-

lingsgrupp. Deltagare med egenvald behandling påvisade färre depressiva symtom i jämfö-

relse med behandlarvald behandling och en interaktionseffekt kunde påvisas mellan egenvald 

behandling och schemalagt stöd. Deltagare som hade egenvald behandling förbättrades mer 

gällande sömnsvårigheter om de samtidigt hade schemalagt stöd. Inga andra signifikanta ef-

fekter påvisades för typ av stöd. Viktigt att poängtera är dock att det fanns en signifikant sys-

tematisk skillnad i bortfall inom den oberoende variabeln typ av stöd där fler deltagare med 

stöd på begäran avslutade behandlingen i förtid jämfört med deltagare som hade schemalagt 

stöd. Resultaten från studien påvisade ingen statistiskt signifikant effekt för handledning.  

Gällande erhållen kunskap visade resultaten i studien att en signifikant kunskapsför-

ändring skett oberoende behandlingsgrupp, där IKBT-behandlingen genererade ökad erhållen 

kunskap kring generella KBT principer i jämförelse med innan behandling. Inget signifikant 

samband kunde heller påvisas mellan förvärvad kunskap och behandlingsutfallsmåttet Becks 

Depression Inventory (BDI-II) och Patient Health Questionnaire (PHQ-9).  

 

Syfte 
Det övergripande syftet med föreliggande studie var att undersöka om behandlingsef-

fekter av en IKBT-behandling för primär depression hos vuxna kvarstår två år efter avslutad 

behandling. Behandlingseffekten mättes utifrån självskattad depression, ångest, livskvalitet 

och kunskap samt genom en klinisk bedömning av mående och en bedömning av deltagarnas 

verbalt beskrivna erhållna kunskap. Syftet med studien var också att undersöka om det fanns 

några skillnader i behandlingseffekter två år efter avslutad behandling beroende på om delta-

garna fick schemalagt stöd eller stöd på begäran, behandlarvalt eller egenvalt behandlingsin-

nehåll samt om de fick behandlare med eller utan handledning. Deltagarna ingick i en av åtta 

behandlingsgrupper med olika kombinationer av terapeutiskt stöd, möjlighet att välja sitt eget 

behandlingsinnehåll och terapeuter med olika tillgång till handledning. Vidare var syftet att 

undersöka om deltagares erhållna kunskaper om sitt psykiska tillstånd och generella KBT-

principer från behandlingen i Robinstudien predicerade eller korrelerade med symtom hos 

deltagare två år efter avslutad IKBT-behandling. Prediktionen av depressiva symtom avsåg 

undersökas genom att använda kunskapsförändringen mellan innan behandling och direkt ef-

ter avslutad behandling och korrelationen med depressiva symtom avsåg undersökas genom 

att använda kunskapsförändringen mellan innan behandling och två år efter avslutad behand-

ling.  
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Frågeställningar 

1. Hur står sig behandlingsutfall gällande det primära utfallsmåttet depressionssym-

tom, samt de sekundära utfallsmåtten ångestsymtom, livskvalitet, sömnbesvär, generellt må-

ende samt erhållen kunskap om generella KBT- principer från behandlingsinnehåll, mätt både 

före och direkt efter avslutad behandling jämfört med två år efter avslutad behandling, obero-

ende behandlingsgrupp? 

2. Finns det någon skillnad i behandlingsutfall för utfallsmåtten ovan, två år efter av-

slutad behandling, beroende på om deltagarna tillhörde gruppen med behandlarvald eller 

egenvald behandlingsupplägg? 

3. Finns det någon skillnad i behandlingsutfall för utfallsmåtten ovan, två år efter av-

slutad behandling, beroende på om deltagarna tillhörde gruppen med stöd på begäran eller 

schemalagt stöd? 

4. Finns det någon skillnad i behandlingsutfall för utfallsmåtten ovan, två år efter av-

slutad behandling, beroende på om deltagarna tillhörde gruppen med behandlare med tillgång 

till handledning eller inte? 

5. Predicerar erhållen kunskap om behandlingsinnehåll direkt efter behandling, mätt 

med Kunskapstest, symtom för depression två år efter avslutad behandling?  

6. Korrelerar erhållen kunskap om generella KBT-principer från behandlingsinnehåll, 

två år efter behandling, mätt med kunskapstest och Free-recall Questionnaire (FRQ), symtom 

för depression två år efter avslutad behandling? 

 

Hypoteser 

Hypoteserna är följande: 

- Behandlingseffekterna gällande utfallsmåtten på samtliga digitala självskattningsfor-

mulär kommer att förbättras från förmätning till uppföljning två år efter avslutad behandling i 

samtliga behandlingsgrupper.  

- Behandlingseffekterna gällande utfallsmåtten på samtliga digitala självskattningsfor-

mulär kommer hållas stabila från eftermätningen till två årsuppföljningen i samtliga behand-

lingsgrupper. 

- Behandlingseffekten kommer vara högre i de behandlingsgrupper där egenvalt be-

handlingsupplägg förekom. 

- Det kommer inte finnas någon skillnad i behandlingseffekt beroende på vilket typ av 

stöd som deltagarna fick och inte heller om behandlarna fick handledning eller inte.  
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- Erhållen kunskap predicerar depressiva symtom två år efter behandling, där deltagare 

som erhållit störst kunskapsförändring mellan innan och direkt efter avslutad behandling, 

kommer att ha färre depressiva symtom. Kunskapsförändring mellan innan och två år efter av-

slutad behandling korrelerar med depressiva symtom två år efter avslutad behandling. 

 

Metod 
Design 

Föreliggande studie var en långtidsuppföljning av behandlingsresultaten för en IKBT-

behandling för primär depression hos vuxna - Robinstudien. Robinstudien hade en 2x2x2 fak-

toriell design som resulterade i åtta betingelsekombinationer. En faktoriell design gör det möj-

ligt att undersöka enskilda oberoende variablers effekt på den beroende variabeln, så kallade 

huvudeffekter (Collins, Dziak, Kugler & Trail, 2014). Faktoriell design gör det också möjligt 

att undersöka samverkan mellan de oberoende variablerna, så kallade interaktionseffekter 

(Collins et al., 2014). I Robinstudien bestod de oberoende variablerna av typ av behandling 

(egenvald och behandlarvald), typ av stöd (stöd på begäran och schemalagt stöd) och om 

ärendet togs upp i den kliniska handledningen. Den beroende variabeln utgjordes av behand-

lingseffekt mätt med olika skattningsskalor för psykiskt mående, livskvalitet samt erhållen 

kunskap. Se Figur 1 för en översikt av de åtta olika behandlingsgrupperna (Juhlin & Wahl-

ström, 2017). 

Följande uppföljningsstudie var en mixed faktoriell design, vilket innebär att jämförel-

ser genomförs både inom och mellan grupper. Studien hade fyra oberoende variabler med två 

till tre nivåer vardera: typ av behandling (egenvald och behandlarvald), typ av stöd (stöd på 

begäran och schemalagt stöd) och om ärendet togs upp eller inte togs upp i den kliniska hand-

ledningen på mellangruppsnivå, samt tid (före och två år efter behandling) på inomgrupps-

nivå. Den beroende variabeln utgjordes, liksom i föregående studie, av behandlingseffekt mätt 

med olika mätinstrument för psykiskt mående och livskvalitet samt erhållen kunskap. Utöver 

detta undersöktes om erhållen kunskap predicerar och korrelerar med depressiva symtom två 

år efter behandling. I detta fall utgjorde Kunskapstestet och FRQ den oberoende variabeln och 

BDI-II och PHQ- 9 den beroende variabeln.  
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Figur 1.  

 

Deltagare 
Deltagarna i Robinstudien rekryterades via sociala medier, Google Adwords, och i en 

artikel i dagstidningen ÖstgötaCorrespondenten. Därefter skickades e-post medföljande skatt-

ningsformulär, kunskapstest och demografiska faktorer till samtliga personer på väntelistan 

(n= 513). Utifrån deltagarnas skattningar valdes lämpliga deltagare ut (n = 403). Inklusions-

kriterierna innefattade att individen skulle uppleva sig vara nedstämd och deprimerad och 

vara hjälpsökande, men inte lida av svårare psykiska problem såsom psykos eller missbruk. 

Individen skulle också ha fyllt 18 år, tala och förstå svenska, samt inte ha någon annan på-

gående psykologisk behandling eller stödsamtal. Individen skulle dessutom ha daglig tillgång 

till dator med internet och möjlighet till att aktivt delta under tio veckors behandling. Efter att 

lämpliga deltagare valts ut ringdes de upp (n= 224) och den diagnostiska intervjun Mini Inter-

national Neuropsychiatric Interview (MINI; Lecrubier et al., 1997) användes för att göra en 

mer grundlig inkludering och exkludering av personer till studien (n= 197). Se Figur 2 för en 

överblick över deltagarprocessen i Robinstudien. Samtliga deltagare följdes upp i eftermät-

ningen två år senare enligt Intention-to-treat principen. Denna princip innebär att alla deltaga-

res resultat tas med i beräkning vid uppföljningen och därmed även de deltagare som avbrutit 

behandlingen, vilket minskar risken för bortfallsfel (Gupta, 2011).  

 

Intervention 
I de åtta olika behandlingsgrupperna hade deltagarna tillgång till antingen schemalagt stöd el-

ler stöd på begäran, egenvalt behandlingsinnehåll eller behandlarvalt innehåll och behandlare 

med eller utan handledning. Deltagarna fick olika tillgång till de olika behandlingsmodulerna 

som fanns att tillgå via en säker digital plattform. Deltagare med behandlarvalt innehåll fick  
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Figur 2. Flödesschema över deltagarprocessen i Robinstudien, från intresseanmälan till upp-

följning och telefonintervju.  
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endast tillgång till moduler som behandlaren valde ut och deltagare som tilldelades egenvalt 

behandlingsinnehåll fick endast tillgång till moduler som de själva ansåg lämpliga för deras 

enskilda problematik. De 15 behandlingsmodulerna baserades på KBT och innefattade både 

psykoedukation om bland annat depression och ångest samt KBT-interventioner kopplade till 

olika övningar. Interventionerna var exempelvis beteendeaktivering vilket innebär att öka 

mängden aktiviteter som upplevs meningsfulla i vardagen, exponering som går ut på att ut-

mana sina rädslor och undvikanden och kognitiv omstrukturering där deltagaren registrerar 

och försöker utmana eller förändra negativa tankar och föreställningar. Övningar som fanns 

med i modulerna var bland annat tillämpad beteendeanalys för kartläggning av problematiska 

situationer och beteenden samt konsekvenserna av dessa, eller att formulera mål i riktning 

mot sina värderingar. En annan övning var att utforma en aktivitetsplan där syftet var att de 

skulle få möjlighet att planera in fler positiva aktiviteter och kunna prioritera sin tid som går i 

linje med deltagarens värderingar.  

Behandlingsmodulerna Introduktion som introducerade KBT som behandlings-

metod och presenterade psykoedukation kring depression och Avslutning och vidmakthållande 

som inkluderade vidmakthållande av framsteg, hur man kan hantera och förebygga bakslag 

samt övningar om hur man vill att framtiden ska se ut var obligatorisk för alla som deltagit (se 

Appendix A för modulernas innehåll).  

Deltagare som tilldelades schemalagt stöd kontaktades via en meddelandefunktion på 

den digitala plattformen av behandlare en gång i veckan på avtalad tid, medan deltagare med 

stöd på begäran själva fick ansvara över när kontakten med behandlare upprättades. Stödet 

kunde innefatta kommentarer på övningar, förstärkning av funktionella beteenden och tips 

och råd på kommande arbete. Deltagare med schemalagt stöd fick dessutom oftare påminnel-

ser att slutföra påbörjade moduler än de med stöd på begäran. Alla behandlare fick klinisk 

handledning med legitimerad psykolog en gång i veckan men behandlare som kallades ”be-

handlare med handledning” fick även möjlighet att lyfta klientärenden till skillnad från ”be-

handlare utan handledning”.     

Behandlingen pågick under elva veckor våren 2017 och som behandlare i studien an-

vändes psykologstundeter som gick termin tio på psykologprogrammet vid Linköpings uni-

versitet. Studenterna hade haft KBT-inriktning under alla behandlingsmoment i sin utbild-

ning.  
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Procedur 

Uppföljningen 
Två årsuppföljningen utfördes av två psykologstudenter från Linnéuniversitetet i 

Växjö. Inför tvåårsuppföljningen gjordes ett besök på Linköpings universitet för att lära sig 

om plattformen från vilken behandlingen administrerades (www.iterapi.se/sites/Robin). Delta-

gares kontaktuppgifter tilldelades intervjuarna och en utbildning kring bedömning av free-

recall avseende erhållet minne av behandlingsinnehåll utfördes. Inledningsvis skickades de 

digitala självskattningsformulären Becks depression Inventory (BDI-II) (Beck, Steer & 

Brown, 2005), Patient Health Questionnaire (PHQ- 9) (Kroenke, Wu, Yu, Bair, Kean, Stump 

& Monahan, 2016), Generalized Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7) (Spitzer, Kroenke, 

Williams & Löwe, 2006), Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ) (Lindner et al., 

2016), Insomna Severity Index (ISI) (Bastien, Valliéres & Morin, 2001), General Self-Effi-

cacy Scale (GSE) (Schwarzer & Jerusalem, 1995) och Kunskapstest (De Fine Licht & Färde-

man, 2017) ut till deltagarna via plattformen tillsammans med ett mail med information om 

uppföljningsstudien. Deltagarna informerades om att de kommer att bli kontaktade via telefon 

för en kort intervju om sitt nuvarande psykiska mående och hur behandlingseffekten upplevs 

två år senare. Självskattningsformulären som användes var samma som vid före- och efter-

mätningarna av behandlingen, däremot valdes formuläret Client Satisfaction Questionnaire 

(CSQ) (Steneskog & Tholcke, 2017) bort då svaren på frågorna om tillfredställelsen av be-

handlingen bedömdes icke tillförlitliga på grund av tidsspannet mellan behandling och upp-

följning. Deltagarna fördelades jämnt mellan intervjuarna och därefter kontaktades de via te-

lefon för att medge samtycke till medverkan och för att boka in ett intervjutillfälle.  

Deltagare vars kontaktuppgifter var felaktiga söktes upp via hitta.se och eniro.se och 

fanns det flera telefonnummer till en deltagare prövades alla nummer. Deltagare som inte sva-

rade vid uppringning meddelandes kort information om anledning till kontakten via telefon-

svarare och därefter kontaktades dem återigen vid senare tillfälle. Telefonintervjuerna genom-

fördes vid olika tidpunkter, inkluderat kvällar och helger, för att få så många som möjligt att 

delta. För att få fler deltagare att fylla i de digitala enkäterna gavs påminnelser vid telefonin-

tervjun samt via textmeddelanden och deltagarna informerades om hur värdefullt deras bidrag 

var för att utveckla behandlingen. För demografisk beskrivning av deltagarna som deltog i 

uppföljningen, se Tabell 1. Intervjuerna genomfördes under perioden februari-mars 2019. Ef-

ter att ha samlat in data poängsattes intervjufrågorna från FRQ utifrån bedömningsmetoden 

som bedömarna erhållit under utbildningen på Linköpings universitet. Bedömarna jämförde 
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poängsättningsmetod på tio intervjuer för att säkerställa att samma rättningsmetod användes 

av båda bedömare. Efter detta bedömdes alla resterande intervjuer enskilt av båda bedömare 

(För mer specifik beskrivning av hur intervjuerna bedömdes se mätinstrument, FRQ). 

 

Mätinstrument 

Becks Depression Inventory (BDI-II) 

 BDI-II (Cronbachs α = .92) är ett bedömningsinstrument som mäter patienters upp-

levda depressiva symptom under de två senaste veckorna och baseras på kriterierna för egent-

lig depression. Det är ett självskattningsformulär som innehåller 21 items. Skattningen görs på 

en skala från noll till tre i termer av svårighetsgrad, där noll innebär ingen märkbar skillnad 

mot vanligen upplevt mående och tre innebär att de depressiva symtom som efterfrågas upp-

levs mycket intensivt. Patienten kan skatta mellan 0 till 63 poäng, där högre poäng tyder på 

svårare depressiva besvär. Resultat mellan 14 - 19 tyder på lindrig depression, 20 - 28 måttlig 

och 29 - 63 svår depression. (Beck, Steer & Brown, 2005). BDI-II utgjorde studiens primära 

utfallsmått och användes för att mäta intensitet av depressiva symptom i för-, eftermätning 

och uppföljning. 

 

Tabell 1 

Demografisk data gällande könsfördelning, fördelning av utbildningsnivå, fördelning av 

sysselsättning från förmätningen gällande de deltagare som fyllt i utfallsmåtten vid uppfölj-

ningen (N=125), samt demografisk data från totala bortfallet i antal deltagare (N = 72).  

  n (%)  Bortfall (%) 

Kön Kvinna 100 (80) 52 (72) 

 Man 25 (20) 19 (26) 

 Annat 0 (0) 1 (1) 
 
 

Total 
 

125 (100) 72 (100) 

Utbildningsnivå    

 Avslutat grundskola 3 (2) 0 (0) 

 Avslutat Gymnasiet 20 (16) 8 (11) 

 Yrkesutbildning 10 (8) 4 (6) 

 Universitet/Högskola 
(pågående) 

35 (28) 28 (39) 

 Avslutat 
Universitet/Högskola 

55 (44) 31 (43) 

 Annat 2 (2) 1 (1) 

 Total 125 (100) 72 (100) 
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Sysselsättning    

 Studerande 37 (30) 28 (39) 

 Arbetande 66 (53) 36 (50) 

 Arbetslös 6 (5) 2 (3) 

 Pensionär 5 (4) 4 (6) 

 Föräldraledig 3 (2) 1(1) 

 Sjukskriven 4 (3) 1 (1) 

 Annat 3 (2) 0 (0) 

 Ej svarat 1 (1) 0 (0) 

 Total 125 (100) 72 (100) 

    
 

Patient Health Questionnaire (PHQ-9) 
 PHQ-9 (Cronbachs α = .77) är ett strukturerat självskattningsformulär som mäter fre-

kvens av upplevda depressiva symtom under de senaste två veckorna. Frågorna täcker de 

olika kriterierna för diagnosen depression. Formuläret innefattar nio item där patienten gör en 

skattning från noll till tre med svarsalternativen 0 (Inte alls), 1 (Flera dagar), 2 (Mer än hälf-

ten av dagarna) och 3 (Nästan varje dag). Patienten kan skatta mellan 0 till 27 poäng, där 

högre poäng tyder på svårare depressiva besvär. Cut-off-värden> 15 för PHQ- 9 tyder på be-

hov av depressionsbehandling. Det finns även ett tionde item som undersöker hur allvarliga 

konsekvenser symtomen har för patientens vardag och skattas på en skala med svarsalternati-

ven inga svårigheter, vissa svårigheter, stora svårigheter och extrema svårigheter. Item tio räk-

nas inte in i den sammanlagda poängen (Kroenke, Wu, Yu, Bair, Kean, Stump & Monahan, 

2016). PHQ-9 användes för att mäta frekvens av depressiva symptom i för-, eftermätning och 

uppföljning. 

 

Generalized Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7) 

 GAD-7 (Cronbachs α = .92) undersöker symptom för generaliserat ångestsyndrom. 

Självskattningsformuläret innehåller sju item som ämnar att mäta frekvensen av olika sorters 

symtom av ångest under de senaste två veckorna. Patienten skattar mellan noll till tre poäng, 

där svarsalternativen är 0 (Inte alls), 1 (flera dagar), 2 (flertalet dagar) och 3 (dagligen). Pati-

enten kan skatta mellan 0 till 21 poäng, där högre poäng tyder på oftare och svårare upplevd 

ångest. Cut-off-värden för mild, medel och allvarlig ångest ligger vid fem, tio respektive fem-

ton poäng. Det finns även ett åttonde item som undersöker hur allvarliga konsekvenser symto-
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men har för patientens vardag. Item åtta skattas på en skala med svarsalternativen inga svårig-

heter, vissa svårigheter, stora svårigheter och extrema svårigheter och räknas inte in i den 

sammanlagda poängen (Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006).  

 

Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ) 

 BBQ (Cronbachs α = .68) är ett självskattningsformulär där patienten får skatta bety-

delse och tillfredställelse för livskvaliteten inom sex olika livsområden baserat på tolv påstå-

enden. Livsområdena innefattar Fritid, Ser på livet, Kreativ, Lärande, Vänner och vänskap 

samt Mig själv som person. Patienten skattar mellan noll till fyra poäng, där noll betyder in-

stämmer inte alls och fyra instämmer fullständigt. De två olika skattningarna för betydelse 

och tillfredställelse, inom varje område, multipliceras och därefter adderas de med de andra 

fem livsområdenas summor. Patienten kan skatta mellan 0 till 96 poäng, där högre poäng ty-

der på högre upplevd livskvalitet. Poäng över 52 poäng visar på tillhörighet i klinisk grupp. 

(Lindner et al., 2016).  

 

Insomnia Severity Index (ISI) 
 (Cronbachs α = .74) är ett självskattningsformulär som avser att mäta sömnlöshet och 

ger ett mått på graden av sömnbesvären. Formuläret består av sju item, där patienterna får ta 

ställning till hur de upplevt sina sömnvanor under de senaste två veckorna. Patienten skattar 

mellan noll till fyra, där noll står för inte alls och fyra står för väldigt mycket. Patienten kan 

skatta mellan 0 till 28 poäng, där högre poäng indikerar svårare sömnbesvär. Cut off värden 

för vissa problem med sömnen är 8-14, för medelsvår sömnstörning 15-21 poäng och för 

svåra och signifikanta sömnbesvär 22-28 poäng. (Bastien, Valliéres & Morin, 2001).  

 

Kunskapstest 
Ett kunskapstest (Cronbachs α = .53; .80) konstruerades specifikt för Robinstudien för 

att undersöka vilken inverkan en internetbaserad KBT-behandling för depression har på kun-

skap om generella KBT-principer. Kunskapstestet utgick från att mäta explicit deklarativ kun-

skap. Testet inkluderade frågor som åsyftade att fånga upp deltagarnas förmåga att förstå och 

minnas fakta och begrepp baserade på erkända KBT-principer (se appendix C). Kunskaps-

testets frågor var främst baserade på den första modulen introduktion samt den sista modulen 

avslutning och vidmakthållande då utformningen av behandlingen samt tillgången till de olika 

modulerna varierade bland deltagarna. Anledningen till att frågorna i testet innehöll fakta om 
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modulerna introduktion och avslutning och vidmakthållande var för att dessa var obligatoriska 

moment för alla som deltagit. Deltagarna fick besvara frågor utifrån tre svarsalternativ samt 

göra en säkerhetsskattning som innebar att de fick välja ett påstående som stämmer bäst över-

ens med hur övertygade de var om deras svar var rätt. Kunskapsförändringen mättes således 

genom ett två poängssystem, där deltagaren utan säkerhetsskattning fick ett poäng för antal 

rätt och noll poäng för felaktigt svar, vilket innebar max 20 poäng utan säkerhetsskattning. 

Med säkerhetsskattning fick deltagarna ett poäng för hur säkra de var på sitt svar, en så kallad 

säkerhetsvägd kunskapspoäng. Den säkerhetsvägda kunskapspoängen räknades ut genom att 

deltagarna fick ett poäng för korrekt svar och ett minuspoäng för ett felaktigsvar, vilka sedan 

multiplicerades med vald säkerhetsnivå på tillhörande fråga. Säkerhetsnivåerna var 0 (jag gis-

sar), 1 (jag är ganska säker) och 2 (jag är helt säker). Med säkerhetsvägd kunskapspoäng 

kunde deltagarna få max 40 poäng och minst -40 poäng. Poängsystemet gav deltagarna mer 

poäng om de var säkra på att det var ett korrekt svar och minuspoäng om de var säkra på ett 

felaktigsvar. Vid gissning eller osäkerhet gavs inga poäng. Den interna konsistensen för testet 

utan säkerhetskattningar var α= 0.53 och med säkerhetsskattningar var α = 0.80 (De Fine Li-

cht & Färdeman, 2017). För mer information om kunskapstestets utformning och poängsätt-

ningssystem se masteruppsats i psykologi av De Fine Licht och Färdeman (2017).  

Kunskap mättes även via öppna frågor i samband med telefonintervjun, här benämnd 

som FRQ (se mer utförlig beskrivning under rubriken Telefonintervju).  

     

Telefonintervju 
Vid uppföljningen två år efter avslutad behandling genomfördes en telefonintervju 

som ämnade att mäta minne av erhållen kunskap samt deltagarnas psykiska mående. 

 

Clinical Global Impressions scale (CGI) 

 CGI är ett bedömningsinstrument som kvantifierar en klinisk bedömares övergripande 

intryck av patientens nuvarande psykiska sjukdomsgrad. Instrumentet innefattar två item, det 

ena mäter hur allvarlig grad av problematik patienten upplever för närvarande och det andra 

item mäter vilken grad av förändring patienten upplever i sitt mående jämfört med måendet 

innan behandling. I intervjun användes endast den sistnämna frågan. Skattningen på varje 

item är mellan ett till sju poäng, där bedömningsalternativen är 1 (Väldigt mycket bättre), 2 

(Mycket bättre), 3 (Något bättre), 4 (Oförändrat), 5 (Något sämre), 6 (Mycket sämre), 7 (Väl-

digt mycket sämre). Högre poäng indikerar att patienten upplever mer allvarlig problematik 
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och/eller att det har skett en försämring i måendet jämfört med direkt efter avslutad behand-

ling (Busner & Targum, 2007).  

 

Free-recall Questionnaire (FRQ) 

FRQ (Interbedömarreliabilitet Cronbachs α = .94) konstruerades inför två årsuppfölj-

ningen för att mäta deltagarnas erhållna kunskap (se Appendix B för intervjuguide). FRQ bas-

eras på Lee och Harveys Free Recall Task (se Lee & Harvey, 2015), vilket inkluderar försök 

att mäta både deklarativ och metakognitiv kunskap. FRQ innebar att deltagarna fick berätta så 

utförligt från minnet som de kunde om ett specifikt ämne ur behandlingsinnehållet, samt på 

vilket sätt de har haft och har användning för kunskaperna. Intervjun bestod av tre frågor: 

Kommer du ihåg vad du lärde dig under behandlingen? Har du någon gång haft användning 

för det du lärde dig i behandlingen och på vilket sätt? Är det något av det du använder dig av 

idag eller använder du något annat från behandlingen och på vilket sätt? Deltagarna delgavs 

ingen detaljerad information eller specifika exempel från intervjuaren för att minska intervju-

arnas styrning och påverkan på deltagarnas svar. För att öka chansen till återkallning av svar 

upprepades frågan två gånger vid behov (Gubrium & Holstein, 2001). Deltagarna ombads att 

ge så konkreta svar som möjligt. Svaren bedömdes sedan av dem som höll i intervjun utifrån 

för studien ett utformat bedömningsunderlag. Svaren i fråga ett bedömdes på en skala från 

noll till två; där noll poäng innebar ett uteblivet eller felaktigt svar, ett poäng innebar ett kor-

rekt svar utan något utvecklat resonemang om fenomenet och två poäng innebar ett korrekt 

svar där beskrivningen var mer utförlig och gärna med ett levande exempel om hur kunskapen 

används i vardagen. I fråga två och tre bedömdes svaren utifrån liknande poängsättningssy-

stem där noll poäng gavs vid felaktigt eller uteblivet svar, ett poäng innebar korrekt angivet 

svar med hänvisning till deltagarens egen användning av kunskapen men utan något utveck-

lande resonemang kring fenomenet och två poäng innebar ett korrekt svar där beskrivningen 

var mer utförlig och det finns ett tydligt exempel på hur personen använt sig av kunskapen. 

Genom dessa frågor kunde deltagarnas explicita kunskaper för både deklarativ kunskap, ap-

plicerbar procedurell kunskap samt metakognitiv kunskap uppmärksammas. För varje fråga 

kunde deltagaren få max sex poäng. Deltagare som kom ihåg och använde sig av fler KBT-

kunskaper fick således fler poäng på varje fråga. Sammanlagt kunde deltagaren få 18 poäng. 

Bedömarna var studiens två författare (E.F och K.N) som först tränade på skattning av svaren 

och som sedan jämförde svaren på tio intervjuer (12.3 %) med varandra för att säkra interbe-

dömarreliabiliteten. Interbedömmarreliabiliteten var hög α = 0.94.   
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Plattform, e-post och telefonnummer 
Vid föreliggande uppföljningsstudie administrerades de digitala enkäterna för uppfölj-

ningen via samma behandlingsplattform och hemsida som vid Robinstudiens behandling, 

https://www.iterapi.se/sites/robin/. Deltagarna fick logga in på plattformen för att fylla i enkä-

terna och därför krävdes det att deltagarna hade tillgång till internet via antingen dator eller 

mobiltelefon. Även mailkontakten skedde via plattformens mailfunktion och tillgång till mo-

biltelefon var nödvändigt för att kunna genomföra telefonintervjun.  

 

Etiska överväganden 
Uppföljningsstudien ingick i Robinstudien vilket innebar att en etikansökan var god-

känd av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping. Godkännandet betyder att studien an-

sågs uppfylla de etiska riktlinjer och krav som gäller för forskning. Fördelarna med behand-

lingen ansågs vara större än eventuella risker med behandlingen. Vidare diskuteras etiska 

överväganden med studien nedan.  

 

Risk för återupplevande av negativa minnen och upplevelser 

Eftersom uppföljningsstudien gjordes två år efter avslutad behandling fanns risk att 

återupptagen kontakt med Robinstudien aktualiserade upplevelser och erfarenheter som delta-

garen eventuellt önskade lämna bakom sig. Det var möjligt att ett samtal som påminde delta-

garen om behandlingen och den tid deltagaren behövde söka vård för depression kunde på-

verka dennes mående negativt. Samtidigt var studien etikprövad och deltagarna gav samtycke 

till att vara delaktiga, vilket inkluderar deltagande i uppföljningen efter två år. Fördelarna med 

studien ansågs dessutom vara större än eventuella risker med uppföljningen samt att samtalet 

vid intervjun genomfördes med välvilja och empati från intervjuarens sida och på deltagarens 

villkor.   

 

Risk för suicidala deltagare 
Vid anträffandet av misstänkt suicidal deltagare vid telefonintervju undersöktes delta-

garens mående vidare. Bedömdes deltagaren som suicidal gavs vidare information om vart 

deltagaren kunde vända sig för att få hjälp. Beroende på allvarlighetsgrad rekommenderades 

kontakt till antingen vårdcentral, akutpsykiatrin och SOS alarm 112. 

 

Risk för försämrat mående vid uppföljning 
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Vid anträffandet av patienter vars mående hade försämrats hänvisades dessa vidare till 

att kontakta vårdcentral eller psykiatri för fortsatt behandling.  

 

Datasäkerhet och anonymitet 
Samma säkerhetsaspekter som Robinstudien använde sig av tillämpades även i upp-

följningsstudien. Detta på grund av att känslig information om deltagarna inte skulle riskeras 

att utlämnas. Deltagarna avidentifierades genom att de tilldelades en studiekod bestående av 

siffror och bokstäver som användes som identifikation under tiden för studien. För att svara på 

de digitala självskattningsformulären var deltagarna tvungna att logga in på plattformen där 

tvåfaktorsautentisering användes för att inte obehöriga skulle kunna ta del av känslig inform-

ation. Telefonintervjuerna genomfördes utan närvaro av obehöriga och dokumentationen från 

telefonintervjuerna sparades avidentifierat på ett USB som låstes in i ett säkerhetsskåp. Tyst-

nadsplikt gällde samtliga som arbetade med studien.  

 

Statistiska analyser 
IBM Statistics (SPSS) version 25 användes vid genomförandet av statistiska analyser. 

Oberoende t-test och Pearsons χ2-test användes för att undersöka sociodemografiska skillna-

der mellan deltagare som genomförde uppföljningsmätningen och för de som inte medverkade 

i uppföljningen. Pearsons χ2-test användes också för att identifiera om det fanns några statist-

iska skillnader mellan de olika behandlingsgrupperna och vilka som deltog i uppföljningsstu-

dien. Beroende envägs-ANOV:or och beroende t-test användes för att se om det fanns några 

statistiskt signifikanta skillnader mellan förmätning och uppföljning samt eftermätning och 

uppföljning avseende totalpoäng på de digitala självskattningsformulären. Vid användning av 

t-tester användes det statistiska korrektionsverktyget Bonferroni som justering av p- värdet för 

att minska risken för att Typ I fel inträffade. En mixed faktoriell variansanalys (mixed 

ANOVA) användes för att undersöka om det fanns några statistiskt signifikanta skillnader 

mellan de olika behandlingsgrupperna avseende totalpoäng på de digitala självskattningsfor-

mulären mellan förmätningen och två år efter avslutad behandling. En bivariate korrelat-

ionsanalys genomfördes för att undersöka sambandet mellan depressiva symtom och kun-

skapsförändring mätt med kunskapstest direkt efter avslutad behandling och två år efter avlu-

tad behandling. Bivariate korrelationsanalys användes även för att undersöka sambandet mel-

lan FRQ och depressiva symtom två år efter avlutad behandling, samt sambandet mellan kun-

skapstest och depressiva symtom två år efter avslutad behandling. 
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I resultatdelen kommer nästan signifikanta resultat att benämnas som ”trend”.  

Vid tolkning av effektstorlek används Cohens d och ղᵖ². Cohens d tolkas utifrån index: 

låg effekt 0.2–0.5, medelhög effekt 0.5–0.8, hög effekt> 0.8. ղᵖ² tolkas utifrån index: svag ef-

fekt 0.01-0.06, moderat effekt 0.06-0.14 och stark effekt 0.14- 0.2 (Cohens, 1998). 

  

Resultat 

Bortfallsanalys 
Av de deltagare som deltog i behandlingen (n=197) slutförde 125 (64 %) BDI-II, 128 

(65 %) slutförde PHQ-9, 123 (62 %) slutförde GAD7, 122 (62 %) slutförde BBQ, 122 (62 %) 

slutförde ISI och 118 (60 %) slutförde Kunskapstestet vid uppföljningen. Totalt slutförde 81 

(41 %) av 197 deltagare telefonintervjuerna som innehöll CGI och FRQ vid uppföljningen. 

För att säkerhetsställa att deltagarna som i uppföljningen svarade på de digitala själv-

skattningsformulären samt CGI och FRQ inte skiljde sig åt från de som inte svarade på upp-

följningen avseende sociodemografiska aspekter så som kön, utbildningsnivå och sysselsätt-

ning samt avseende totalpoäng på de digitala formulären genomfördes χ²- test och oberoende 

t-test vid för- och eftermätning. Inga statistiska signifikanta skillnader kunde påvisas med un-

dantag för två trender och två signifikanta skillnader. Dels visade variabeln kön en trend χ² (2, 

N = 197) = 5.857, p = .053 gällande deltagande i telefonintervjun innehållande CGI och FRQ 

och dels visade resultatet på totalpoängen av PHQ9 vid förmätning en trend mellan dem som 

genomfört uppföljningen och dem som inte genomfört (t (197) = 1.942, p =.054). Det fanns 

en signifikant skillnad mellan dem som genomfört uppföljningen och de som inte genomfört 

avseende totalpoäng på kunskapstest antal rätt (t(133) = 2.12, = .036) och säkerhetsviktade 

kunskapspoäng (t(133) = 2.85, p = .005) mätt direkt efter avslutad behandling. Resultaten in-

dikerade att det var fler kvinnor än män som deltog i intervjuerna och att de som gjort uppfölj-

ningen mådde sämre innan behandling än de som inte svarade på uppföljningen avseende 

PHQ-9. Deltagare som deltog i uppföljningen hade också mer poäng och var mer säkra i sin 

bedömning av svaren på kunskapstestet, mätt direkt efter avslutad behandling, än de som inte 

deltog. Vid tolkning av resultatet behövde diskrepansen mellan de som deltog och inte deltog 

i uppföljningen avseende kunskap samt trenderna kön och depressiva symtom tas hänsyn till.  

 För att säkerhetsställa att det inte fanns några systematiska skillnader i bortfall 

inom de olika behandlingsgrupperna i uppföljningen genomfördes χ²- test. Ingen statistisk sig-

nifikant skillnad kunde påvisas och det var ungefär lika många som deltog i uppföljningen 
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inom de tre oberoende variablerna; typ av stöd, om behandlaren fått handledning eller inte och 

typ av behandling.  

Eftersom genomförda t-tester och χ² -tester inte visade några uppenbara systematiska 

skillnader mellan dem som deltog och inte deltog så användes Complete case analysis, vilket 

innebär att de deltagare som inte deltog i uppföljningen togs bort ur analysen.  

Genom att använda χ²- test undersöktes även om de olika behandlingsgrupperna som 

svarat på de digitala självskattningsformulären samt avseende deltagande vid telefonintervju 

(CGI och FRQ), skiljde sig åt avseende antal deltagare i varje grupp. Ingen statistiskt signifi-

kant skillnad kunde påvisas, däremot fanns en deskriptiv skillnad mellan behandlingsgrupp B 

och D avseende antal deltagare vid uppföljningen av de digitala formulären. Det var fler som 

deltog i behandlingsgrupp B (19) än i D (11). Gällande deltagande vid telefonintervjun visade 

dessutom resultatet att behandlingsgrupp C innehöll närmare hälften av antal deltagare i jäm-

förelse med övriga grupper. Även om skillnaderna inte var signifikanta kan de vara relevanta 

att ta hänsyn till vid tolkning av resultatet (se Flödesschema I). Antagandet för ANOVA upp-

fylldes avseende normalfördelning och variansfördelning. 

För att kontrollera för att deltagarnas erhållna kunskap endast härleddes från Robinstu-

dien genomfördes ett oberoende t- test. Faktorn som kontrolleras för var om deltagarna fått 

behandling för sitt psykiska mående efter att behandlingen i Robinstudien avslutats. Resulta-

ten visade att en signifikant skillnad påvisades mellan de som fått vidare behandling efter Ro-

binstudien och de som inte fått vidare behandling efter Robinstudien mätt med kunskapstest-

eten antal rätt (t (112)= 2.08, p = .04) och säkerhetsviktade kunskapspoäng (t (112) = 2.24, p 

= .03). Deltagare som fått vidare behandling för sitt psykiska mående efter Robinstudien fick 

mer poäng på kunskapstestet än deltagare som inte fått vidare behandling. Ingen signifikant 

skillnad kunde påvisas för FRQ. 

 

Behandlingsutfall 

Långtidseffekter 

För att besvara frågeställning ett så genomfördes envägs variansanalys (ANOVA). 

Även en frekvenstabell på bedömningsalternativen i bedömningsformuläret CGI genomfördes 

för att undersöka hur deltagare upplever sitt mående vid uppföljningen jämfört med innan be-

handlingen startade. Resultatet visade att deltagarna i uppföljningen fick generellt signifikant 

förbättrat utfall på samtliga digitala självskattningsformulär, jämfört med utfallet vid förmät-

ningen. Resultaten visade signifikant sänkning på BDI-II, PHQ-9, GAD 7 och på ISI med 
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starka effekter. På Kunskapstest antal rätt och BBQ visade resultatet en signifikant ökning, 

där kunskapstest antal rätt hade måttlig effekt och BBQ hade stark effekt. Resultatet på säker-

hetsviktade kunskapspoäng påvisade däremot inte någon statistiskt signifikant skillnad i po-

äng. För överblick av resultaten, se Tabell 2. Resultaten indikerade att deltagarna mådde ge-

nerellt bättre två år efter avslutad behandling samt hade bättre livskvalité i jämförelse med 

före behandling. Deltagarna hade även en ökad kunskap två år efter behandling jämfört med 

innan behandling men ingen förändring hade skett gällande deras tilltro till bedömningen av 

svaren i kunskapstestet. Resultatet på mätinstrumentet CGI bekräftade resultaten på förbätt-

ring av deltagarnas generella mående, där 69 (85.3 %) deltagare bedömdes ha förbättrat sitt 

mående, åtta deltagare (10 %) bedömdes ha ett oförändrat mående och fyra (5 %) deltagare 

bedömdes ha ett försämrat mående (se stapeldiagram 1).  

 
Tabell 2 
Resultatsammanställning med medelvärden (M), standardavvikelser (SD), t-värden med frihetsgrader 
(df), samt p-värden för samtliga utfallsmått. Inomgruppseffektstorlekar (d) redovisas med 95 % konfi-
densintervall (KI).  
 

Utfallsmått(n) Medelvärde (SD) F-värde (df) p-värde d (KI) 

BDI-II (125)     

Förmätning 26.52 (7.681)    

Uppföljning 12.09 (9.899) 213.9 (124) <.001 1.63 (1.34- 1.91) 

PHQ-9 (128)     

Förmätning 13.48 (4.585)    

Uppföljning   6.32 (5.31) 156.55 (127) <.001 1.44 (1.16-1.71) 

GAD-7 (123)     

Förmätning 9.46 (4.88)    

Uppföljning 4.6 (4.86) 77.0 (122) <.001 1.0 (0.73-1.26) 

BBQ (122)     

Förmätning 36.2 (16.53)    

Uppföljning 53.93 (23.29) 75.837 (121) <.001 -.88 (-1.14--.61) 

ISI (121)     

Förmätning 13.03 (5.524)    

Uppföljning   8.19 (5.784) 78.47 (120) <.001 .86 (0.59-1.12) 
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Kunskapstest antal 
rätt (118) 

    

Förmätning 14.83 (2.696)    

Uppföljning 16.19 (2.721) 39.704 (117) <.001 -.51(-0.76—0.24) 

Säkerhetsviktade 
kunskapspoäng (118) 

    

Förmätning 17.37 (5.36)    

Uppföljning 17.74 (9.08) .359 (117) .55 -.05(-.3-0.21) 

BDI-II = Becks Depression Inventory, PHQ-9 = Patient Health Quest-ionnaire, GAD = Generalized Anxiety 
Disorder 7-item scale, BBQ = Brunnsviken Brief Quality of Life In-ventory, ISI = Insomnia Severity Index. * = 
p <.001. 
 

Frekvenstabell 1 

CGI – Hur deltagarna uppskattar att de mår idag 

i jämförelse med när de började behandlingen. 

 

Skattning av mående   n  % 

Väldigt mycket bättre 10 12 

Mycket bättre 30 37 

Något bättre 29 36 

Oförändrat 8 10 

Något sämre 1 1 

Mycket sämre 3 4 

Väldigt mycket sämre 0 0 

Total 81 100 

 

För att vidare undersöka om behandlingsutfallet stod sig två år efter avslutad behand-

ling användes beroende t-test för att jämföra mätvärden mellan eftermätningen och uppfölj-

ningen. För överblick av resultaten, se Tabell 3. Det påvisades ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan eftermätning och uppföljning på utfallen för PHQ-9, BDI-II, GAD7 och ISI, 

vilket indikerade att resultaten stod sig över tid och att det inte fanns några uppenbara skillna-

der mellan måendet vid eftermätningen jämfört med uppföljningen. Däremot fanns en statist-

isk signifikant skillnad mellan eftermätningarna och uppföljningen av mätinstrumenten BBQ, 

Kunskapstest antal rätt samt säkerhetsviktade kunskapspoäng där utfallet på BBQ visade en 

förbättring över tid och indikerade att livskvalitén har förbättrats mellan eftermätningen och 

uppföljningen. Utfallet på Kunskapstestet antal rätt och säkerhetsviktade kunskapspoäng vi-

sade däremot en minskning av poäng över tid och indikerade att deltagarna både minns 

mindre erhållen kunskap och var mindre säkra i sin bedömning av svaren två år efter avslutad 
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behandling jämfört med direkt efter behandling. Se Tabell 4-6 för en översikt över medelvär-

den och standardavvikelser mätt före, efter, samt två år efter avslutad behandling angående 

depressionsformulären (BDI-II och PHQ-9) och för resterande formulär som användes som 

utfallsmått (GAD-7, BBQ, ISI, Kunskapstest antal rätt, Säkerhetsviktade kunskapspoäng).  

Tabell 3  
Resultatsammanställning med medelvärden (M), standardavvikelser (SD), t-värden med frihetsgrader 
(df), samt p-värden för samtliga utfallsmått. Inomgruppseffektstorlekar (d) redovisas med 95 % konfi-
densintervall (KI).  

Utfallsmått (n) Medelvärde (SD) t-värde (df) p-värde d (KI) 

BDI-II (103)     

Eftermätning 13.73 (9.782)    

Uppföljning 12.57 (9.952) 1.136 (102) .259 .12 (-.16-.39) 

PHQ-9 (103)     

Eftermätning 6.359 (5.043)    

Uppföljning 6.621 (5.385) -.437 (102) .663 -.05 (-.32-.22) 

GAD-7 (103)     

Eftermätning 4.980 (4.533)    

Uppföljning 4.563 (4.696) .858 (102) .393 .09 (-.18-.36) 

BBQ (103)     

Eftermätning 49.398 (20.05)    

Uppföljning 53.932 (22.87) -2.177 (102) .032* -.21 (-.49-.07) 

ISI (103)     

Eftermätning 8.680 (6.385)    

Uppföljning 8.408 (5.579) .406 (102) .686 .05 (-.23-.32)  

Kunskapstest antal 
rätt (103) 

    

Eftermätning 17.21 (2.46)    

Uppföljning 16.46 (2.59) 3.63 (105) <.001* -.3 (-0.57-0.03) 

Säkerhetsviktade 
kunskapspoäng 
(103) 

    

Eftermätning 23.42 (9.4)    

Uppföljning 18.57 (8.84) 6.27 (105) <.001* -.53 (-0.80-0.26)  

BDI-II = Becks Depression Inventory, PHQ-9 = Patient Health Quest-ionnaire, GAD = Generalized 
Anxiety Disorder 7-item scale, BBQ = Brunnsviken Brief Quality of Life In-ventory, ISI = Insomnia Severity 
Index. * = p <.001. 



39 
 

 
Tabell 4 
Medelvärden och standardavvikelser för behandlingsgrupperna i avseende på BDI-II och 
PHQ-9 vid före- och eftermätning, samt uppföljning.  

 
Formulär  

BDI-II PHQ-9  
Behandlings-
grupp 

Före Efter Uppföljning Före Efter Uppföljning  

 M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

 

A 25.72 
(6.56) 

15.28 
(10.82) 

10.18 
(9.5) 

12.52 
(4.37) 

7.74 
(5.93) 

6.05 
(5.78) 

 

B 24.92 
(7.65) 

13.59 
(10.14) 

10.42 
(8.91) 

12.21 
(4.33) 

6.59 
(5.76) 

6.05 
(5.52) 

 

C 27.48 
(8.94) 

17.2 
(13.22) 

14.94 
(11.03) 

13.76 
(5.45) 

8.20 
(5.99) 

8.0 
(6.75) 

 

D 26.84 
(6.60) 

16.53 
(9.00) 

14.18 
(11.86) 

13.84 
(5.46) 

7.27 
(4.61) 

8.45 
(6.22) 

 

E  26.56 
(5.91) 

14.21 
(11.75) 

10.87 
(9.70) 

14.32 
(4.67) 

6.47 
(6.79) 

4.75 
(3.61) 

 

F  27.88 
(8.30) 

11.44 
(9.65) 

11.35 
(9.33) 

13.83 
(4.89) 

5.47 
(4.21) 

6.82 
(5.41) 

 

G  26.96 
(8.05) 

12.43 
(7.60) 

13.15 
(10.36) 

12.38 
(4.66) 

6.43 
(3.65) 

5.08 
(4.44) 

 

H  24.28 
(7.42) 

12.29 
(8.65) 

12.69 
(10.24) 

11.48 
(3.92) 

5.50 
(3.41) 

5.75 
(4.04) 

 

Totalt 26.32 
(7.44) 

14.09 
(10.22) 

8.21 
(5.77) 

13.05 
(4.76) 

6.70 
(5.23) 

6.32 
(5.31) 

 

 
Tabell 5 
Medelvärden och standardavvikelser för behandlingsgrupperna i avseende på GAD-7, BBQ 
och ISI, vid före- och eftermätning, samt uppföljning.  

Formulär 
GAD-7 BBQ           ISI 

Behand-
lings-
grupp 

Före Efter Uppfölj-
ning  

Före Efter Uppfölj-
ning 

Före Efter Uppfölj-
ning 

 M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD)  

M 
(SD) 
 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 

A 9.48 
(4.20) 

5.89 
(5.47) 

4.76 
(5.39) 

36.56 
(15.65) 

47.89 
(24.53) 

61.75 
(19.95) 

13.50 
(5.90) 

5.90 
(8.17) 

6.88 
(5.58) 

B 7.75 
(4.74) 

5.36 
(5.30) 

3.26 
(2.56) 

34.83 
(13.21) 

47.89 
(17.30) 

58.37 
(24.40) 

13.83 
(5.42) 

5.42 
(11.23) 

10.05 
(5.76) 

C 10.72 6.20 5.7 36.72 47.00 51.35 13.68 5.60 6.94 



40 
 

 
Tabell 6 
Medelvärden och standardavvikelser för behandlingsgrupperna i avseende Säkerhetsviktade 
kunskapspoäng och Kunskapstest antal rätt vid före- och eftermätning, samt uppföljning. 

Formulär 
Säkerhetsviktade kunskapspoäng Kunskapstest antal rätt 

Behandlings-
grupp 

Före Efter Uppföljning Före Efter Uppföljning 

 M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

A 19.12 
7.13 

22.84 
11.20 

17.20 
10.04 

15.04 
3.01 

17.05 
2.99 

15.8 
3.14 

B 16.79 
4.42 

25.19 
8.30 

19.63 
8.37 

15.17 
2.70 

17.81 
1.69 

16.68 
2.19 

C 17.12 
3.63 

22.50 
9.81 

16.65 
7.98 

15.12 
2.56 

16.50 
2.47 

15.88 
2.60 

D 18.64 
6.93 

24.27 
8.22 

22.18 
10.80 

14.48 
2.82 

17.87 
1.92 

17.36 
2.73 

E 16.64 
4.63 

21.10 
10.48 

21.07 
8.90 

14.88 
2.56 

16.75 
2.55 

17.29 
2.09 

F 15.17 
3.62 

22.05 
9.94 

17.73 
8.32 

14.04 
2.66 

16.74 
2.68 

16.47 
2.72 

G 16.21 
4.93 

17.64 
10.73 

13.31 
8.64 

14.25 
2.64 

15.57 
3.35 

14.92 
2.66 

H 17.40 
6.40 

17.31 
9.84 

14.36 
8.83 

14.64 
3.04 

16.54 
2.40 

15.21 
3.26 

Totalt 17.15 
5.43 

21.89 
9.94 

17.73 
9.08 

14.71 
2.73 

16.91 
2.56 

16.19 
2.72 

 

 

 

 

(4.84) (4.68) (5.86) (17.08) (17.28) (18.64) (5.60) (10.13) (4.74) 
D 10.12 

(5.35) 
6.40 
(3.18) 

6.0 
(4.77) 

31.44 
(13.91) 

36.13 
(18.73) 

49.64 
(25.67) 

11.83 
(4.56) 

4.56 
(8.47) 

9.00 
(6.81) 

E 10.36 
(4.66) 

6.00 
(5.76) 

5.33 
(6.25) 

32.44 
(15.70) 

51.17 
(20.56) 

60.07 
(15.36) 

12.64 
(5.02) 

5.02 
(7.56) 

6.13 
(5.22) 

F 9.42 
(4.74) 

4.67 
(3.94) 

5.19 
(5.0) 

34.79 
(17.85) 

49.56 
(27.32) 

49.63 
(26.12) 

11.63 
(5.99) 

5.99 
(6.89) 

8.81 
(5.24) 

G 9.96 
(4.48) 

5.50 
(5.19) 

3.85 
(4.0) 

34.88 
(18.03) 

52.71 
(22.51) 

51.62 
(26.31) 

13.75 
(5.74) 

5.74 
(10.79) 

8.77 
(5.21) 

H 6.80 
(4.61) 

4.07 
(3.08) 

3.13 
(4.45) 

35.92 
(15.21) 

52.38 
(20.25) 

46.53 
(28.71) 

12.76 
(4.90) 

4.90 
(10.00) 

9.13 
(7.56) 

Totalt 9.33 
(4.80) 

5.52 
(4.69) 

4.60 
(4.86) 

34.70 
(15.72) 

48.30 
(21.31) 

53.94 
(23.29) 

12.95 
(5.37) 

5.37 
(9.13) 

8.21 
(5.77) 
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Effekter av undersökta behandlingskomponenter 

För att undersöka frågeställningarna två till fyra genomfördes en mixed faktoriell 

ANOVA. För en översikt över samtliga effekter av de oberoende variablerna avseende de 

olika behandlingsutfallen för de digitala självskattningsformulären två år efter avslutad be-

handling se Tabell 7 och 8.   

 

Vem som valt behandlingsinnehåll 

Inga statistiskt signifikanta tvåvägsinteraktionseffekter kunde påvisas på något av de 

digitala självskattningsformulären mellan deltagare som tilldelades behandlarvalt och egen-

valt behandlingsinnehåll. 

 

Typ av stöd 

Mätinstrumentet BBQ indikerade en trend gällande en påvisad tvåvägsinteraktionsef-

fekt mellan behandlingsutfall mätt två år efter avslutad behandling beroende på vilken typ av 

stöd som deltagarna tilldelades under behandlingen. Deltagare som tilldelades schemalagt 

stöd fick störst ökning av antal poäng på mätinstrumentet två år efter behandling F(1,114) = 

3.657, p =.058, ղᵖ² =.031. Inga statistiskt signifikanta tvåvägsinteraktionseffekter kunde påvi-

sas på något av mätinstrumenten BDI-II, PHQ-9, GAD-7, ISI och kunskapstestet mellan de 

deltagare som fick stöd på begäran och schemalagt stöd.  

 

Med eller utan handledning 

Inga statistiskt signifikanta tvåvägsinteraktionseffekter kunde påvisas på något av mät-

instrumenten BDI-II, PHQ-9, BBQ, GAD-7 och kunskapstestet mellan deltagare som blev 

tilldelad behandlare med handledning och behandlare utan handledning mätt två år efter av-

slutad behandling. Det fanns däremot en statistisk signifikant tvåvägsinteraktionseffekt mellan 

utfallsmåttet på ISI mätt två år efter avslutad behandling och om behandlarna fått handledning 

eller inte F(1, 113) =9.3 p =.003, ղᵖ² = .076. Deltagare som tilldelades en behandlare med 

handledning verkade alltså ha mindre sömnbesvär två år efter avslutad behandling än de delta-

gare som inte tilldelades behandlare med handledning.  

 

Interaktionseffekt mellan behandlingskomponenter 

 Två statistiskt signifikanta trevägsinteraktionseffekter kunde påvisas mellan ut-

fallsmåtten Kunskapstest antal rätt och säkerhetsviktade kunskapspoäng två år efter avslutad 

behandling och vilken typ av behandling samt typ av stöd som deltagarna tilldelades under 
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behandlingen F(1, 110) = 5. 135, p =.025, ղᵖ² =.045, F(1, 110) = 4. 426, p =.038, ղᵖ² = .039. 

Interaktionseffekterna visade att deltagare som tilldelades behandlarvald behandling och fick 

terapeutiskt stöd på begäran genererade fler antal rätt samt var säkrare på sin bedömning av 

svaren på kunskapstestet än deltagare som också fick behandlarvald behandling men schema-

lagt stöd. Deltagare som fick egenvald behandling och schemalagt stöd fick fler antal rätt samt 

var säkrare på sin bedömning av svaren på kunskapstestet än deltagare som också fick egen-

vald behandling men stöd på begäran. Även om ingen signifikant skillnad i förändring kunde 

påvisas så observerades att deltagare som tilldelades egenvald behandling samt schemalagt 

stöd som fick störst ökning av antal poäng på kunskapstestet två år efter avslutad behandling 

vilket innebar att de både mindes mer av erhållen kunskap samt blev säkrare i sina svar.  

 
Tabell 7 
Översikt över samtliga effekter av de oberoende variablerna analyserade på formulären BDI-II, PHQ-
9, GAD-7, BBQ, ISI samt kunskapstest i relation till tid (för- till uppföljning två år efter avslutad be-
handling).  
Typ av effekt BDI-II PHQ-9 GAD-7 BBQ 

 df F df F df F df F 
  (p)  (p)  (p)  (p) 

Effekt av mättill-
fälle*val¹ 
 

1, 117 0.004 
(.950) 

1, 120 1.448 
(.231) 

1, 115 .197 
(.658) 

1, 114 1.222 
(.271) 

Effekt av mättill-
fälle*stöd² 
 

1, 117 2.633 
(.107) 

1, 120 3.115 
(.080) 

1, 115 .027 
(.869) 

1, 114 3.657 
(.058) 

Effekt av mättill-
fälle*handledning³ 

1, 117 .149 
(.070) 

1, 120 .830 
(.364) 

1, 115 1.246 
(.267) 

1, 114 .707 
(.402) 

         
Effekt av mättill-
fälle*val*stöd 
 

1, 117 .424 
(516) 

1, 120 .499 
(481) 

1, 115 .307 
(.581) 

1, 114 .337 
(.563) 

Effekt av mättill-
fälle*val*handledning 
 

1, 117 .120 
(.730) 

1, 120 .347 
(.557) 

1, 115 .983 
(.324) 

1, 114 1.792 
(.183) 

Effekt av mättill-
fälle*stöd*handledning 

1, 117 .007 
(.933) 

1, 120 .012 
(.912) 

1, 115 .892 
(.347) 

1, 114 .421 
(.518) 

         
Effekt av mättill-
fälle*val*stöd*handled-
ning 
 

1, 117 .094 
(.759) 

1, 120 .631 
(.428) 

1, 115 .581 
(.448) 

1, 114 .301 
(.584) 

¹Med val menas behandlarvald kontra egenvald behandling. 
²Med stöd menas schemalagt stöd kontra stöd på begäran. 
³Med handledning menas om deltagaren fick tas upp i den kliniska handledningen eller inte. 
 



43 
 

Tabell 8 
Översikt över samtliga effekter av de oberoende variablerna analyserade på formulären BDI-II, PHQ-
9, GAD-7, BBQ, ISI samt kunskapstest i relation till tid (för- till uppföljning två år efter avslutad be-
handling).  

Typ av effekt Kunskapstest an-
tal rätt 

Säkerhetsviktade 
kunskapspoäng 

ISI  

 df F df F df F 
  (p)  (p) 

 
 (p) 

Effekt av mättillfälle*val 
 

1, 110 1.155 
(.285) 

1, 110 .087 
(.768) 

1, 113 .146 
(.703) 

       

Effekt av mättillfälle*stöd 
 

1, 110 .031 
(.861) 

1, 110 3.011 
(.085) 

1, 113 144 
(.705) 

       

Effekt av mättillfälle*handledning 1, 110 2.083 
(.152) 

1, 110 .969 
(.327) 

1, 113 9.295 
(.003)ᵃ 
 

       

Effekt av mättillfälle*val*stöd 
 

1, 110 5.135 
(.025)ᵇ 

1, 110 4.426 
(.038)ᶜ 
 

1, 113 .000 
(.987) 
 
 

Effekt av mättillfälle*val*hand-
ledning 

1, 110 .000 
(.989) 

1, 110 .554 
(.458) 

1, 113 .257 
(.613) 

       

Effekt av mättillfälle*stöd*hand-
ledning 
 

1, 110 .037 
(.848) 

1, 110 .222 
(.639) 

1, 113 .279 
(.598) 
 

Effekt av mättillfälle 
val*stöd*handledning 
 

1, 110 .018 
(.893) 

1, 110 1.754 
(.188) 

1, 113 .988 
(.322) 

¹Med val menas behandlarvald kontra egenvald behandling. 
²Med stöd menas schemalagt stöd kontra stöd på begäran. 
³Med handledning menas om deltagaren fick tas upp i den kliniska handledningen eller inte. 
ᵃη²partial = .076. 
ᵇη² partial = .045. 
ᶜη² partial = .039. 

 
Prediktion av mående beroende på erhållen kunskap 
Frågeställning fem besvarades genom att använda en korrelationsanalys. Inledningsvis 

räknades skillnaden i poäng ut mellan erhållen kunskap före behandling och direkt efter avslu-

tad behandling och denna skillnad i poäng kallas hädanefter för ”Förändring i poäng”. Däref-

ter jämfördes förändringen i poäng med deltagarens resultat på BDI-II och PHQ-9 två år efter 

behandling. 

Förändringen i poäng mätt med kunskapstestet antal rätt predicerade inte utfall på 

BDI-II två år efter avslutad behandling (r(111) =.003, p =.979). Förändringen i poäng mätt 
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med kunskapstestet antal rätt predicerade heller inte utfall på PHQ-9 två år efter avslutad be-

handling (r(113) =.111, p =.240). Resultaten indikerade att förändringen i poäng av erhållen 

kunskap mätt med kunskapstest antal rätt inte påverkar deltagarnas depressiva symtom två år 

efter avslutad behandling. 

Förändringen i poäng mätt med säkerhetsviktade kunskapspoäng predicerade inte ut-

fall på BDI-II två år efter avslutad behandling (r (112) =-.022, p =.820). Förändringen i poäng 

mätt med säkerhetsviktade kunskapspoäng predicerade heller inte utfall på PHQ-9 två år efter 

avslutad behandling (r (114)= .055, p =.559). Resultaten indikerade att förändringen i poäng 

av erhållen kunskap mätt med säkerhetsviktade kunskapspoäng inte påverkade deltagarnas de-

pressiva symtom två år efter avslutad behandling. 

 

Samband mellan depressiva symtom och erhållen kunskap  
Frågeställning sex undersöktes också genom att använda en korrelationsanalys. Kun-

skapen mättes med två olika mätinstrument: kunskapstestet och FRQ. Skillnaden i poäng mel-

lan kunskapstestet före behandling och två år efter avslutad behandling kallas hädan efter för 

”Förändring i poäng”. 

Inget av kunskapsmåtten som mäter förändring i poäng korrelerade signifikant med 

BDI, r(118) =-.118, p=.203 för antal rätt, r(118) =.021, p =.824 för säkerhetsviktade kun-

skapspoäng eller med PHQ-9, r(118) =-.029, p=.759 för antal rätt, r(118) =.113, p =.223 för 

säkerhetsviktade kunskapspoäng. 

Avseende kunskap mätt med FRQ påvisades inga signifikanta korrelationer mellan 

FRQ och BDI-II (r(66)=.090, p=.471) eller FRQ och PHQ-9 (r(66)=.047, p=.711). Resultaten 

indikerade att kunskap, varken mätt med kunskapstest d.v.s. förändringen i poäng eller med 

FRQ två år efter avslutad behandling, korrelerade med depressiva symtom två år efter avslu-

tad behandling. Resultatet indikerade att det inte fanns något samband mellan hur mycket del-

tagarna mindes av erhållen kunskap och antalet depressiva symtom.  

 

Resultatsammanfattning 
Resultaten visade att det över tid fanns måttliga till starka behandlingseffekter obero-

ende av behandlingskomponent (d=.51-1.63). Deltagare som tilldelades behandlare med hand-

ledning hade större reducering av sömnsvårigheter vid uppföljningen i jämförelse med delta-

gare med behandlare utan handledning (ղᵖ² = .076.). Interaktionseffekterna visade att delta-
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gare som tilldelades behandlarvald behandling och fick terapeutiskt stöd på begäran genere-

rade fler antal rätt samt var säkrare på sin bedömning av svaren på kunskapstestet än deltagare 

som också fick behandlarvald behandling men schemalagt stöd. Interaktionseffekterna visade 

också att deltagare som fick egenvald behandling och schemalagt stöd fick fler antal rätt samt 

var säkrare på sin bedömning av svaren på kunskapstestet än deltagare som också fick egen-

vald behandling men stöd på begäran (ղᵖ² = .045, ղᵖ²= .039). Erhållen kunskap visade inget 

samband med depressiva besvär.  

 

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Behandlingseffekter två år efter avslutad behandling oberoende behand-

lingskomponent 

Frågeställning ett undersökte både om behandlingsutfall för samtliga digitala själv-

skattningsformulär, mätt direkt efter behandling, stod sig över tid samt om behandlingsutfal-

len för de olika självskattningsformulären skulle förändras i jämförelse med innan behandling 

oberoende behandlingsgrupp. Hypoteserna för denna frågeställning var att utfallet på alla mät-

instrument skulle visa ihållande effekter mellan eftermätning och uppföljning samt att ut-

fallsmåtten vid uppföljningen skulle förbättras i jämförelse med innan behandling oberoende 

behandlingsgrupp. Resultaten överensstämmer med hypoteserna och visar att behandlingsut-

fallet för deltagarna är generellt förbättrat två år efter avslutad behandling i jämförelse med 

före behandlingen oavsett vilka av betingelserna som deltagarna randomiserats till. Utfallet på 

samtliga sex utfallsmått (BDI-II, PHQ-9, GAD-7, BBQ, ISI, Kunskapstest) är förbättrat vid 

uppföljningen i jämförelse med förmätningen. Resultaten visar höga effektstorlekar för BDI-

II, PHQ-9, GAD-7, BBQ, ISI (d = .86 -1.63) och för Kunskapstest antal rätt påvisas en medel-

hög effektstorlek (d = .51), vilket indikerar att deltagarna som deltagit i behandlingen har 

gjort stora framsteg gällande mående och kunskapsförändring på gruppnivå. Utfallsmåttet sä-

kerhetsviktade kunskapspoäng visar undantagsvis inte någon statistiskt signifikant förbättring 

över tid. Få studier har undersökt långtidseffekter av IKBT, men resultaten är överensstäm-

mande med den forskning som bedrivits tidigare där uppföljningsstudier har visat ihållande 

och stabila behandlingseffekter i upp till fem år efter avslutad behandling (Andersson, Rozen-

tal, Shafran, & Carlbring, 2017). Att kunskapstest antal rätt påvisar signifikant förbättrade re-

sultat över tid, men inte säkerhetsviktade poäng, skulle kunna avspegla att deltagarna är 
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osäkra på sina svar två år efter avslutad behandling, men att de bakom osäkerheten egentligen 

har goda kunskaper (se rubrik Erhållen kunskap för utvecklat resonemang om kunskap). 

 Behandlingseffekterna står sig också över tid på utfallsmåtten BDI-II, PHQ-9, GAD-7 

och ISI vilket indikerar att deltagarnas mående fortsätter hålla en stabil nivå även efter avslu-

tad behandling. För BBQ finns en statistisk signifikant skillnad mellan eftermätningen och 

uppföljningen (d = .21) och visar att deltagarna skattar sin livskvalitet högre två år efter avslu-

tad behandling i jämförelse med direkt efter behandlingen. Att deltagarnas livskvalitet ökar 

när övriga utfallsmått avseende mående är stabila, kan bero på att livskvalitet innefattar fler 

aspekter än enbart psykisk hälsa och ohälsa. Livskvalitet innefattar enligt Lapid, Piderman, 

Ryan, Somers, Clark och Rummans (2011) även andra betydelsefulla aspekter i livet så som 

socialt och fysiskt välbefinnande. Psykisk ohälsa så som depression begränsar ofta individens 

förmåga att uppnå dessa aspekter. Vid förbättring av psykisk hälsa ökar därför välbefinnandet 

även inom andra områden, vilket kan bidra till att just BBQ skattas högre än övriga mätinstru-

ment (Lapid, Piderman, Ryan, Somers, Clark & Rummans, 2011).  

För utfallsmåtten kunskapstest antal rätt och säkerhetsviktade kunskapspoäng finns 

signifikanta skillnader mellan eftermätningen och uppföljningen (d = .30; d = .53), men här 

påvisas en minskning i antalet poäng, vilket indikerar att deltagarna både minns mindre erhål-

len kunskap samt att de är mindre säkra på sina svar två år efter avlutad behandling. Utifrån 

försvagningsteorin är inte resultaten förvånande, då man menar att minnesspår bleknar och 

försvinner som en funktion av tiden mellan tillfället inlärning sker och tillfället då återkallning 

av minnet sker (Holt, 2015). Det kan också vara så att IKBT-behandlingen av olika anled-

ningar misslyckas att koda in kunskapen tillräckligt för att ett långtidsminne ska skapas, ex-

empelvis kan tillståndet depression innebära svårigheter med inkodning p.g.a. koncentrations-

svårigheter (Holt, 2015). Det finns också anledning att överväga att deltagarna skapat impli-

cita minnen av erhållen kunskap och att deltagarna använder sig av kunskapen utan att vara 

medvetna om det (Holt, 2015). Även om deltagarna i viss utsträckning fick ledtrådar (i.e cued 

recall) för att aktivera långtidsminnet, var frågorna i kunskapstestet begränsade och flera kun-

skapsområden berördes inte (se rubrik Erhållen kunskap för utvecklat resonemang). 

 

Behandlingskomponenter och långtidseffekter 

Betydelsen av vem som väljer behandlingsinnehållet för behandlingsutfall 
Hypotesen för frågeställningen om behandlarvalt eller egenvald behandling resulterade i 

bättre utfall på de olika mätinstrumenten var att egenvald behandling skulle generera bättre 
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utfall än om deltagarna tilldelats behandlarvald behandling. Denna hypotes byggde på An-

derssons (2015) diskussion om att deltagare som upplever att de har kontroll över behand-

lingen genererar bättre behandlingsutfall. Oberoende av om deltagarna valt sin behandling el-

ler fått behandlarvald behandling så kunde dock inga statistiskt signifikanta skillnader i effek-

ter påvisas på något av mätinstrumenten BDI-II, PHQ-9, GAD-7, BBQ, ISI vid två årsuppfölj-

ningen. Resultatet går i linje med Kaldo, Haak, Buhrman, Alfonsson, Larsen och Andersson, 

(2013) forskning som visar att egenvalt behandlingsinnehåll, precis som behandlarvalt be-

handlingsinnehåll kan ge goda behandlingseffekter och indikerar att det saknar betydelse om 

deltagare får behandlarvald behandling eller egenvald behandling för utfallen på depressiva 

symtom två år efter avslutad behandling, eftersom båda behandlingskomponenterna ger för-

bättrat mående över tid. 

Även om deltagare med egenvald behandling kan uppleva en ökad känsla av kontroll 

vilket kan vara fördelaktigt för behandlingsresultatet, så ställs det krav på att deltagarna själva 

kan förstå, bättre än behandlaren, vad de behöver för psykologiska kunskaper och färdigheter 

för att den egenvalda behandlingen ska ha effekt (Westbrook et al., 2011). Möjligtvis hade 

många av deltagarna novis erfarenhet av psykologisk behandling och visste inte själva vad de 

bäst skulle vara hjälpta av. Ovissheten kan i sin tur ha gjort att behandlingseffekten på lång 

sikt för de med egenvald behandling inte fick någon fördel i effekt trots deras potentiella 

känsla av större kontroll än de som fick behandlarvald behandling.  

Även om resultatet i masteruppsatsen i psykologi av Juhlin och Wahlströms (2017) vi-

sar att behandlarvald behandling indikerar bättre utfall på BDI-II direkt efter behandlingen, än 

vid behandlarvald behandling, visar föreliggande studie att den skillnaden inte har en märk-

bart betydande roll på sikt. Att egenvald behandling inte visades ge signifikant bättre resultat 

än behandlarvald behandling två år efter avslutad behandling kan om möjligt bero på att ef-

fekten av att uppleva sig ha kontroll med tiden suddas ut eller att gruppen som tilldelades 

egenvald behandling påverkats av andra omständigheter, så som fler större negativa händelser 

i livet, än de med behandlarvalt innehåll vilket kan påverka utfallet på depressiva symtom. 

Tilläggas bör också att resultatet på Juhlin och Wahlströms (2017) studie visade en nästan sig-

nifikant effekt på PHQ-9 som också mäter depressiva symtom. Avsaknaden av signifikanta 

resultat skulle även kunna bero på antalet bortfall mellan eftermätningen och uppföljningen 

bland de som genomförde BDI-II eftersom detta genererar mindre precision i beräkningarna, 

även om bortfallsanalysmetoden complete case analysis användes (Wilson & McLean, 2011).  
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Betydelsen av behandlarstöd för behandlingsutfall 

Hypotesen för frågeställningen om typ av stöd har någon betydelse för utfallen på de 

olika mätinstrumenten var att det inte skulle finnas någon skillnad mellan om deltagarna fick 

stöd på begäran eller schemalagt stöd. Antagandet byggde på att det finns begränsad forsk-

ning fokuserat på området kopplat till IKBT och att Juhlin och Wahlström (2017) inte kunde 

påvisa några signifikanta skillnader i effekt mellan de två variablerna. Resultaten i denna stu-

die finner heller ingen skillnad mellan deltagare som tilldelades schemalagt stöd eller stöd på 

begäran, med undantag för en nästan signifikant effekt på BBQ (p=.058). 

Detta indikerar att typ av stöd på sikt inte har någon betydelse för deltagarnas psykiska 

mående två år efter avslutad behandling och att det räcker med att få hjälp när man ber om 

det. Fyndet ger således implikationer på att behandlingar skulle kunna göras mer resurs- och 

kostnadseffektiva genom att låta klienter höra av sig vid behov, vilket Andersson och Titov 

(2014) visar i tidigare forskning.  

Varför behandlingsutfallet på BBQ emellertid nästan är signifikant för schemalagt 

stöd kan diskuteras. Schemalagt stöd innebär ofta mer kontinuerlig hjälp vilket kan underlätta 

för personer med depression, då de är en patientgrupp som har svårigheter med orkeslöshet 

och initiativlöshet (APA, 2013). För deltagare med stöd på begäran kan kontinuerlig kontakt 

tvärtom utebli eftersom det krävs att kontakten upprättas på deltagarens bevåg. Varför resulta-

tet nästan är signifikant för just mätinstrumentet BBQ två år efter avslutad behandling och 

inte de andra instrumenten kan också bero på att livskvalitén som BBQ mäter fortfarande kan 

öka med hjälp av behandling även om inte de depressiva symtomen reduceras i lika hög grad. 

Liksom beskrivit tidigare innefattar livskvalitet fler områden än den psykiska hälsan (Lapid, 

Piderman, Ryan, Somers, Clark & Rummans, 2011).  

 

Betydelsen av handledning för behandlingsutfall 

Hypotesen för frågeställningen om det kunde påvisas någon skillnad i effekt beroende 

på om deltagarnas behandlare fick handledning eller inte var att det inte skulle påvisas någon 

skillnad. Antagandet byggde på att Juhlin och Wahlström (2017) inte kunde påvisa några sig-

nifikanta skillnader mellan variablerna direkt efter behandling samt att begränsad forskning 

finns kring området och dess samband med IKBT. Inga statistiskt signifikanta skillnader i ef-

fekter påvisas på något av mätinstrumenten BDI-II, PHQ-9, BBQ, GAD-7 och kunskapstestet 

för om deltagarnas behandlare fått handledning eller inte. Utfallet på ISI visar dock en medel-

hög signifikant effekt till fördel för de deltagare som tilldelades en behandlare med handled-

ning och de har således mindre sömnbesvär två år efter avslutad behandling än deltagare som 
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inte tilldelades behandlare med handledning (ղᵖ²=.076). Möjligtvis kan resultatet bero på att 

sömnbesvär är ett område som inom KBT kan behandlas med konkreta och handfasta verktyg 

som innebär vissa utmaningar för patienten. Exempelvis kan patienten rådas att vid insom-

ningssvårigheter stiga upp från sängen och att inte sova under dagen för att öka sömnkvali-

teten på längre sikt (Manber & Carney, 2016). Dessa råd kan för behandlare med handledning 

vara lättare att stå fast vid när det blir påtagligt ansträngande för patienten i behandling.  

Resultaten för förändringen i ISI kan även påverkas av på vilket sätt behandlarna blev 

handledda och var fokus låg i handledningen. Kanske var handledarna extra duktiga och in-

tresserade av sömn- KBT varför behandlare med handledare möjligtvis fick bättre behand-

lingsutfall på ISI i förhållande till deltagare som inte fick en behandlare med handledning. 

Handledarens möjliga intresse för sömn- KBT kan också förklara varför utfallet på ISI för-

bättrades mer än på de andra instrumenten. För att förstå dessa fynd krävs mer insikt i hur 

handledningen skedde och var fokus låg. Resultatet för utfallet på ISI stöds av vissa tidigare 

forskningsresultat som visar att patienter med handledd behandlare visar färre depressiva 

symtom, bättre följsamhet och större belåtenhet än klientgruppen utan handledda terapeuter 

(Watkins, 2011).  

 

Interaktionseffekter mellan behandlingskomponenter på behandlingsutfall 

Två interaktionseffekter kunde även påvisas, som indikerar att deltagare som tilldelas 

behandlarvald behandling och får terapeutiskt stöd på begäran minns mer och är säkrare på 

sin kunskap, än deltagare som också får behandlarvald behandling men med schemalagt stöd 

(ղᵖ²=.045; ղᵖ²=.039). Det visar också att bland de som själva väljer sin behandling är det 

bättre att få schemalagt stöd än stöd på begäran. Det är alltså bra att få någon slags vägledning 

under behandlingen, antingen genom att få tilldelade moduler eller att få strukturerat stöd för 

att minnas mer två år senare. Detta resultat hittades inte vid eftermätningen (se Juhlin & 

Wahlström, 2017) utan verkar gälla för långsiktiga effekter. Fördelen för de med behandlar-

vald behandling med stöd på begäran kan tänkas bero på det som Andersson (2016) nämner 

att stöd på begäran kan fungera bättre för vissa och möjligtvis på hur man lär in saker bäst på 

längre sikt. Eftersom resultatet visar skillnad i kunskapspoäng och inte mående kan man tänka 

sig att deltagarna fokuserar mer på inläsning av texterna än att ta in hjälp från behandlaren vil-

ket gör att de får en mer självständigt utformad och anpassad inlärningsstil och på så vis 

minns mer två år senare. Möjligtvis söker också deltagare med stöd på begäran upp mer stöd 

kring sådant de undrar över och är nyfikna på varför de minns mer. Medan behandlarvald be-

handling och schemalagt stöd kan tänkas symbolisera mer stöd från behandlare och egenvald 
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behandling och stöd på begäran kan tänkas symbolisera mer självständigt arbete så får grup-

pen med behandlarvald behandling och stöd på begäran samt gruppen med egenvald behand-

ling med schemalagt stöd kanske mer fördelar när det gäller lärande. Båda dessa grupper får 

någon slags vägledning under behandling, antingen genom att bli tilldelade moduler eller att 

få strukturerat stöd men får samtidigt uppleva sig ha kontroll över sin behandling. Att uppleva 

sig ha kontroll över sin behandling och ha ansvar över att förbättra sitt eget mående, med viss 

vägledning, kan på flera sätt vara fördelaktigt i sjukdomsförbättring samtidigt som om man är 

novis och inte riktigt vet själv vad man hade varit hjälpt av kan struktur och tips kring det 

medverka till bättre utfall (Westbrook et al., 2011; Kåver, 2011). Möjligtvis kan denna effekt 

även gälla för kunskapsinlärning. Beaktning bör dock tas i tolkning av resultatet eftersom 

båda effektstorlekarna är svaga (ղᵖ²=.045; ղᵖ²=.039).  

 

Erhållen kunskap 

Hypotesen för frågeställning fem, som undersökte om erhållen kunskapsförändring di-

rekt efter behandling och kunskap två år efter avslutad behandling kunde predicera behand-

lingsutfall på BDI-II och PHQ-9, var att kunskapsförändring skulle predicera behandlingsut-

fall. Större kunskapsförändring förväntades ge bättre utfall på mätinstrumenten. Hypotesen 

för frågeställning sex som undersökte om erhållen kunskapsförändring mellan förmätningen 

och två år efter avslutad behandling samt om kunskap mätt endast två år efter avslutad be-

handling korrelerade med utfall på BDI-II och PHQ-9 var att kunskap skulle korrelera med 

depressiva symtom två år efter avslutad behandling. Större kunskapsförändring och mer redo-

gjord kunskap förväntades leda till färre depressiva symtom två år efter avslutad behandling. 

Antagandet bygger på forskning som indikerar att ett samband mellan erhållen kunskap och 

behandlingsutfall finns (Lee & Harvey, 2015; Gumport et al., 2015) och att erhållen kunskap 

på sikt kan fungera som en förebyggande faktor för psykisk ohälsa. Dock finns begränsad 

forskning att tillgå kring ämnet. Inga signifikanta resultat kan emellertid påvisas på utfallen 

BDI-II och PHQ-9. Resultaten visar att kunskapsförändring mellan före och direkt efter avslu-

tad behandling inte predicerar depressiva symtom två år efter behandling. Varken kunskaps-

förändringen mellan innan behandling och två år efter avslutad behandling mätt med kun-

skapstestet eller FRQ mätt två år efter avslutad behandling korrelerar med depressiva symtom 

två år efter avslutad behandling mätt med BDI-II och PHQ-9. Att kunskap inte korrelerar med 

eller predicerar symtomförändring har tidigare visats i IKBT behandling (Weineland Strand-

skov et al. 2017; Andersson et al. 2012). Lite forskning har dock gjorts kring betydelsen av 



51 
 

kunskap på behandlingsutfall vid långtidsaspekter inom IKBT och resultatet kan därför te sig 

betydelsefullt för vidare forskning.  

Frågan om hur mycket man bör lära sig för att må bättre är värd att diskutera. Möjligt-

vis kan det för vissa deltagare räcka med att lära sig några få konkreta saker, till exempel hur 

man utmanar sina tankar för att de ska uppleva en förbättring i måendet medan det för andra 

krävs mer omfattande inlärningsprocesser. För att problematisera saken ytterligare kan kun-

skap och mående möjligtvis samvariera som vid en stresskurva där både för lite och för 

mycket stress visats kunna leda till ineffektivitet (Holt, 2015). För lite kunskap kanske inte bi-

drar till förbättrat mående men det gör kanske inte heller för mycket kunskap. Resonemanget 

bygger på att för mycket kunskap inlärt under en kort tid kring ett ämne hindrar djupinlärning 

(Holt, 2015). Behandlingsdurationen för Robinstudien var begränsad till elva veckor och det 

är möjligt att längre tid behövs för att stärka djupinlärning hos deltagarna. Eftersom resultaten 

emellertid, både i de Fine Licht och Färdeman (2017) och i föreliggande studie, inte påvisar 

några signifikanta effekter av att erhållen kunskap om behandlingsinnehåll över tid samvarie-

rar eller predicerar depressiva symtom, kan inte frågan om vilken betydelse kunskap har för 

utfallet i behandling, undgås att ställas. Då psykoedukation, både i KBT och IKBT, är en cen-

tral del i behandlingen som går ut på att lära klienten om dennes problemområde och olika 

sätt att hantera det på kan kunskap tyckas ha betydelse, men möjligtvis spelar andra faktorer 

större roll. Även om det finns begränsad forskning kring vilka variabler som påverkar utfallet 

inom IKBT (Andersson et al., 2012; Păsărelu, Andersson, Nordgren, & Dobrean, 2017) har 

man kunnat visa att t.ex. ökad färdighetsanvändning och beteendeaktivering leder till symt-

omreduktion inom metoden både direkt efter avslutad behandling samt vid en tre månaders 

uppföljning (Terides, Dear, Fogliati, Gandy, Karin, Jones, & Titov 2018; Terides, Karin, Jo-

nes, Gandy, Fogliati & Titov, 2016).  

Vid tolkning av resultat måste det dock också tas i beaktning att det kan vara så att 

deltagarnas förbättrade mående överlag hindrar dem att från att komma ihåg erhållen kunskap 

från behandlingen då det är lättare att återkalla information som är kongruent med det inre 

mentala tillståndet som var aktuellt vid inlärningen av informationen (Holt, 2015).   

 

Metoddiskussion och metodologiska brister 

Design 

För att undersöka om påvisade huvudeffekter och interaktionseffekter från Robinstu-

dien står sig över tid användes en mixed faktoriell design i föreliggande studie. Med en mixed 
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faktoriell design tillkommer flera utmaningar vid tolkning av resultat då det finns flera obero-

ende variabler med flera olika nivåer. Ju fler faktorer som tilläggs, desto mer komplex blir 

tolkningen av resultaten. Effekten av varje oberoende variabel måste tolkas, liksom interakt-

ionseffekterna mellan de olika oberoende variablerna. Det krävs också fler deltagare med 

ökad mängd faktorer för att resultatet ska bli tillförlitligt (Wilson & MacLean, 2011). Av de 

197 deltagare som påbörjade studien genomförde 125 (64%) deltagare (för BDI-II), fördelat 

på åtta olika behandlingsgrupper, uppföljningen vilket innebär relativt lite deltagardata till in-

ferensstatistiken i förhållande till mängden oberoende variabler. Med färre deltagare blir det 

svårare att påvisa interaktionseffekter även om sådana skulle finnas i verkligheten (Collins, 

Dziak, Kugler & Trail, 2014). Intressant för studien är att det trots litet deltagarantal påvisas 

två interaktionseffekter och att dessa effekter inte påvisats tidigare i Robinstudien. Samtliga 

huvudeffekter som påvisas påverkas dock inte på samma sätt av avsaknad data, utan är snar-

lika de som skulle genomförts med exempelvis t-test (Collins et al., 2014). Mixed faktoriell 

design är dessutom effektiv på grund av att den kombinerar flera experiment på samma gång 

vilket innebär ett snabbare och mindre resurskrävande genomförande. Det ökar också den 

ekologiska validiteten av experimentet då det i verkligheten sällan är en faktor som utgör den 

enskilda avgörande effekten, utan ofta är det flera faktorer som samverkar (Wilson & 

MacLean, 2011). En ytterligare fördel med mixed faktoriell design är att intern validitet av in-

samlad data inte påverkas i samma utsträckning som vid användning av endast between 

subject design. Detta eftersom metoden tillåter att jämföra samma deltagares svar på de olika 

formulären under förmätningen och uppföljningen vilket gör att de olika interna variablerna 

håller sig stabila.  

 

Urval 
Urvalet i studien består av människor i olika åldrar med olika bakgrund, utbildningsni-

våer och sysselsättning samt med olika allvarlighetsgrader av depression och har därför en 

hög representativitet. Det finns dock en skillnad mellan andelen kvinnor och män som är del-

aktiga i telefonintervjun innehållande CGI och FRQ, där resultatet indikerar att det är fler 

kvinnor än män som deltog i intervjuerna. Dessa skillnader i fördelningen av män och kvinnor 

förekommer inte i data från de digitala skattningsformulären, men är inte förvånande utifrån 

att det på samhällsnivå är fler kvinnor som söker vård för psykisk ohälsa, samt uppmuntras till 

att samtala om känslor och tankar i större utsträckning, i jämförelse med män (Sveriges Kom-

muner och Landsting, 2018). Ett krav var att deltagarna skulle ha daglig tillgång till dator med 
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internet vilket kan göra att vissa äldre som har mindre kunskaper kring digitala medel avstått 

från att delta.  

Diskussion kan också föras om vilka som medverkar i en uppföljningsstudie beroende 

på sitt nuvarande psykiska tillstånd. Det finns en nästan signifikant skillnad mellan dem som 

medverkar och inte medverkar vid den digitala uppföljningen på skattningsformuläret PHQ-9, 

vilket indikerar att de som medverkar mår sämre än de som inte medverkar i detta avseende. 

Eftersom deltagarna är med i en studie för depression innebär det att deras affektiva tillstånd 

och världsuppfattning kan vara förändrat till det negativa, vilket kan påverka deras inställning, 

energi och förmåga till att medverka (Westbrook, Kennerley & Kirk, 2011). Dunca (2014) 

förklarar att anledningen till att deltagare faller bort vid uppföljningar kan bero på att de mår 

bättre, tappar intresse eller saknar motivation att delta igen. Potentiellt kan medverkande del-

tagares nuvarande psykiska tillstånd påverka hur de svarar och det är möjligt att representati-

viteten på så sätt blir skev, då deltagare som blivit bättre av behandlingen inte deltar i samma 

utsträckning och inte har möjlighet till att nyansera bilden av behandlingen. Emellertid kan 

det vara så att de deltagare som mår bättre har lämnat depressionen bakom sig och inte vill 

medverka på grund av detta, alternativt att deltagare som mår sämre upplever att den digitala 

uppföljningsformen är mindre belastande och krävande att genomföra då de exempelvis kan 

ha mer vana av digitalt arbete (Westbrook, Kennerley & Kirk, 2011). Det kan också vara så 

att de som mår sämre också tycker att det är viktigt att få detta förmedlat.  

 

Bortfall 
För studien användes complete case analysis som grundas på ett starkt antagande om 

att det inte finns några systematiska skillnader i data som saknas och data som finns tillgäng-

ligt. Få tydliga systematiska skillnader kunde påvisas mellan dem som deltog och inte deltog i 

uppföljningen, bortsett från att det finns en trend att fler kvinnor än män medverkar än som 

inte medverkar, samt en trend att de deltagare som medverkar eventuellt mår sämre på ett mä-

tinstrument (PHQ-9). Dessutom finns en signifikant systematisk skillnad mellan dem som del-

tog i uppföljningen och inte deltog på utfallsmåttet kunskapstestet vid eftermätningen. De som 

deltog i uppföljningen har fler poäng på kunskapstest antal rätt och fler säkerhetsviktade kun-

skapspoäng. Resultatet går att tolka på olika sätt. Möjligen kan deltagare med lägre poäng 

uppleva att de inte har lika mycket att bidra med vid en uppföljning än de som fick högt po-

äng. Alternativt kan deltagare som får lägre poäng vara mindre engagerade av lärandeproces-

sen liksom av studien i sin helhet vilket gör att de väljer att inte delta i uppföljningen. Den på-
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visade systematiska skillnaden kan skapa en viss skevhet av representativiteten i uppfölj-

ningen. Vidare kan det inte med säkerhet fastställas att andra okända variabler inte påverkar 

representativiteten i uppföljningen. En annan möjlig variabel som inte kontrollerats för är ex-

empelvis att av de deltagare som inte slutförde hela behandlingen finns det några som i inter-

vjun nämnde att de inte upplevde att de fått ut så mycket av behandlingen och inte heller min-

des särskilt mycket. Deltagare som svarade i telefon men som tidigt hoppade av studien hade 

därför också ofta en upplevelse av att deras svar på enkäter och intervju inte var relevanta och 

inte gav ett tillförlitligt mått till studien, varför de hade tänkt att avstå. Möjligtvis kan en del 

av bortfallet bestå av tidiga avhoppare som inte anser att deras deltagande spelar någon roll 

vilket i sin tur kan skapa en viss skevhet i uppföljningen. För att försöka minska denna upp-

fattning försäkrades deltagarna om att deras deltagande var viktigt oavsett hur det hade gått i 

behandlingen och liknande budskap i textmeddelande skickades ut till de som inte svarade i 

telefon.    

En alternativ metod att använda hade varit Multiple imputering, en standardmetod som 

baseras på ett något mer strikt antagande om att det alltid finns systematiska skillnader i data. 

Baserat på information från tillgänglig data kan därmed saknade värden ersättas med ett värde 

som kommer av att upprepade dragningar av det tillgängliga materialet. Metoden genererar 

säkra och liknande värden som de beräknade ur den totala datan och påverkar koefficientens 

bedömning för andra variabler både med och utan bortfall (Pedersen et al., 2017). Eftersom 

uppföljningen emellertid kunde påvisa få systematiska skillnader i data användes inte meto-

den.  

Orsaken till bortfallet av deltagare vid intervjuerna och enkäterna är flera. En del del-

tagare saknade telefonnummer och gick inte att spåra via webbsidor som Hitta.se. Andra del-

tagare svarade varken på anonym uppringning, uppringning från personligt nummer eller på 

sms varför intervjuaren efter en tid fick ge upp sökningen. Upprepade påminnelser skickades 

också ut från den digitala plattformen via mailadresser, men även här sakandes korrekta mai-

ladresser till vissa deltagare. Vidare ville vissa deltagare inte medverka i studien och andra 

deltagare hade begränsat med tid varför de tackade nej. Möjliga orsaker till att inte fler sva-

rade vid uppringning eller ville medverka kan bero på att diagnosen depression som sådan gör 

en mer orkeslös, nedstämd och avståndstagande varför ett telefonsamtal med en främmande 

person kan vara svårt att motivera sig till. För att få fler deltagare att delta i uppföljningen 

hade man kunnat be de som var tveksamma att kort svara på några enstaka frågor istället för 

hela intervjun, och därmed kanske också fått in svar på t.ex. BDI genom uppläsning i telefon. 
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På så sätt hade möjligtvis personen också upplevt mindre press eller att mindre tid går åt vil-

ket hade kunnat höja svarsfrekvensen (Hedman et al., 2013).  

Eftersom få uppföljningsstudier som är längre än två år har genomförts är det 

dessvärre svårt att uttala sig om storleken på bortfallet påverkar den interna validiteten (Blom, 

Jernelöv, Rück, Lindefors, & Kaldo, 2016).  

 

Mätinstrument 
Flera av de mätinstrument som användes i studien har validerats för internetadmini-

strering och alla är standardiserade och noga utprövade (Donker et al., 2011; Holländare et al., 

2010; Thorndike et al., 2011). Användandet av standardiserade formulär har både sina för och 

nackdelar, där en fördel är att alla frågor blir lika för alla deltagare (Wilson & MacLean, 

2011). Metoden kräver inte heller någon behandlare för administrering och deltagaren kan 

sitta i sitt eget hem och fylla i när den själv har tid. Antalet mätinstrument med deras olika ut-

formning och undersökningsaspekter i studien kan också ses som en styrka eftersom det ger 

en bred bild av depression och ångest (Wilson & MacLean, 2011). Vad som däremot kan tän-

kas vara en nackdel med metoden är att vissa påståenden i skattningsskalorna kan tolkas olika 

beroende på vem som svarar, samt att frågor kan missuppfattas. Det kan också förekomma 

trötthetseffekter och koncentrationssvårigheter på grund av att flera formulär ska fyllas i efter 

varandra, vilket kan påverka validiteten i svaren (Wilson & MacLean, 2011). För studien 

finns en skillnad mellan vilka formulär som blivit ifyllda, där de formulär som kom först i 

ordningen (BDI-II och PHQ-9) för ifyllande också är de formulär som har högst svarsfre-

kvens. Minst deltagande var det på kunskapstestet, som förutom att det låg sist i ordning för 

ifyllande, också kan ha missuppfattats som mindre viktig att fylla i av deltagaren då deltaga-

ren kan ha genomfört telefonintervjun med FRQ före den digitala uppföljningen. Det kan 

också vara så att frågorna i kunskapstestet upplevs som svårare på grund av det slutna sättet 

de ställs på och att de därför väljer att inte svara. 

Nedan diskuteras de mätinstrument som är utformade av Robinstudien; Kunskapstest 

och FRQ. 

 

Kunskapstestet 

Kunskapstestet är ett nytt utformat test för Robinstudien som avsåg mäta explicit de-

klarativ erhållen kunskap om generella KBT-principer. Kunskapstestet har använts vid uppre-

pade mättillfällen under studien vilket gör att test-retest reliabilitet hade kunnat räknas ut. Vid 

test-retest reliabilitet mäts samma deltagare vid två eller fler olika mättillfällen och testets 
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konsistens över tid kan granskas (Wilson & MacLean, 2011). Den huvudsakliga orsaken till 

att test-retest inte användes vid just detta mätinstrument är att minne är föränderligt och beror 

på flera olika naturliga processer i hjärnan så som inlärning och glömska. Exempelvis kan 

minnet av erhållen kunskap försämras om inte kunskapen aktiv används (Holt, 2015). Resul-

tatet förväntades därmed inte vara detsamma vid uppföljningen som vid eftermätningen.   

Studier inom minnesforskning har visat att frågor som kan ge ledtrådar om svaret kan 

möjliggöra lättare återkallning av minne och färdigheter (Holt, 2015). Kunskapstestet är en 

möjlighet till att testa för cued recall men begränsningar med testet är att frågorna endast un-

dersöker det explicit deklarativa minnet och inte explicit eller implicit procedurell kunskap 

som kan vara minst lika viktigt i behandling. Kanske är den explicita och implicita procedu-

rella kunskapen till och med viktigare och mer anpassad till verkligheten, i förhållande till ex-

plicit deklarativ kunskap eftersom den bidrar till förändring på så sätt att den, omedvetet eller 

inte, faktiskt används? Eftersom explicit och implicit procedurell kunskap inte framhävs i 

kunskapstestet är det oklart om mätinstrumentet mäter det som avsågs mätas, d.v.s. erhållen 

kunskap om generella KBT-principer. Det finns också risk att de frågor om inte inkluderades 

rör delar som deltagarna i studien mindes och hade andra frågor ställts så kanske sambandet 

mellan kunskap och depressiva symtom sett annorlunda ut. Eftersom främst modulerna intro-

duktion samt avslutning och vidmakthållande ingår i kunskapstestet kan deltagare som varit 

mer engagerade i studiens andra delar fått missvisande poäng på kunskapstestet. Utform-

ningen av testet kan på så sätt påverka validiteten. 

 

FRQ 

FRQ avsåg att mäta deltagarnas förmodade explicita erhållna deklarativa, procedurella 

och metakognitiva kunskap om generella KBT-principer. Den öppna utformningen av frå-

gorna i FRQ gör det möjligt att uppmärksamma deltagarnas fulla åsikt om vad de minns och 

tar med sig från behandlingen. Antagandet bygger på att öppna frågor kan tänkas engagera 

minnesprocesser som fångar personligt förankrad kunskap samt applicering och användning 

av den (Holt, 2015) och fångar minneskunskaper som inte får utrymme i den standardiserade 

mätningen med kunskapstestet. Detta kan på så sätt skapa en säkrare och mer rättvis bild av 

personens faktiska kunskapsbild och det fria sättet att ställa frågor minskar dessutom intervju-

arens styrning och påverkan på svaren (Gubrium & Holstein, 2001). Emellertid kvarstår fort-

farande svårigheten med att mäta implicit procedurell kunskap eftersom det innefattar omed-

vetna och automatiska processer (Holt, 2015) eftersom människor ofta har svårt att vara med-

veten om hur de agerar i olika situationer (Kahneman & Svensson, 2013).  
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Det krävs enligt Wilson & MacLean (2011) att den operationella definitionen av det 

konstrukt som ska mätas är väl definierat för att mätningen verkligen ska spegla det som efter-

frågas. Det finns flera svårigheter med studiens konstrukt som är explicit kunskap om gene-

rella KBT-principer. Behandlingen är baserad på flertalet olika moduler som innefattar olika 

KBT-principer och det finns inte tidsrymd att tydligt definiera alla dessa olika KBT-principer 

som deltagarna kan få rätt för vid FRQ. Avsaknaden av tydligt formulerade och definierade 

generella KBT-principer gör att det ställs höga krav på den som genomför intervjun att göra 

bedömningar utifrån dess kompetens om KBT och det finns risk för att bedömningarna som 

innefattade kodning av fria textsvar blev subjektiva och felaktiga. Ett sätt till att försöka kon-

trollera för subjektivitet och därmed öka intern validitet var att intervjuarna först bedömde alla 

intervjuer var för sig för att sedan jämföra dessa med varandra för att kontrollera interbedö-

marreliabilitet, vilket visade sig vara hög (α = .938). Eftersom kvalitativa svar skulle kvanti-

fieras krävdes det att bedömningen var konsistent och rättvis varför de olika svaren granska-

des noggrant av båda intervjuare. 

Noggranna övervägningar gjordes också för hur mätningen av konstruktet skulle ge-

nomföras, d.v.s. vilka frågor som skulle inkluderas. Möjligtvis hade andra typer av frågor 

samt omfånget på frågorna kunnat ge en mer rättvis bild av deltagarnas erhållna kunskap av 

generella KBT-principer. I ett försök att öka reliabilitet standardiserades också intervjuguiden 

genom att samma inledande introduktion presenterades, samt att frågorna formulerades på 

samma sätt till varje deltagare. 

Vad som räknas som högt respektive lågt poäng på FRQ bör problematiseras. Ef-

tersom studiens mätinstrument inte har något cut-off-värde, och inte har pilottestats innan an-

vändning i föreliggande studie, kan inte skalan för poängen ge svar på vad som indikerar ett 

hög värde, alltså att man minns mycket, respektive ett lågt värde, som indikerar att man minns 

lite. Även om bedömarna upplever att ett visst värde indikerar att personen minns mycket 

krävs det att mätinstrumentet beprövas fler gånger och ger ett tillförlitligt resultat för att detta 

värde ska vara reliabelt. Instrumentets svårighetsgrad måste också tas med i beräkningen. 

Svårighetsgraden kan dock endast skapas genom att ett normvärde på hur många poäng de 

flesta deltagare fick finns att tillgå vilket inte kan prediceras utan att flertalet omprövningar av 

testet sker (Wilson & MacLean, 2013).  

Då bedömningen av svaren i FRQ inte genomfördes av behandlare som varit delaktiga 

under själva IKBT-behandlingen, kan den interna validiteten eventuellt ha påverkats fördel-

aktigt, men även mindre fördelaktigt. Genom att de som utförde intervjun inte tidigare varit 

involverade i IKBT-behandlingen av deltagarna kan bedömningen av svaren inte påverkas av 
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intervjuarens egen uppfattning om den intervjuades kunskaper. Däremot har inte heller den 

som håller intervjun och bedömer svaren samma detaljerade kunskap om behandlingens ut-

formning eller om vilken deltagare som hade tillgång till vilken behandlingsmodul på samma 

sätt som den skulle haft om den var delaktig i behandlingen. 

En övergripande svårighet med studien är möjligheten att kontrollera för tidsaspekten 

mellan avslutad behandling till det aktuella mättillfället, där deltagares mående och erhållna 

kunskaper om KBT- principer kan ha påverkats av andra omgivningsfaktorer eller specifika 

händelser i livet (Wilson &MacLean, 2011).  

Förmågan till kunskapsåterkallning kan påverkas av olika omständigheter i individens 

omgivning (Wilson &MacLean, 2011), vilka studien inte har någon kontroll över. En faktor 

som emellertid kontrollerades för var om deltagare erhållit ytterligare psykologisk behandling 

efter studiens behandlingsavslut vilket skulle kunna bidra till att deltagaren erhållit kunskap 

som inte enbart kan hänvisas till Robinstudien. Försiktighet vid tolkning av resultaten krävs 

då deltagare som fått ytterligare behandling för sitt psykiska mående fick högre poäng på kun-

skapstestet än de som inte fått ytterligare behandling. Intervjufrågorna hänvisade därutöver 

tydligt till vad deltagaren minns från just Robinstudiens IKBT-behandling, i ett försök att 

kontrollera att kunskapen som nämns endast härleds från Robinstudien. 

I vissa intervjuer var deltagarna även märkbart uppstressade eller sysselsatta med an-

nat, vilket kan ha påverkat återgivningen av erhållen kunskap. För att skapa bättre förutsätt-

ningar för den intervjuade att minnas erbjöds dock alltid en möjlighet till att boka in en inter-

vju vid en mer passande tid.  

En ytterligare variabel som inte kontrollerats för är att vissa av deltagarna kan ha ut-

fört den digitala uppföljning innehållande kunskapstestet innan genomförandet av FRQ och 

intervjun. Om deltagaren redan svarat på kunskapstestet innebär det att dessa deltagare redan 

fått cued recall innan FRQ genomfördes och denna påminnelse kan ha gjort att dessa personer 

hade större chans att minnas mer och på så sätt få högre poäng på intervjun än de som inte 

gjorde kunskapstestet innan intervjun. Det kan även ha påverkat deltagarnas riktning på sva-

ren på så vis att kunskapstestets ledande frågor väcker implicit kunskap som annars inte hade 

kommit fram i intervjun.   
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Kliniska implikationer och vidare forskning 
Resultatet som visar att IKBT två år efter avslutad behandling har goda behandlingsef-

fekter för vuxna med depression och att behandlingseffekterna står sig över tid. Eftersom be-

gränsad forskning finns på behandlingseffekter för IKBT vid långtidsuppföljningar (två år och 

senare) är resultatet intressant och av relevans för forskningsområdet, samtidigt som behovet 

kvarstår av längre uppföljningar för att förstå vad IKBT har för betydelse för det psykiska må-

endet på längre sikt. Reduceringen av deltagarnas erhållna explicita deklarativa kunskap vid 

två årsuppföljningen kan troligtvis bero på en naturlig minnesprocess. Fynden som tyder på 

att deltagarnas mående förbättrades två år efter avslutad behandling oavsett vilket typ av stöd 

deltagaren fick, om behandlaren fick handledning eller inte och vem som valde behandlings-

innehåll indikerar att IKBT kan göras mer effektiv. Exempelvis kan mer delaktighet och 

större ansvar överlåtas till patienten så att fler resurser kan frigöras. Emellertid påvisades att 

det vid mer utmanande interventioner är mer fördelaktigt att bli tilldelad behandlare med 

handledning än behandlare utan handledning som exempelvis vid sömnreduktion. Att dessu-

tom söka stöd hos sin behandlare och samtidigt ha behandlarvald behandling visades leda till 

bättre minne av erhållen kunskap av behandlingsinnehåll. Eftersom det finns viss diskrepans 

mellan vilka behandlingskomponenter som var verksamma vid eftermätning och uppföljning, 

finns det fortsatt intresse för vidare forskning kring vad som inom IKBT ger effekt på behand-

lingsutfall. Kunskapens betydelse i IKBT för förbättring av det psykiska måendet kan ifråga-

sättas då studien påvisade att det inte finns något samband mellan erhållen kunskap och de-

pressiva symtom. Detta utmanar vikten av tidigare etablerade delar i KBT behandling, så som 

betydelsen av psykoedukation för just symtomreduktion, men på grund av utformningen av 

mätinstrumenten för kunskap, som innehöll vissa begränsningar, kvarstår behovet av vidare 

forskning kring detta område. Exempelvis kom föreliggande studie inte åt ett så valitt mätin-

strument av implicit, procedurell kunskap som eftersträvades. Ett möjligt alternativ hade varit 

att använda sig av observation av beteende i beteendeexperiment eftersom det hade kunnat 

synliggöra deltagarnas omedvetna användning av kunskaper. 

 

Slutsatser 
Robinstudien visar att IKBT är ett viktigt komplement till sedvanlig psykoterapi både 

på kort och på lång sikt (två år) för vuxna med depression. Behandlingskomponenterna typ av 

stöd, om behandlare eller deltagare valt behandlingsinnehåll samt om behandlaren erhållit 

handledning eller inte påvisas i studien inte ha någon större betydelse på behandlingsutfall för 
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depression. Emellertid är det fortsatt av vikt att utforska vilka faktorer som kan bidra till en 

effektiv IKBT- behandling på kort och lång sikt. Erhållen kunskap i föreliggande studie sak-

nade betydelse för behandlingsutfall för depression. Fyndet är intressant eftersom inlärnings-

processer om generella KBT- principer vanligtvis anses ha en betydande roll för behandlings-

utfall inom IKBT. Även kunskapens betydelse för behandlingseffekter inom IKBT är viktig 

att utforska vidare. 
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Appendix 
Appendix A: Behandlingsmoduler, Robinstudien  

(Juhlin & Wahlström, 2017) 
 

Introduktion 
I introduktionsmodulen fick deltagarna lära sig om vad depression och ned-

stämdhet är, hur arbete med KBT vanligen genomförs och hur kortsiktiga konsekvenser på-

verkar vårt dagliga beteende. Deltagarna fick träna på att skapa välformulerade mål, både 

övergripande och behandlingsmål, samt fick skriva ihop sin egen berättelse där de fick reflek-

tera över varför de inte mådde bra. 

 

Beteendeaktivering I 
I den första beteendeaktiveringsmodulen blev deltagarna introducerade till hur 

beteenden påverkar mående, och hur aktiviteter vi tycker om kan få oss att också må bättre. 

De fick också lära sig hur inaktivitet, eller bara negativt förstärkta/bestraffande aktiviteter kan 

få oss att hamna i en depression. Deltagarna fick lista vilka så kallade plusaktiviteter, det vill 

säga aktiviteter som de trivdes med, de kunde genomföra, och hur de skulle öka sannolikheten 

för att dessa blev av. De fick även fylla i ett aktivitetsschema där de skulle ange vilka aktivite-

ter de skulle genomföra den kommande veckan, och sedan försöka följa schemat. 

 

Beteendeaktivering II 

Den andra beteendeaktiveringsmodulen byggde på den första, men fokuserade 

mer på så kallade nödvändiga minusaktiviteter, det vill säga sådana aktiviteter deltagarna inte 

trivdes med men som de var tvungna att göra ändå. Modulen beskrev hur de kunde belöna sig 

efter att ha utfört sådana aktiviteter, och lät deltagarna skriva en lista över belöningar de 
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kunde ge sig själva. Även denna modul innehöll en aktivitetsplan som hade samma funktion 

som den i Beteendeaktivering I. 

 

Kognitiv omstrukturering 

Kognitiv omstrukturering introducerade begreppet negativa automatiska tankar, 

och hur sådana kan påverka hur vi mår. Modulen beskrev hur tolkningen vi gör av en situation 

avgör vilka känslor vi får i den, och lät deltagarna läsa om olika tankefällor. Deltagarna fick 

träna på att observera negativa automatiska tankar, att hitta alternativa tankar och att hypotes-

pröva vilken av dessa som bäst stämde överens med verkligheten. 

 

Acceptans 
I acceptansmodulen fick deltagarna lära sig om hur undvikandestrategier och 

försök att kämpa emot sådana tankar och känslor som är jobbiga ofta leder till sämre mående. 

De fick också lära sig hur de kunde acceptera dessa tankar och känslor, och fick träna på detta 

genom olika övningar. Genom modulen lärde de sig att få en större distans till sina tankar, och 

att inte se dem som absoluta sanningar. Deltagarna fick också reflektera kring och skriva ner 

vad de värderade i olika livsområden. 

 

Känsloskola 

I känsloskolan fick deltagarna lära sig att se känslor som att de har tre delar: fy-

siologiska reaktioner, tolkningar och beteenden. De fick träna på att uppmärksamma och 

känna igen sina känslor, och att identifiera så kallade primära och sekundära känslor. Delta-

garna fick också träna på att sätta in sina känslor i en funktionell analys. 

 

Ångest och exponering 
Samtliga fyra ångestmoduler (Ångest och exponering, Social ångest, Ångest och 

ständig oro, och Panikångest) hade samma inledning där deltagarna fick lära sig varför vi har 

ångest och att ångest inte är farligt. De blev introducerade till ångestkurvan och fick informat-

ion om vad exponering är och hur det bör gå till för att vara verksamt. I Ångest och expone-

ring fick deltagarna sedan göra upp en ångesthierarki och träna på att exponera sig för tankar. 

 

Social ångest 
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I Social ångest fick deltagarna lära sig vad som räknas som social ångest och hur 

sådan vanligen kan uppkomma. De fick läsa om hur undvikanden förstärker ångest på lång 

sikt, och sedan göra upp en ångesthierarki. Slutligen fick de träna på att exponera sig för de 

beteenden de listat i ångesthierarkin och reflektera över hur detta gick. 

 

Ångest och ständig oro 
I Ångest och ständig oro fick deltagarna läsa om hur oro ibland kan ta över var-

dagen, och vad som karakteriserar en överdriven oro jämfört med en vanlig. Även i denna 

modul fick deltagarna göra upp en ångesthierarki, och sedan träna på olika strategier för att 

hantera denna oro, som att föra orosdagbok och att begränsa oroandet till en viss tid. 

 

Panikångest 

I Panikångest fick deltagarna lära sig vad som karakteriserar en panikattack, att 

en sådan inte är farlig, och att det är hur panikattacker hanteras som kan leda till panikångest. 

De fick läsa om hur hyperventilering kan orsaka panikattacker, och sedan undersöka om de 

hyperventilerade. Vidare fick de träna på ett mer adaptivt sätt att andas, och slutligen fick de 

genomföra introceptiv exponering. 

Sömn 
Sömnmodulen innehöll information om sömnbehov vid olika tidpunkter i livet, 

och vad som kan påverka ens sömnbehov. Deltagarna fick fylla i en sömndagbok under en 

veckas tid, där deras sömneffektivitet räknades ut för att få en uppfattning om hur deras sömn-

vanor såg ut. Deltagarna fick också lära sig om olika faktorer som ofta påverkar sömnen, och 

olika strategier någon med sömnproblem kan använda sig av för att försöka förbättra sin 

sömn. Slutligen fick deltagarna välja olika faktorer och strategier de skulle använda sig av. 

 

Perfektionism 

I perfektionismmodulen fick deltagarna läsa om vad klinisk perfektionism inne-

bär samt lista vilka negativa konsekvenser detta har i deras vardag. De fick även fylla i en mo-

dell för sitt perfektionistiska beteende där de fick reflektera över hur de bedömer sig själva. 

Vidare fick deltagarna testa sina perfektionistiska antaganden med olika beteendeexperiment, 

samt träna på att vara mer tillåtande mot sig själva. 

 

Stresshantering 
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I Stresshantering fick deltagarna läsa om stress evolutionära funktion och lära 

sig skillnaden mellan positiv och negativ stress. De fick lära sig om vikten av att ha balans i 

vardagen, och hur de kunde återhämta sig på olika sätt beroende på varför de var trötta. Precis 

som i beteendeaktiveringsmodulerna fick deltagarna även i denna modul fylla i ett aktivitets-

schema, men detta var mer fokuserat på att avgöra om personen hade en bra balans mellan 

krav, lust och återhämtning. Vidare fick deltagarna läsa om varför motion motverkar stress så 

pass bra, och hur de genom små förändringar kan motverka stress i vardagen. 

 

Avslappning 

I avslappningsmodulen blev deltagarna introducerade till tillämpad avslappning. 

De fick lära sig hur denna tekniks olika steg går till och hur de över de kommande veckorna 

kunde träna på dessa steg för att kunna använda sig av tillämpad avslappning i vardagen. I 

modulen fick deltagarna tillgång till två ljudfiler med det första respektive andra steget i till-

lämpad avslappning. 

 

Avslutning och Vidmakthållandeplan 

I Avslutning och Vidmakthållandeplan fick deltagarna lära sig skilja mellan 

bakslag och återfall, samt börja planera för tiden efter behandlingen. De reflektera över vad de 

ville ta med sig från den behandling de genomgått, och göra detta för varje kapitel de hade ar-

betat med. Deltagarna fick även skriva ner sina värderingar inom olika områden i vardagen, 

samt mer kortsiktiga mål för att närma sig dessa värderingar. 

 

Appendix B: Intervjuguide med CGI och FRQ 

 

Patientkod:                                                              Intervjuare: 

 
DEL 1. CGI:  
            Sökt hjälp: JA / NEJ, FORM:   
 

DEL 2. Specifika minnen av behandlingen (poäng):  

 



74 
 

Innan intervju: Hej, det är X som ringer från Robinstudien, som var behandlingsstudie 

kring depression, som du var med i våren 2017? Kommer du ihåg den? Jag vill gärna boka in 

en intervjutid med dig om du inte har tid just nu. Det kommer ta cirka 15-20 min och är bara 

ett par kortare frågor. Vi vill gärna veta hur du mår nu så här 1,5-2 år efter behandlingen. Lå-

ter det bra?  

Har du sett mailet från oss med alla frågorna? Dom är ju ett par stycken, men det vore jätte 

bra om du hunnit svara på dem tills vår intervju, går det bra tror du?  

 

Intervjuguide  

 

Hej, det är X som ringer från Robinstudien, som du medverkade i våren 2017. Vi hade ju en 

inbokad intervju nu, passar det fortfarande?  

Jag kommer först fråga lite kring behandlingen och vad du minns från den och om du har haft 

någon användning av de färdigheter och kunskaper du tagit med dig. Har du några frågor in-

nan vi börjar? 

 

1. Mående efter behandling  

 

1.1. Först skulle jag vilja höra lite om hur behandlingen har fungerat för dig. 

Viktigast av allt: Jämfört med när du började behandlingen, hur mår du nu? Har ditt mående 

förändrats - mår du bättre eller sämre? (CGI-skattning).  

 

Mår du väldigt mycket sämre? (7) Mycket sämre (6)? Något sämre (5)? Oförändrat (4)? Nå-

got Bättre (3)? Mycket bättre (2) eller Väldigt mycket bättre (1)?  

*ringa in en siffra  

2 eller 1.  

 

Vid behov: Kan du berätta lite mer?  

Ställ suicidfrågor om personen ger tecken på det. 
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1.2  Har du behövt söka någon mer hjälp för ditt psykiska mående efter Robin-behand-

lingen? Om JA: Vad för hjälp? 

 

2. Free-recall av färdigheter och kunskaper från behandlingen 

__________________________________________________________ 
 
*0 p – fel svar eller irrelevanta svar/nonsense svar.  
 
*1 p – ett unikt, distinkt exempel  
 
*2 p – om minnet är konkret  
 
__________________________________________________________ 
 
Validera om personen inte svarar direkt, det kan va svårt att ge svar på en så stor fråga och det 
behöver inte vara storslagna svar. Ge tid. Be dem fundera en stund.  
 

Nu kommer jag ställa ett par frågor som är ganska stora och kan kännas svåra att svara på, 

men ge dig själv lite tid att fundera..  

 

2.1. Kommer du ihåg vad du lärde du dig under behandlingen? 

*Du vet du läste både en massa texter och gjorde övningar, minns du något från dem?  

*Kan du ge ett konkret exempel?  

 
Tot__ p  
 
Minns du något mer? Stanna om du inte får svar 
 
Tot__ p  
 
Minns du något mer? Stanna om du inte får svar 
 
Tot__ p  
 
 
Tot__ p  
 
2.2. Har du någon gång haft användning för det du lärde dig i behandlingen och på vilket sätt? 

*Kan du ge ett konkret exempel?  

 

Tot__ p  
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Minns du något mer? Stanna om du inte får svar 
 
Tot__ p  
 
Minns du något mer? Stanna om du inte får svar 
 
Tot__ p  
 
 
Tot__ p  
 

2.3. Är det något av det du använder dig av idag eller använder du något annat från behand-

lingen och på vilket sätt? 

*Kan du ge ett konkret exempel?  

 

Tot__ p  
 
Minns du något mer? Stanna om du inte får svar 
Nää.  
 
Tot__ p  
 
Minns du något mer? Stanna om du inte får svar 
 
Tot__ p  
 
 
Tot__ p  
 

Vad i behandlingen upplevde du som mest hjälpsamt?  

 

3. Övrigt  

Är det något du skulle vilja tillägga som vi inte pratat om? 

 

*OM PERSONEN INTE GJORT ENKÄTEN – PÅMINN!  

 

Appendix C: Kunskapstest 

(De Fine Licht & Färdeman, 2017) 
Frågor: 
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Med det här testet vill vi mäta hur mycket du minns om kognitiv beteendeterapi (KBT), samt 
hur man arbetar med och ser på psykiskt mående utifrån KBT. Vi är också intresserade av hur 
säker du är på dina svar. 
Läs följande instruktioner innan du fyller i svaren. 

• Läs varje fråga noggrant och välj det svarsalternativ du tycker verkar vara mest rätt. 
Skatta därefter hur säker du var på ditt svar. 

• Vi vill veta vad du kan om KBT just nu. Fyll därför gärna i testet nu på en gång – utan 
att kolla upp svaren genom att exempelvis slå upp dem i en bok eller söka efter dem på 
internet. 

• 1. Vad är centralt inom KBT? 
o (0) Att finna metoder för att undvika sånt som man tycker är jobbigt. 
o (1) Att ditt mående påverkas av det du gör och vilka konsekvenser det får. 
o (0) Att det endast är det som sker här och nu som är viktigt. 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 2. Vad är utifrån KBT en bra metod för att handskas med negativa tankar på lång sikt? 
o (0) Att trycka undan tankarna. 
o (1) Att acceptera tankarna. 
o (0) Att tänka positiva tankar. 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 3. Vad händer enligt KBT om man undviker att göra sånt som väcker jobbiga känslor? 
o (0) De jobbiga känslorna försvinner i längden. 
o (0) De jobbiga känslorna blir värre för stunden. 
o (1) De jobbiga känslorna fortsätter finnas kvar på lång sikt. 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
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o (3) Jag är helt säker 

 

• 4. Vilket av följande är inte ett symtom på depression? 
o (0) Sömnproblem 
o (0) Skuldkänslor 
o (1) Muskelspänningar 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 5. Om man genomgått en lyckad KBT-behandling, är det troligt att man kommer drab-
bas av nedstämdhet igen? 
o (0) Man kommer uppleva lika mycket nedstämdhet och lika ofta, men man lär sig 

leva med och acceptera det. 
o (1) Nedstämdhet är en del av livet, även om man förhoppningsvis inte upplever 

lika mycket nedstämdhet och lika ofta. 
o (0) Om man upplever nedstämdhet igen så tyder det på att man fortfarande har 

kvar sin problematik. 
• Hur säker är du på ditt svar? 

o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 6. Vad fokuserar man främst på i en KBT-behandling? 
o (0) Att bearbeta tidigare händelser. 
o (1) Att arbeta med det som är problematiskt här och nu. 
o (0) Att arbeta med tankar kring framtiden. 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 7. Inom KBT, vad är skillnaden mellan ett bakslag och ett återfall? 
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o (0) Ett bakslag och ett återfall är samma sak. 
o (1) Ett bakslag är en tillfällig tillbakagång, ett återfall är att vara tillbaka på ruta 

ett. 
o (0) Ett bakslag är att vara tillbaka på ruta ett, ett återfall innebär att man hoppar 

av behandlingen. 
• Hur säker är du på ditt svar? 

o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 8. Vad är enligt KBT ett bra sätt att hantera ångest i längden? 
o (0) Att inte utsätta sig för ångestladdade situationer. 
o (1) Att utsätta sig för ångestladdade situationer. 
o (0) Att distrahera sig för att inte tänka på vilken situation man befinner sig i. 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 9. Det är bra att fundera över vad som kan göra att man blir deprimerad även om man 
inte längre är deprimerad. Varför? 
o (1) Man kan då förbereda sig för hur man skall hantera dessa situationer. 
o (0) Man kan då undvika dessa situationer i så hög grad som möjligt. 
o (0) Man kan då se till att förbereda distraktioner inför dessa situationer. 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 10. Vilket av följande påståenden är falskt enligt KBT? 
o (0) Beteenden kan påverka vilka tankar och känslor vi har. 
o (0) Vilka konsekvenser ett beteende får påverkar sannolikheten för att vi ska ut-

föra det igen. 
o (1) Ett beteende som är bra för oss på kort sikt, är också oftast bra för oss på lång 

sikt. 
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• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 11. Vilket av nedanstående stämmer bäst överens med det första steget i ABC-mo-
dellen? 
o (0) Det är ett beteende. 
o (0) Det är en konsekvens. 
o (1) Det är en utlösande situation. 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 12. Vilken typ av mål är enligt KBT lämpligast att sätta upp? 
o (0) Känslomål (till exempel: “Jag vill sluta vara nedstämd efter behandlingen”) 
o (0) Tankemål (till exempel “Jag vill sluta tänka på sånt som oroar mig”) 
o (1) Beteendemål (till exempel “Jag vill jogga en gång i veckan”) 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 13. Vad kan enligt KBT inte bidra till att en depression uppstår? 
o (1) Att man växlar för snabbt mellan att göra roliga och tråkiga saker. 
o (0) Att man har för få positiva upplevelser. 
o (0) Att man utför för många beteenden för att undvika jobbiga situationer. 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 
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• 14. Vad är enklast att förändra enligt KBT? 
o (0) Tankar 
o (1) Beteenden 
o (0) Känslor 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 15. Vilket alternativ stämmer om övningar i en KBT-behandling? 
o (1) För att kunna tillgodogöra sig nya färdigheter behöver man öva på dessa. 
o (0) Det räcker om man förstår den grundläggande tanken bakom övningarna. 
o (0) Övningarna är viktiga för att terapeuten ska kunna kontrollera att man genom-

för behandlingen. 
• Hur säker är du på ditt svar? 

o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 16. Vilket är det främsta syftet med att sätta upp mål för sig själv inom KBT? 
o (0) Att se till så att man inte hamnar efter i behandlingsarbetet 
o (0) Att ta reda på var man fastnat vid eventuella motgångar i behandlingen 
o (1) Att veta att man är på rätt väg mot sina värderingar 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 17. Vad händer oftast om man drar sig undan från en situation som är ofarlig men ändå 
väcker ångest eller obehag? 
o (0) Ångesten eller obehaget som väcktes kommer då att öka under en längre tid. 
o (0) Ångesten eller obehaget ökar för stunden, och den kommer förmodligen till-

baka i liknande situationer. 
o (1) Ångesten eller obehaget minskar, men kommer antagligen tillbaka nästa gång 

man är i samma situation. 
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• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 18. KBT fokuserar främst på samspelet mellan ens känslor, beteenden och ett av föl-
jande alternativ. Vilket? 
o (0) Sociala relationer 
o (0) Vad som hänt i det förflutna 
o (1) Tankar 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 19. Vad anses vara ett grundläggande mål i KBT? 
o (0) Att man ska utföra fler aktiviteter. 
o (1) Att man ska bli sin egen terapeut. 
o (0) Att man ska bli gladare. 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 

• 20. Vad är inom KBT en vanlig uppdelning mellan olika konsekvenser? 
o (0) Inre och yttre konsekvenser 
o (1) Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser 
o (0) Konsekvenser för en själv och konsekvenser för andra 

• Hur säker är du på ditt svar? 
o (1) Jag gissar 
o (2) Jag är ganska säker 
o (3) Jag är helt säker 

 
 
 


