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Internetadministrerad behandling har i många studier uppvisat samma 
effektstorlekar som traditionell terapi, men det finns ännu begränsade 
kunskaper om vilka patienter som lämpar sig bäst för behandling via 
Internet. Syftet med denna studie var att pröva vilka faktorer som predicerar 
behandlingsutfall vid Internetadministrerad kognitiv beteendeterapi och 
Internetadministrerad psykodynamiskt orienterad terapi för generaliserat 
ångestsyndrom (GAD). Underlag för studien är deltagare från en 
randomiserad kontrollerad studie (N = 81), vilken jämför effekten av de två 
behandlingarna med en kontrollgrupp (väntelista). Föreliggande studie 
omfattar 45 deltagare från de två behandlingsgrupperna. Som 
huvudutfallsmått beräknades Penn State Worry Questionnaire - residual 
gain scores, vilket ger ett mått på deltagarnas grad av individuell förändring. 
Pearson’s produktmomentkorrelationskoefficient och Spearman’s 
rangkorrelationskoefficient användes för att analysera vilka faktorer som 
predicerar utfall i de två behandlingsgrupperna. Högre utbildningsnivå (rho 
= .51, n = 20, p < .05) och längre duration av GAD-symtom (r = -.54, n = 
20, p < .05) predicerade bättre respektive sämre utfall vid kognitiv 
beteendeterapi. Svårighetsgrad, kliniskt skattad (r = -.43, n = 25, p < .05), 
predicerade sämre utfall vid psykodynamiskt orienterad terapi. 
Behandlingsutfall vid Internetadministrerad behandling verkar därmed 
prediceras av olika faktorer vid kognitiv beteendeterapi respektive 
psykodynamiskt orienterad terapi för generaliserat ångestsyndrom. 

 
 
Oro och ångest är ett vanligt inslag i nästan all psykologisk problematik och har på senare tid 
fått ett ökat utrymme både i litteratur och i psykoterapiforskning (Mennin, Heimberg, & Turk, 
2004). Man uppskattar att mellan 12 och 17 procent av Sveriges vuxna befolkning har något 
ångestsyndrom under ett år. Av dessa lider runt två procent av generaliserat ångestsyndrom, 
GAD (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering; SBU, 2005).  
 
GAD anses ibland som den mest grundläggande av alla ångeststörningar, och centralt i 
tillståndet är en överdriven och okontrollerbar oro (Brown, O´Leary, & Barlow, 2001). GAD 
har funnits som diagnos i DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; APA, 
2000) sedan 1980, men kriterierna för diagnosen har förändrats väsentligt sedan dess. Detta 
har bidragit till att forskning kring etiologi och behandling av GAD, jämfört med andra 
ångestsyndrom, i dagsläget är relativt sparsam (Mennin et al., 2004). Kognitiv beteendeterapi 
är den psykologiska behandlingsmetod som har störst evidens när det gäller behandling av 
GAD (SBU, 2005). Trots det uppnår endast 50 procent en tillräckligt hög funktionsnivå efter 
genomgången behandling (Borkovec, Newman, Pincus, & Lytle, 2002). KBT för GAD har 
därmed de genomsnittligt lägsta effektstorlekarna jämfört med KBT för övriga ångestsyndrom 
(Newman, Castonguay, Borkovec, Fisher, & Nordberg, 2008).  



6 
 

 

I dag efterfrågas kostnadseffektiv, evidensbaserad vård (Newman, 2000). Ett sätt att öka 
kostnadseffektiviteten är att minska terapeutkontakten, genom att erbjuda patienter olika 
former av självhjälpsbehandling med varierande grad av terapeutstöd. Olika människor 
behöver rimligtvis olika slags behandling av olika intensitet (Haaga, 2000). Korta 
behandlingar kan vara mycket effektiva, men det är viktigt att välja ut lämpliga patienter med 
omsorg (Lambert & Anderson, 1996). Det finns idag evidens för att Internet är ett fungerande 
format för behandling av både ångest och depression (Spek, Cuijpers, Nyklíček, Riper, 
Keyzer, & Pop, 2007). Anonymiteten och tillgängligheten till Internetbehandling är tilltalande 
för många, och Internet kan därigenom minska stigmat av att behöva söka psykologisk 
behandling. SBU fastslår dock i sin rapport (2007) om datorbaserad kognitiv beteendeterapi 
vid ångestsyndrom eller depression, att det inte är klarlagt vilka kriterier som bör användas för 
att välja ut de patienter som kan vara lämpliga för behandling via Internet. Det är alltså ännu 
inte fastlagt vilka individer som har bäst nytta av Internetbehandling.  
 
Generaliserat ångestsyndrom är ofta ett långvarigt tillstånd som innebär ett stort lidande och 
hög grad av funktionsnedsättning (Henning, Turk, Mennin, Fresco, & Heimberg, 2007). Brist 
på psykologer, långa väntetider och höga kostnader (Carlbring et al., 2007), innebär att många 
med GAD inte får den hjälp de behöver. Det pågår kontinuerligt studier av olika 
behandlingars effektivitet när det gäller att reducera symtom och öka funktionsförmågan hos 
individer med GAD, men vi vet egentligen väldigt lite om vilka individuella skillnader hos 
patienter som predicerar behandlingsrespons (Borkovec et al., 2002). Syftet med föreliggande 
studie är att öka kunskaperna om de faktorer som påverkar behandlingsutfall vid 
Internetadministrerad kognitiv beteendeterapi respektive Internetadministrerad 
psykodynamiskt orienterad terapi för generaliserat ångestsyndrom.  
 
Generaliserat ångestsyndrom 
Det som framför allt karaktäriserar GAD är en överdriven och okontrollerbar oro, samt 
svårigheter att slappna av (Breitholtz, 2006). Farhågor och bekymmer som andra lätt kan 
hantera blir för personer med GAD ohanterliga och förstör vardagen (SBU, 2005). För att 
uppfylla kriterierna för generaliserat ångestsyndrom ska individen dessutom lida av minst tre 
av följande fysiska symtom: ofta känna sig rastlös och på helspänn, vara lätt uttröttbar, ha 
svårt att koncentrera sig, vara lättirriterad, ha muskelspänningar och/eller lida av 
sömnproblem (DSM-IV-TR, 2000). Symtomen ska ha förelegat under flertalet dagar de 
senaste sex månaderna och fokus för oron ska inte enbart vara begränsat till symtom på någon 
annan axel I-störning, till exempel rädslan för panikattacker. Oron eller de fysiska symtomen 
ska orsaka kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion inom arbete, socialt eller för 
personen annat viktigt avseende. Störningen ska inte bero inte på direkta fysiologiska effekter 
av någon drog eller medicin, eller på någon somatisk sjukdom. Den ska heller inte uppträda 
enbart i samband med förstämningssyndrom eller psykos (DSM-IV-TR, 2000).  
 
GAD-patienter konsumerar vanligtvis mycket sjukvård och missförstås ofta som kroppsligt 
sjuka med dyrbara utredningar som följd (SBU, 2005). Det innebär att forskning kring 
prediktorer av behandlingsrespons vid generaliserat ångestsyndrom även är av 
samhällsekonomiskt intresse.  
 
Oro 
Oro är huvudsymtom i GAD, och har definierats som en huvudsakligen inre, verbal, aktivitet 
som syftar till att lösa problem (Borkovec, Robinson, Pruzinsky, & Depree, 1983). Oro sägs 
bestå av en kedja av tankar med negativt färgat känslomässigt innehåll. Den är framför allt 
framtidsorienterad, och kretsar i huvudsak kring händelser som karaktäriseras av ett osäkert 
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förlopp (Breitholtz, 2006). Jämfört med andra ångestsyndrom så karaktäriseras GAD-patienter 
av att deras oro i högre grad kretsar kring småsaker av vardaglig karaktär. Forskning visar 
även att GAD-patienter oroar sig mer för interpersonella svårigheter än för något annat 
problemområde (Breitholtz, Johansson, & Öst, 1999). 
 
Epidemiologi 
Punktprevalensen för GAD är 1.6 procent och livstidsprevalensen är 5.8 procent (Breitholtz, 
2006). GAD är vanligare hos kvinnor än män, bland ogifta, etniska minoriteter och personer 
med låg socioekonomisk status (Kessler, Walters, & Wittchen, 2004). Ett komplext, icke-
linjärt samband finns mellan GAD och ålder, med den högsta punktprevalensen bland 
medelålders personer. Vanligtvis debuterar GAD i sena tonåren eller i slutet av 
tjugoårsåldern, och endast en minoritet debuterar efter trettioårsåldern. GAD anses vara ett 
kroniskt tillstånd med sjukdomsepisoder på tio år eller mer (Kessler et al., 2004). När man 
studerade det naturliga förloppet hos individer med obehandlad GAD såg man att endast 40 
procent uppnått full remission fem år efter att de fått sin diagnos (Yonkers, Dyck, Warshaw, 
& Keller, 2000). 
 
Komorbiditet  
Generaliserat ångestsyndrom associeras med en hög grad av samsjuklighet, där 66 procent 
samtidigt har ytterligare en psykiatrisk diagnos, och 90 procent någon gång i livet drabbas av 
en annan psykiatrisk diagnos (Kessler et al., 2004). Mellan 23 och 59 procent har social fobi, 
och mellan elva och 27 procent paniksyndrom. Endast mellan en och elva procent har 
tvångssyndrom, medan personer med GAD ofta samtidigt även lider av något affektivt 
syndrom, där runt 50 procent lider av dystymi och 42 procent har blivit diagnosticerade med 
minst en tidigare depressionsepisod (Kessler et al., 2004).  
 
Etiologi 
Det finns idag flera olika modeller som alla försöker förklara de underliggande mekanismerna 
för uppkomst och utveckling av GAD. Man vet bland annat att många med GAD tidigt i livet 
har varit med om svåra stressorer, som inneburit trauma och otrygg anknytning (Breitholtz, 
2006). Detta har lett till en uppfattning om att tillvaron är otrygg, samt en underskattning av 
den egna förmågan att handskas med svåra situationer. Det har därmed blivit funktionellt att 
vara vaksam mot hot och fara och att försöka föregripa svårigheter och eventuella problem 
(Breitholtz, 2006). Forskning har också visat att personer med GAD har signifikant större 
erfarenhet av insnärjda relationer och omvända roller, där de som barn till exempel alltför 
tidigt fått axla ett vuxenansvar (Cassidy, 1995). Nedan presenteras några av de dominerande 
förklaringsmodellerna kring etiologi och patologi när det gäller GAD.  

 
Undvikande av känslomässigt påfrestande tankar och bilder. 

Enligt denna modell fungerar oro som ett kognitivt undvikande av mer skrämmande mentala 
bilder, och bidrar på så vis till att dämpa starka känslomässiga reaktioner (Borkovec, Alcaine, 
& Behar, 2004). Enligt modellen tänker man sig att oron förstärks negativt dels genom att 
katastrofhändelser oftast uteblir, dels genom att det känslomässiga obehaget avbryts eller 
reduceras genom orosprocessen (Breitholtz, 2006). Man har också sett att personer med GAD 
i mindre utsträckning oroar sig för riktigt allvarliga händelser, vilket stöder teorin att oro är ett 
sätt att distrahera sig från riktigt skrämmande tankar och föreställningar (Borkovec, 1994). 
 

Oro för oron. 
Den metakognitiva modellen (Wells, 1995) delar upp oro i två typer. Den första handlar om 
oro för att olika katastrofer ska inträffa, vilket kan gälla både yttre och inre händelser, som 
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olyckor eller sociala misslyckanden (Breitholtz, 2006). Den andra typen av oro handlar om 
personens eget tänkande kring oron, dvs oro för oron. Wells menar att det mest typiska för 
GAD-patienter är denna typ av metaoro, och att det just är individens försök att trycka ner 
eller hålla borta oron som förstärker densamma och dessutom ökar upplevelsen av att oron är 
påträngande och okontrollerbar (Breitholtz, 2006).  
 

Oförmåga att stå ut med osäkerhet. 
Enligt Dugas med flera (2004) är svårigheter att hantera och stå ut med osäkerhet centralt för 
att förstå uppkomst och vidmakthållande av GAD. Forskarna menar att denna svårighet 
bottnar i en lägre tolerans för tvetydigheter, samt att tvetydigheter för personer med GAD 
automatiskt associeras med förestående katastrofer. Enligt modellen uppvisar GAD-patienter 
även starka känslomässiga reaktioner inför situationer som upplevs som osäkra eller tvetydiga 
(Breitholtz, 2006).   
 

Traumatiska erfarenheter påverkar bilden av oss själva och andra. 
En psykodynamisk modell av uppkomst och vidmakthållande av GAD utgår från hur 
traumatiska erfarenheter skapar ett antal grundläggande önskningar, förväntningar och känslor 
kring oss själva och andra (Crits-Christoph et al., 2004). Dessa önskningar handlar ofta om att 
få kärlek, trygghet och skydd från andra och är kopplade till rädslan att andra kommer att göra 
oss besvikna, överge oss, kränka, avvisa eller kritisera oss. Denna rädsla är så stor att 
individen föredrar att inte tänka på sina önskningar och känslor. Inte heller klarar hon av att 
tänka på de händelser som bidragit till rädslans uppkomst. Utifrån en psykodynamisk modell 
aktiverar rädslan försvarsmekanismer i form av oro, vilken då blir ett psykologiskt försvar för 
individen för att slippa komma i kontakt med dessa mer grundläggande önskningar och behov 
(Crits-Christoph, Gibbons, & Crits-Christoph, 2004). 
 

Neurobiologisk dysfunktion. 
När man utforskat GAD utifrån ett biologiskt perspektiv så har man särskilt intresserat sig för 
de områden av hjärnan vars funktion består i att upptäcka och reagera på fara (Sinha, 
Mohlman, & Gorman, 2004). Amygdalas roll vid fara är att rikta uppmärksamheten mot 
relevanta stimuli, och hippocampus ska vidarebefordra information från minnet om 
situationers potentiella fara och skadlighet. I detta sammanhang studerar man även de 
neurotransmittorer som assisterar kommunikationen mellan dessa två områden, och då 
framför allt gammaaminosmörsyra (GABA). Enligt Sinha och hans medarbetare (2004) så 
studerar man även det neuroendokrinologiska systemets inverkan på GAD och hur en 
dysreglering av hormoner kan öka generell oro och på så vis leda till GAD.  
 
Funktionsnedsättning 
Det är väl känt att GAD förknippas med hög grad av funktionsnedsättning (Henning, et al., 
2007). Tidigare studier har påvisat ett samband mellan GAD och sjukvårdsnyttjande, 
separation/skilsmässa, arbetslöshet och självrapporterad funktionsnedsättning när det gäller 
dagliga aktiviteter, såsom studier, arbete, fritid etc. Man har även sett att GAD förknippas 
med ett lägre emotionellt välmående, större svårigheter att reglera känslor samt sämre 
fungerande med partners och i sociala sammanhang. Funktionsnedsättningen hos individer 
med GAD är i nivå med vad man brukar se hos individer med egentlig depression (Henning, 
et al., 2007).  
 
Behandling av GAD 
Till nyligen fokuserade behandling av GAD i första hand på ångesthanteringstekniker, såsom 
avslappningsträning, samt schemaläggning av aktiviteter och självhävdelseträning (Leahy, 
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2004). Även om dessa metoder reducerade kroppsliga spänningar, så konfronterade de inte 
den centrala komponenten oro i tillräckligt hög omfattning. Trots begränsningar med olika 
interventioner, så finns det idag både psykologisk och farmakologisk behandling som har 
dokumenterad effekt vid behandling av GAD. KBT har visats ha störst effekt, medan det ännu 
finns relativt begränsat stöd för andra psykoterapeutiska metoder (SBU, 2005). Både 
psykologisk och farmakologisk behandling ger dock oftast en ofullständig symtomlindring 
och funktionsförbättring hos individer med GAD. Nedan beskrivs befintliga 
behandlingsmodeller kortfattat. 
 

Kognitiv beteendeterapi. 
Kognitiv beteendeterapi utgår från modellen för hur tankar, känslor och beteende ömsesidigt 
påverkar varandra när det gäller att utveckla och vidmakthålla psykopatologi. KBT har visats 
effektivt i behandling av GAD (Newman, Castonguay, Borkovec, & Molnar, 2004; SBU, 
2005). En metaanalys visade att KBT för GAD, jämfört med icke-specifik behandling eller 
väntelista, i genomsnitt uppvisade en effektstorlek på 1.15 (Covin, Ouimet, Seeds, & Dozois, 
2008). Denna modererades av ålder och behandlingsmodalitet, där unga vuxna hade störst 
nytta av behandling med KBT, och att individuell behandling gav störst effekt. KBT kan 
uppvisa de största effektstorlekarna jämfört både med annan terapi och med kontrollgrupp, 
samt goda resultat vid uppföljning (Borkovec & Ruscio, 2001).  
 

Integrativ terapi. 
Integrativ terapi syftar till att komplettera KBT-behandling av GAD med komponenter som 
genom empiri visats vara viktiga för etiologi och vidmakthållande av tillståndet (Newman et 
al., 2004). Integrativ terapi har därmed främst adderat arbete med interpersonella relationer, 
samt tekniker för att kunna stanna kvar i starka känslor och inte behöva använda sig av oro 
som ett kognitivt undvikande (så kallat emotional deepening). Newman med flera (2008) 
visade i sin studie att integrativ terapi hade något större effektstorlek, på några av 
huvudutfallsmåtten, än både kognitiv terapi, beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi 
(Borkovec et al., 2002).  
 

Psykodynamiskt orienterad terapi. 
I stödjande-uttryckande (supportive-expressive) psykodynamisk terapi arbetar man med 
terapeutisk allians som en central komponent, och utifrån ökande empiri runt betydelsen av 
interpersonell problematik för GAD, så har man framför allt ett interpersonellt perspektiv i 
behandlingen (Crits-Christoph et al., 2004). En studie där man jämförde psykodynamisk 
korttidsterapi med KBT visade att båda behandlingarna uppnådde signifikanta, stora och 
stabila förbättringar vad gäller ångest- och depressionssymtom (Leichsenring et al., 2009). 
Man såg inga signifikanta skillnader mellan behandlingarna på huvudutfallsmåtten, däremot 
hade KBT bättre effekt på depressionsymtom, oro samt icke situationsbunden ångest, s k trait 
anxiety. I övrigt finns det så gott som inga randomiserade kontrollerade studier av 
psykodynamisk behandling av GAD (SBU, 2005).   
 

Farmakologisk behandling. 
Eftersom det föreligger hög risk för samsjuklighet vid GAD, i synnerhet av depression, så 
använder man nu ofta ett bredspektrum psykofarmaka som SSRI vid farmakologisk 
behandling (Lydiard & Monnier, 2004). Benzodiazepiner kan användas som ett tillägg, men 
endast under begränsad tid eftersom det innebär hög risk för att utveckla beroende. Det finns 
ett måttligt till starkt stöd för farmakologisk behandling, både när det gäller SSRI-preparat 
och benzodiazepiner (SBU, 2005). Farmakologisk behandling är dock ofta associerat med en 
hög frekvens av rapporterade biverkningar (Almlöv, 2006). 
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Internet som behandlingsformat  
Internetbaserad självhjälpsbehandling är vanligtvis textbaserad, ibland med inslag av 
kompletterande media som bild-, film- eller ljudfiler (Andersson, Cuijpers, Carlbring, & 
Lindefors, 2007). Den bygger oftast på en standardiserad psykologisk behandling som tidigare 
visats sig effektiv i kliniska sammanhang. Patienten får tillgång till och läser manualen steg 
för steg, antingen själv eller med minimal terapeutkontakt, via telefon, e-post eller liknande. 
Terapeutkontakten syftar till att underlätta och stödja det egna arbetet. Patientinsatsen kan ofta 
vara större i Internetbehandling än på en mottagning. Patienten måste tillägna sig den skrivna 
texten, som kan vara både omfattande och mättad på information. Patienten måste också 
genomföra hemuppgifterna och planera och genomföra interventionerna, till exempel 
exponering, på egen hand (Ritterband et al., 2003).  
 
Det är hittills huvudsakligen KBT som prövats i ett Internetformat, men det börjar nu komma 
studier av Internetbehandling utifrån andra teoretiska modeller. När det gäller 
Internetadministrerad KBT så visade en metaanalys av tolv randomiserade kontrollerade 
studier av behandling av ångest och depression, en stor effektstorlek för interventioner för 
ångest, där terapeutstödda behandlingar hade större effekt än ren självhjälp (Spek et al., 
2007). Det finns flera områden där Internetadministrerad behandling kan anses vara 
empirically supported, enligt Chambless och Hollons kriterier (1998). Dessa områden är 
paniksyndrom, social fobi, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), mild till måttlig depression 
samt huvudvärk (Andersson, 2009).  
 
Internetadministrerad behandling av GAD har hittills endast prövats i ett fåtal studier. Två 
randomiserade kontrollerade studier har jämfört aktiv behandling med kontrollgrupp i form av 
väntelista (Almlöv, 2006; Titov et al., 2009). Den förstnämnda behandlingen bestod av KBT 
och den sistnämnda av the Worry programme, med effektstorlekar (Cohen’s d) inom 
grupperna på 1.1 respektive 1.3 och mellan grupperna på 1.1. Föreliggande uppsats skrivs 
inom ramen för Origo 2, en pågående behandlingsstudie där man jämför Internetadministrerad 
kognitiv beteendeterapi och Internetadministrerad psykodynamiskt orienterad terapi med en 
kontrollgrupp (Roch-Norlund & Östman, psykologexamensuppsats under arbete). Även den 
studien visar signifikant effekt för samtliga grupper på huvudutfallsmåtten, med 
effektstorlekar inom grupperna på mellan .67 och 1.0 (Cohen’s d). Även en preliminärrapport 
av Internetbaserad behandling av personer med GAD kunde visa att samtliga tre deltagare 
blev kliniskt signifikant förbättrade när det gällde grad av oro, GAD-symtom samt 
metakognitioner (Draper, Rees, & Nathan, 2008). Ingen av de tre deltagarna uppfyllde heller 
längre kriterier för GAD efter behandlingens avslutande. Forskning hittills visar således att 
Internetadministrerad behandling med minimalt terapeutstöd är effektiv när det gäller att 
reducera symtom vid generaliserat ångestsyndrom. 
 
Faktorer som predicerar utfall 
Diagnoskategorier är alltför heterogena när det gäller patientkarakteristika för att enskilt tjäna 
som prediktorer för behandlingsutfall eller för matchning av patienter till olika behandlingar 
(Clarkin & Levy, 2004). Patientvariabler som ligger utanför rena diagnoskriterier kan därmed 
vara mer värdefulla som prediktorer än diagnoskriterier i sig. En hel del studier har undersökt 
vilka patientvariabler som påverkar utfall vid traditionell behandling av ångestsyndrom 
(Newman, 2000). Dessa faktorer brukar omfatta interpersonella svårigheter, 
personlighetsstörning, symtomens svårighetsgrad, samtidig axel I-diagnos, samtidig 
depression och låg motivation till behandling. Endast ett fåtal studier har undersökt vilka 
patientvariabler som påverkar behandlingsutfall vid kostnadseffektiv behandling (Newman, 
2000).  



11 
 

 

En prediktors effekt är resultatet av ett samspel mellan patientkarakteristika, diagnoskriterier 
och behandlingskomponenter. Effekten av en prediktor kan modereras av att en behandling 
ändras eller kompletteras med komponenter som kompenserar för prediktorn (Steketee & 
Chambless, 1992). Detta kan leda till att förväntade resultat vid prediktionsstudier uteblir eller 
till och med blir de omvända. Forskare har nyligen börjat studera hur prediktorer för 
behandlingsutfall skiljer sig åt vid traditionell respektive Internetadministrerad terapi 
(Andersson, Carlbring, & Grimlund, 2008; Spek et al., 2008). Föreliggande studie är en av de 
första som utforskar prediktorer för utfall vid två olika slags Internetadministrerade 
behandlingar. 
 
Olika psykoterapier framhåller olika teorier kring vilka mekanismer som bidrar till förändring 
och därmed till behandlingseffekt (Gibbons et al., 2009).  Kognitiv beteendeterapi brukar 
betona ökad kunskap, reduktion av dysfunktionella tankar och exponering för ångestväckande 
stimuli som verksamma komponenter för att uppnå förändring. Psykodynamiskt orienterad 
korttidsterapi brukar framhålla ökad självförståelse när det gäller destruktiva interpersonella 
konflikter och insikt som centrala mekanismer för terapeutisk förändring (Gibbons et al., 
2009). Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan prediktorer för 
behandlingsutfall och behandlingsinnehåll (Butler, 1992) Därmed verkar det rimligt att anta 
att olika faktorer predicerar behandlingsutfall för de i föreliggande studie, två olika ingående 
behandlingarna.  
 
Nedan följer en beskrivning av de prediktorer med störst empirisk förankring när det gäller 
traditionell behandling av GAD. Dessutom beskrivs ett par faktorer som verkar ha betydelse 
för behandlingsutfall specifikt vid Internetadministrerad terapi.  
 

Interpersonella problem. 
När det gäller interpersonella svårigheter har Borkovec och hans medarbetare (2002) i tidigare 
studier observerat en undergrupp av GAD-patienter som verkade svara dåligt på befintlig 
behandling. Man såg att dessa individer var fientliga i sin kontakt med andra och ofta 
anklagade andra för sin oro och ångest. Patienterna uppvisade liknande karakteristika som 
man även hittat hos individer med GAD som svarat dåligt på psykodynamisk terapi. När man 
började studera den här variabeln mer systematiskt fick man stöd för att en högre grad av 
interpersonella problem före behandling med KBT predicerade ett sämre behandlingsutfall. 
Man kunde även visa att patienter som efter behandling hade kvarstående interpersonell 
problematik uppvisade ett sämre behandlingsutfall, samt större grad av försämring vid 
uppföljning (Borkovec et al., 2002). En annan studie av Ruiz med flera (2004) kunde påvisa 
ett samband mellan behandlingsutfall vid den sjunde sessionen och de flesta delskalorna av 
Inventory of Interpersonal Problems (IIP; Horowitz, Rosenberg, Baer, Ureño, & Villaseñor, 
1988). 
 
Även vid obehandlad GAD har man sett att sämre kvalitet på relationen till make/sambo och 
sämre kvalitet på relationer till släktingar minskar chansen till spontanförbättring och spontan 
remisson (Yonkers et al., 2000). När det gäller psykodynamisk korttidsterapi har man funnit 
att högre grad av interpersonella problem, särskilt hos de som är överdrivet omhändertagande 
och beskyddande, predicerat sämre behandlingsutfall (Crits-Cristoph et al., 2004). Samma 
studie visade även att en reducering av interpersonell problematik var signifikant associerad 
med en minskning av symtom och oro. Crits-Christoph med flera (2004) menar att graden av 
interpersonella problem före behandling därmed kan användas för att avgöra om en patient 
kan dra nytta av psykodynamisk korttidsterapi eller inte, delvis eftersom interpersonella 
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problem ofta är en markör för personlighetsstörning och därmed indikerar en svårare och mer 
befäst problematik. 
 

Depression. 
När det gäller huruvida grad av depression predicerar behandlingsutfall är resultaten både 
instabila och motstridiga mellan olika studier. I en studie av kognitiv beteendeterapeutisk och 
beteendeterapeutisk behandling av GAD såg man att högre grad av depression (kliniskt 
skattad) predicerade bättre behandlingsutfall (Butler & Anastasiades, 1988). Detta fynd kunde 
dock inte replikeras av Butler i en senare studie (1992). I en annan studie av psykodynamisk 
korttidsterapi fann man däremot att samtidig episod av egentlig depression predicerade ett 
sämre behandlingsutfall (Crits-Cristoph et al., 2004). Detta fynd förblev dock inte statistiskt 
signifikant vid en multipel regressionsanalys, då endast interpersonella problem och negativa 
förväntningar förblev signifikanta prediktorer för behandlingsutfall (Crits-Cristoph et al., 
2004). Ett tredje forskarteam (Yonkers et al., 2000) såg inget samband alls mellan samtidig 
depressionsdiagnos och behandlingsutfall vid GAD. Utifrån tidigare forskning är det därmed 
svårt att dra några egentliga slutsatser om hur samtidig depression påverkar utfall vid 
behandling av GAD. Samtidig depression verkar kunna fungera både som en positiv och en 
negativ prediktor för behandlingsutfall, eller inte ha någon effekt på utfall alls.  
 

Duration. 
Många med GAD har svårt att minnas någon egentlig debut av sjukdomen, utan upplever att 
de har varit ängsliga mer eller mindre hela livet (Brown et al., 2001). Vid epidemiologiska 
beskrivningar av GAD redogör man ofta för duration, men få studier har tittat på dess 
prediktiva förmåga av behandlingsutfall. I en studie av behandling av GAD fann man ett 
negativt samband mellan duration av symtom och behandlingsutfall (Angst & Vollrath, 1991). 
Vid farmakologisk behandling av GAD har man studerat hur tiden från debut av GAD till 
adekvat farmakologisk behandling påverkade utfallet (Altamura et al., 2008). Vid 
antidepressiv medicinering fann man att de med kortast duration av symtom fick ett bättre 
resultat. Detta gällde dock inte vid behandling med benzodiazepiner.  
 

Svårighetsgrad. 
Tidigare forskning har visat att ökad svårighetsgrad av symtom är relaterat till sämre 
behandlingsutfall (Butler, 1993; Butler & Anastasiades, 1988; Lambert & Anderson, 1996). 
Newman, Przeworski, Fisher och Borkovec (i tryck) såg i sin studie att ökad svårighetsgrad 
var förknippad med högre grad av samsjuklighet, men att patienter med svår GAD uppvisade 
större förändring efter behandling än patienter med enbart GAD. Newman med flera visade 
därmed att ökad svårighetsgrad och därmed samsjuklighet inte minskade effekten av 
kognitiva och beteendeterapeutiska interventioner för GAD. Även Wetherell med flera (2005) 
har i sin studie av KBT för äldre personer med GAD, kunnat visa att större svårighetsgrad 
initialt predicerar bättre behandlingsutfall. Tidigare forskning verkar därmed entydigt visa att 
svårighetsgrad är en prediktor för behandlingsutfall vid behandling av GAD. Däremot går 
resultaten isär när det gäller riktningen på sambandet.  
 

 Tidig mejlaktivitet. 
Internetbaserad terapi är ett behandlingsformat som förutsätter att deltagaren tidigt tar del av 
teknisk information för att komma in i de praktiska rutiner som gäller till exempel kring 
hemuppgifter, kontakt med Internetterapeut och läsning och nerladdning av de text- och/eller 
ljudfiler som behandlingen består av (Ersson & Grut, 2009). Trots att det utförts väldigt få 
studier av hur deltagarens tidiga mejl- och onlineaktivitet påverkar utfall, så finns det dock 
indikationer på att denna är kopplad till utfall och grad av individuell förändring. Berger, 
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Hohl och Caspar har, i en ännu opublicerad studie av Internetbaserad behandling av social 
fobi, funnit att antal musklick under den första behandlingsveckan korrelerade positivt till 
grad av individuell förändring på flera av huvudutfallsmåtten. Deltagare som var mer aktiva 
under den första veckan rapporterade signifikant större reduktion vid eftermätning av symtom 
på social fobi (SPS, SIAS, LSAS-SR), generella symtom (SCL-90-R) och depressionssymtom 
(BDI) än övriga deltagare. Korrelationer mellan tidig onlineaktivitet och grad av individuell 
förändring (residual gain scores) varierade mellan .31 (BDI) och .64 (SPS). I det s k SOFIE-
projektet, en annan studie av Internetbaserad KBT-behandling av social fobi, såg man också 
att de som mejlade i högre grad under de två första veckorna svarade bättre på behandlingen 
och hade större chans att uppnå klinisk signifikant förbättring och att bli diagnosfria (Ersson 
& Grut, 2009). Korrelationen mellan antal mejl de två första veckorna och behandlingsutfall 
var .36, p < .05. 
 
Vid Internetbaserad självhjälpsbehandling av tinnitus fann Kaldo-Sandström, Larsen och 
Andersson (2004) att det totala antalet mejl mellan deltagare och terapeut var negativt 
korrelerat med behandlingsutfall, r = -.32. Vid närmare studier såg man dock att det endast 
var mejl som innehöll negativa aspekter av behandlingen, såsom tekniska problem, problem 
att göra hemuppgifterna samt förseningar, som associerades med ett sämre behandlingsutfall. 
När man delade upp mejlen utifrån innehåll, så fann man att antal mejl med negativt innehåll 
korrelerade negativt till behandlingsutfall, r = -.39. I en studie av Internetadministrerad 
parterapi fann man att antal tecken skrivna under modul 3 hade ett på gränsen signifikant 
samband med ett av huvudutfallsmåtten (Svensk, 2009).  
 

Utbildningsnivå. 
Tidigare studier av Internetbehandling har visat att utbildningsnivån bland befolkningen 
generellt är mycket lägre än bland deltagare i Internetadministrerad behandling. Drygt var 
tredje svensk i befolkningen mellan 25 och 64 år har någon form av eftergymnasial utbildning 
(Statistiska centralbyrån, 2008), vilket alltså är avsevärt lägre än i de flesta studier av 
Internetbehandling (Carlbring et al., 2007). Tidigare forskning av KBT för äldre personer med 
GAD har visat att demografiska faktorer som kön, ålder, civilstånd, yrke och utbildningsnivå 
inte predicerar behandlingsutfall (Wetherell et al., 2005). I en studie av Internetadministrerad 
KBT för paniksyndrom prövade man om kognitiv förmåga, mätt med ett test av verbalt flöde, 
kunde predicera utfall. Inga signifikanta samband sågs vid behandlingens avslutande, däremot 
vid ettårsuppföljningen (Andersson et al., 2008). Även om det finns ett begränsat stöd för att 
utbildningsnivå predicerar behandlingsrespons i traditionell terapi, är utbildningsnivå ändå en 
potentiell prediktor i Internetadministrerad behandling, eftersom både studievana och 
datorerfarenhet mycket väl kan påverka behandling som ges i ett Internetformat (Spek et al., 
2008).  

Syfte 
 
Många, men inte alla, kan dra nytta av Internetadministrerad behandling. Misslyckade 
behandlingar tenderar att öka både personliga och samhälleliga kostnader, genom att de ofta 
ökar individens vårdkonsumtion likväl som funktionsnedsättning (Newman, 2000). En 
misslyckad behandling ökar även risken för att individen attribuerar misslyckandet till sig 
själv och förlorar tilltro till dagens terapeutiska tekniker (Carlbring & Andersson, 2006), samt 
möjligheterna att få hjälp.  
 
Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna kring Internetadministrerad 
behandling av GAD, genom att utforska vilka faktorer som predicerar behandlingsutfall för 
studiens två behandlingsgrupper var för sig. Kunskapen kan användas i syfte att utveckla och 
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modifiera behandlingen av GAD så att den i framtiden blir mer effektiv (Borkovec et al., 
2002). Kunskap om kritiska variabler för behandlingsrespons kan även bidra till att vi bättre 
kan matcha klienter till den behandling som passar dem bäst (Steketee & Chambless, 1992).  
 
Utifrån tillgängliga data studeras ett antal av de prediktorer som har störst empirisk relevans 
när det gäller traditionell behandling av GAD, samt ett par faktorer vars prediktiva värde vid 
Internetadministrerad behandling ännu är relativt obeforskat. Dessa prediktorer är:  
 

§ duration av symtom 
§ svårighetsgrad av symtom  
§ interpersonella problem 
§ samtidig depression  
§ utbildningsnivå 
§ tidig mejlaktivitet 

 
Som utfallsmått har använts mått baserade på självskattning såväl som på kliniska 
bedömningar.  
 
Frågeställningar: 

1. Predicerar hög grad av oro före behandling hög grad av oro efter behandling (PSWQ)?  
2. Predicerar de valda faktorerna grad av individuell förändring (PSWQ-rgs)? 
3. Finns det några signifikanta skillnader i valda prediktorer, mellan de som efter 

behandling, uppnått klinisk signifikant förbättring och de som inte gjort det? 
4. Finns det några signifikanta skillnader i valda prediktorer, mellan de som efter 

behandling enligt CGI (Clinical Impression of Global Improvement; Guy, 1976) 
bedöms förbättrade och inte förbättrade? 

5. Finns det några signifikanta skillnader i valda prediktorer, mellan de som efter 
behandling enligt SCID-I, fortfarande uppfyller kriterier för diagnos och de som inte 
gör det? 

 
Metod 

Föreliggande prediktionsstudie har genomförts inom ramen för Origo 2, en randomiserad 
kontrollerad studie av terapeutstödd, Internetadministrerad behandling av generaliserat 
ångestsyndrom (GAD). Origo 2 är en vidareutveckling av Origo, en liknande studie som 
genomfördes 2006, där man jämförde Internetadministrerad kognitiv beteendeterapi mot en 
kontrollgrupp (Almlöv, 2006). Origo 2 har genomförts under våren 2009, med syfte att 
studera effekten av två olika behandlingar, kognitiv beteendeterapi och psykodynamiskt 
orienterad terapi, administrerade via Internet. Dessa har jämförts med en kontrollgrupp i form 
av en väntelista. Kontrollgruppen erhöll behandling under hösten 2009, efter att den första 
behandlingsomgången var genomförd och eftermätningar var gjorda.  
 
Urval 
 

Rekrytering. 
Information om Origo 2 gavs i början av 2009 via annonser i dagspress. Information om 
studien fanns också på en hemsida (www.studie.nu), där sökande även kunde anmäla intresse. 
Sökanden blev därefter kontaktade via e-post och erbjöds att, via hemsidan, registrera sina 
persondata samt besvara den inledande självskattningen. Den information som samlades in 
via denna självskattning användes för att avgöra om sökanden uppfyllde kriterier för 

http://www.studie.nu/
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inklusion, samt för att bedöma om personen skulle ha nytta av och kunna tillgodogöra sig 
behandlingen i studien.  
 
Deltagarna erbjöds ingen betalning för sitt deltagande. Inte heller behövde de betala några 
avgifter för att få möjlighet att delta. De enda kostnader som deltagarna hade för behandlingen 
var kostnader för Internetabonnemang samt eventuella utskrifter av behandlingsmaterialet. 

 
Inklusionskriterier. 

För att kunna delta i studien krävdes att sökanden uppfyllde följande kriterier: 
1. Var minst 18 år. 
2. Var svenskspråkig. 
3. Hade tillgång till dator med Internetanslutning. 
4. Uppfyllde kriterier för diagnosen GAD enligt DSM-IV. 
5. Hade GAD som primär diagnos (samsjuklighet accepterades dock).  
6. Inte uppfyllde kriterier för någon psykossjukdom. 
7. Inte uppfyllde kriterier för svår depression. 
8. Inte hade något pågående missbruk.  
9. Inte var involverad i någon annan pågående psykologisk behandling. 
10. Inte hade genomgått KBT-behandling under de senaste sex månaderna.  
11. Att eventuell medicinering med psykofarmaka var påbörjad sedan minst 12 veckor och 

varit stabil i dos de senaste sex veckorna.  
12. Gav sitt skriftliga samtycke enligt Personuppgiftslagen (1998:204, 

Justitiedepartementet). Formulär fanns tillgängligt på hemsidan, och sökande skrev ut, 
skrev under och skickade in detta per post till försöksledaren.  

 
Urvalsprocess 
Urvalet var uppdelat i tre steg: självskattning, telefonintervjuer och remisskonferenser.    
 

Självskattning. 
Självskattningen gjordes via hemsidan och bestod av elva formulär, kunskapsfrågor om GAD, 
samt frågor om hälsoekonomi och om demografiska data (totalt 372 frågor). Sökanden som 
inte besvarade formulären fullständigt exkluderades. 
 
För att avgöra om sökande uppfyllde kriterier för GAD användes formulären Penn State 
Worry Questionnaire (PSWQ; Meyer, Miller, Metzger & Borkovec, 1990) och Generalized 
Anxiety Disorder Questionnaire IV (GAD-Q-IV; Newman et al., 2002). I Origo 2 användes 
en cutoff på PSWQ på 53 poäng, där poäng över det anses vara ett adekvat sätt att avgöra om 
en person uppfyller för kriterier för GAD (Fresco, Heimberg, Mennin, & Turk, 2003). För 
GAD-Q-IV har man använt en cutoff på 5.7, där poäng över det indikerar att kriterier för 
diagnosen GAD är uppfyllda (Almlöv, 2006). För att avgöra om den sökande uppfyllde 
kriterier för depression användes formuläret Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – 
Self Rated (MADRS-S; Montgomery & Åsberg, 1979). Om den sökande uppnådde poäng 
som indikerade svår depression (35 poäng eller mer), så har denne inte inkluderats i studien. 
Sökande som uppgivit självmordsintentioner på MADRS-S (över 3 poäng på fråga nummer 
nio) har heller inte inkluderats i studien.  
 

Diagnostiska intervjuer. 
De individer som i självskattningen uppfyllde kriterier för inklusion, blev därefter uppringda 
för en halvstrukturerad, diagnostisk intervju, SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM - 
IV; First, Gibbon, Spitzer, Williams, & Benjamin, 1999). Telefonintervjuerna genomfördes av 
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de personer som även fungerade som terapeuter under behandlingen. Intervjuerna utgjorde 
underlag för intervjuarens kliniska bedömning av sökandes problematik och svårighetsgrad av 
symtom. Under telefonintervjun säkerställdes alltså att kriterier för GAD uppfylldes, samt att 
GAD var primär diagnos. Även förekomst av diagnoserna social fobi, paniksyndrom, 
tvångssyndrom och depression undersöktes. Intervjuerna varade mellan cirka 30 och 60 
minuter. Telefonintervjuerna protokollfördes och spelades in och materialet samlades in och 
sparades av projektledningen.  
 

Remisskonferenser. 
För att säkerställa att intervjuarnas bedömningar var korrekta hölls sex remisskonferenser 
mellan intervjuare och projektledning. Vid mycket svåra bedömningar fanns även möjlighet 
att konsultera en psykiater, som var knuten till studien.  
 
Bortfall 
Det var 178 personer som registrerade sina persondata och erhöll en unik studiekod. Av dessa 
exkluderades 21 personer för att de inte fyllde i självskattningsformulären fullständigt, 56 
blev av olika skäl exkluderade efter självskattningen och 20 personer exkluderades efter den 
diagnostiska telefonintervjun. Av de 81 personer som inkluderades i behandlingsstudien var 
det 75 som fyllde i den Internetbaserade eftermätningen (KBT n=23, PDT n=26, VL n=26), 
och 67 personer som besvarade den efterföljande telefonintervjun, (KBT n=20, PDT n=22, 
VL n=25).  
 
Underlag för föreliggande studie var deltagarna i de två behandlingsgrupperna (N = 54). Av 
dessa exkluderas nio individer, vilket gav ett sample i föreliggande studie på 45 deltagare 
(KBT: n = 20, PDT: n = 25). Flödesschema för inklusion/exklusion och bortfall presenteras i 
figur 1. 
 
Bortfallsanalys 
Ett t-test för oberoende mätningar visade att det inte fanns några signifikanta skillnader 
mellan de två behandlingsgrupperna och kontrollgruppen. Det fanns heller inga signifikanta 
skillnader mellan de som i föreliggande studie inkluderats (n = 45) och de som exkluderats (n 
= 9). Slutligen fanns det heller inga signifikanta skillnader mellan de inkluderade och 
exkluderade vid analys av behandlingsgrupperna var för sig.  
 
Randomisering 
Randomiseringen av de 81 deltagarna i behandlingsstudien genomfördes med hjälp av 
slumpvalsinstrumentet Random Sequence Generator från www.random.org. Detta 
slumpvalsinstrument använder ett atmosfäriskt brus för att generera en äkta randomisering. 
Instrumentet är kostnadsfritt och tillgängligt för allmänheten.  
 
Etiska överväganden 
Fullständig information om studien gavs till undersökningsdeltagarna innan de påbörjade 
självskattningen. Deltagare informerades om att deltagandet var frivilligt, och att de när som 
helst kunde avbryta behandlingen. För att minimera risken att inkludera deltagare med 
psykiska och/eller medicinska problem som inte framkommit i bedömningen, gavs tydlig 
information om vilken typ av problematik som behandlingen lämpade sig för, samt att urvalet 
gjordes i flera steg.  
 
För att hantera eventuella suicidtankar och suicidplaner fanns en specialistläkare i psykiatri 
knuten till forskningsgruppen. För att förebygga att deltagare som exkluderas från studien 

http://www.random.org/


17 
 

 

skulle uppleva detta negativt, fanns en tydlig beskrivning av exklusionskriterier på hemsidan. 
De individer som exkluderades fick ett e-postmeddelande där man angav skälen till exklusion, 
samt gav information om självhjälpslitteratur och hänvisning till lämplig alternativ 
behandling. För att förebygga att deltagare som slumpades till kontrollgruppen skulle uppleva 
väntan på behandling som negativ, så fanns en tydlig beskrivning av studiens upplägg på 
hemsidan. För att förebygga att deltagarna upplevde oro inför datasäkerhet, fanns en 
beskrivning på hemsidan hur hanteringen av personuppgifter gick till. Etikansökan godkändes 
av etikprövningsnämnden i Linköping. 
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Figur 1. Flödesschema över inklusion/exklusion och bortfall. 
 

Bortfall n=20 
• 9 gick inte att nå på telefon 
• 4 exkluderades för att de uppvisade subkliniska 

symtom enligt SCID-I 
• 3 exkluderades för att de deltog i annan samtidig 

psykologisk behandling  
• 3 exkluderades för att de nyligen gjort 

förändringar i sin medicinering för psykiska besvär  
• 1 exkluderades för att personen inte bedömdes 

kunna tillgodogöra sig Internetbehandling p g a 
alltför svår problematik 

81 inkluderades i behandlingsstudien och randomiserades till de olika behandlingsbetingelserna 

101 ringdes upp för telefonintervju 

Bortfall n=21 
21 personer fyllde inte i självskattningsformulären 
fullständigt 

Bortfall n=56 
• 13 exkluderades p g a risk för suicidalitet, enligt 

fråga 9 på MADRS-S  
• 21 exkluderades för att de inte uppfyllde kriterier 

för diagnosen GAD enligt självskattnings-
formuläret GAD-Q IV 

• 8 exkluderades för att de inte uppfyllde kriterier för 
diagnosen GAD enligt självskattningsformuläret 
PSWQ 

• 2 exkluderades för att deras poäng på MADRS-S 
indikerade svår depression 

• 12 exkluderades för att de deltog i annan samtidig 
psykologisk behandling 

157 personer besvarade 
självskattningen fullständigt 

178 personer anmälde intresse för 
att delta i studien och fyllde i sina 
persondata via studiens hemsida 

45 deltagare inkluderades i prediktionsstudien 
 

Kontrollgrupp (VL) 
n=27 

PDT 
n=27 

KBT 
n=27 

54 individer utgör underlag för prediktionsstudien 
 

Bortfall n=9 
KBT n=7 

• 4 besvarar ej 
eftermätningen  

• 1 påbörjar 
psykofarmaka 

• 2 definieras som 
outliers  

PDT n=2 
• 1 besvarar ej 

eftermätningen  
• 1 definieras som 

outlier  

 
KBT 
n=20 

 
PDT 
n=25 
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Undersökningsdeltagare 
Av behandlingsstudiens 54 individer i KBT- respektive PDT-gruppen, blev 45 personer 
inkluderade i föreliggande studie. Tre fjärdedelar av deltagarna var kvinnor, och de flesta var 
gifta eller sambo (KBT 85 %; PDT 68 %) Över 70 procent av deltagarna i båda grupperna 
hade eftergymnasial utbildning. I genomsnitt hade de haft sin GAD-problematik runt 15 år, 
och hälften av dem hade minst en ytterligare axel I-diagnos. I KBT-gruppen hade var femte 
deltagare mer än två ytterligare psykiatriska diagnoser. Motsvarande siffra för PDT-gruppen 
var en deltagare av tio. För demografiska och diagnostiska data i föreliggande studie, se tabell 
1. För redovisning av deltagarnas svårighetsgrad av GAD (enligt SCID-I), se tabell 2. 
 
Tabell 1 
Demografiska och diagnostiska data för respektive grupp med medelvärde 
(standardavvikelse) 
Data KBT PDT 
n 20 25 
Kvinna (%) 75 76 
Ålder (år) 44.3 (13.5) 35.5 (8.7)a 

min-max 22-66 24-52 
Utbildningsnivå (%)   

Gymnasial utb. högst 2 år 10 0 
Gymnasial utb. 3 år 15 24a 

Eftergymnasial utb. mindre än 3 år 10 8a 
Eftergymnasial utb. 3 år el mer 65 64a 

Duration GAD (år) 18.4(10.9) 15.1(9.6) 
min-max 1-35 2-40 

Komorbiditet (%)   
Social fobi 15 28 
Paniksyndrom 20 12 
Tvångssyndrom 0 8 
Egentlig depression 40 16 

≥ en annan axel 1-diagnos (%) 55 52 
Psykofarmaka (%) 15 44 
a n = 24 
 
Tabell 2 
Fördelning av deltagarnas svårighetsgrad av symtom enligt SCID-I, för respektive grupp 
Data KBT PDT 
n 20 25 
Lindrig (%) 40 40 
Måttlig (%) 40 56 
Svår (%) 20 4 
 
Ett t-test för oberoende mätningar visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad i ålder 
mellan grupperna, där deltagarna i KBT-gruppen i genomsnitt var äldre än deltagarna i PDT-
gruppen (t(42) = 2.58, p = .05). Inga andra signifikanta skillnader i demografiska eller 
diagnostiska variabler hittades mellan grupperna.  
 
Datainsamling 
För- och eftermätningsdata samlades in både genom självskattningen via Internet och genom 
den diagnostiska intervjun per telefon, se tabell 4.  
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Tabell 4 
Uppställning av instrument för datainsamling vid för- respektive eftermätning 
Metod Förmätning Eftermätning 
Självskattning   
Formulär PSWQ PSWQ 
 GAD-Q-IV GAD-Q-IV 
 STAI-T STAI-T 
 STAI-S STAI-S 
 MADRS-S MADRS-S 
 BDI BDI 
 BAI BAI 
 QOLI QOLI 
 IIP - 
 AUDIT - 
 MHI-5 - 
Övriga frågor Om demografi, kunskapsfrågor 

om GAD etc 
Om behandlingen, terapeutkontakten, 
datorvana etc 

Telefonintervju SCID-I; screening av GAD (inkl 
skattning av svårighetsgrad), 
social fobi, paniksyndrom, 
tvångssyndrom och egentlig 
depression 

SCID-I; screening av GAD (inkl 
skattning av svårighetsgrad) och 
egentlig depression 

  CGI; bedömning av deltagarens 
aktuella psykiska hälsa/ohälsa och 
grad av eventuell förbättring/ 
försämring sedan behandlingsstart 

PSWQ = Penn State Worry Questionnaire, GAD-Q-IV = Generalized Anxiety Disorder Questionnaire IV, STAI-
T & STAI-S = Spielberger Anxiety Inventory-Trait & Stait, MADRS-S = Montgomery Åsberg Depression 
Rating Scale–Self Rated, BDI = Beck Depression Inventory, BAI = Beck Anxiety Inventory, QOLI = Quality of 
Life Inventory, IIP = Inventory of Interpersonal Problems, AUDIT = The Alcohol Use Disorder Identification 
Test, MHI-5 = Mental Health Inventory, SCID-I = Structural Clinical Interview for DSM-IV, CGI = Clinical 
Global Impression of Improvement 
 

Förmätning. 
Förmätningen via Internet öppnade cirka fyra veckor före behandlingsstart. 
Telefonintervjuerna gjordes löpande vartefter deltagare i självskattningen uppfyllde kriterier 
för inklusion.  
 

Eftermätning. 
Direkt efter behandlingens avslutande öppnades länken för eftermätning och deltagarna 
uppmanades av sina terapeuter att besvara självskattningen så snabbt som möjligt. Under två 
veckor efter behandlingsavslut genomfördes den uppföljande telefonintervjun. Intervjuerna 
genomfördes av terapeuterna som var blinda för om deltagaren fått behandling eller inte. 
Ingen terapeut ringde upp någon som de själva behandlat, eller som de intervjuat vid 
förmätningen. Intervjuaren gjorde även en klinisk skattning av CGI - Clinical Global 
Impression of Improvement (Guy, 1976), vilket innebär en global skattning av individens 
aktuella psykiska hälsa/ohälsa och grad av eventuell av förbättring/försämring sedan 
behandlingsstart.   
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Mätinstrument 
Mätinstrument i behandlingsstudien bestod således av elva självskattningsformulär, en halv-
strukturerad, diagnostisk intervju (SCID-I) samt en klinisk bedömning av grad av förändring 
(CGI). Nedan presenteras de mätinstrument som använts i föreliggande prediktionsstudie.  
 

Penn State Worry Questionnaire (PSWQ). 
Penn State Worry Questionnaire (Meyer et al., 1990) är ett mycket använt formulär för att 
mäta en individs tendens att oroa sig överdrivet. Det består av 16 påståenden om oro, och 
respondenten ska besvara dessa utifrån hur typiska de är för henne/honom. Skalan är graderad 
från 1 till 5, där 1, 3 och 5 är definierade som ”Inte alls typiskt”, ”Något typiskt” och ”Mycket 
typiskt”. Skalan har fem påståenden med omvänd poängsättning, vilka fungerar som kontroll 
för att respondenten verkligen läser påståendena och inte svarar slentrianmässigt på ett visst 
sätt. Det är okänt om det finns någon svensk normering för skalan, men enligt en utländsk 
normering ligger GAD-patienter på M = 67,66, SD = 8,86), och personer utan ångest på M = 
44,27, SD = 11,44 (Carlbring, 2005). Meyer har visat att PSWQ har goda psykometriska 
egenskaper med en test-retest reliabilitet mellan r = 0.74 och r = 0.93 (med 2 till 10 veckors 
mätintervall). Cronbachs alfa ligger mellan 0.86 och 0.93. Totalpoängen på formuläret kan 
variera mellan 16 och 80, där höga poäng indikerar en högre frekvens av okontrollerbar och 
överdriven oro.  
 

Penn State Worry Questionnaire - residual gain scores (PSWQ-rgs). 
PSWQ-rgs är ett mått för att studera grad av individuell förändring, och är beräknat utifrån 
för- och eftermätningsdata på PSWQ. Förenklat kan man säga att PSWQ-rgs kopplar den 
faktiska förändringen (i poäng) till den initiala nivån. Residual gain scores är alltså ett 
statistiskt justerat mått, som omskalar förändringen i råpoäng till ett värde baserat på hur 
andra med samma initiala nivå har förändrats (Mintz, Luborsky, & Christoph, 1979). Residual 
gain scores innehåller därmed den varians i graden av förändring som inte förklaras av 
förmätningen av PSWQ (Cronbach & Furby, 1970), och är därför lämplig när man vill studera 
prediktorer för förändring i samband med en intervention. Ju högre poäng på PSWQ-rgs desto 
större förbättring (reducering av symtom) relativt andra som låg på samma initiala nivå av 
PSWQ (Cronbach & Furby, 1970).  
 

Penn State Worry Questionnaire - kliniskt signifikant förbättring. 
Eftersom syftet är att studera variabler som har betydelse för deltagarnas förändring, räknades 
även kliniskt signifikant förbättring ut för huvudmåttet PSWQ (Ogles, Lambert & Fields, 
2002). En förbättring är kliniskt signifikant när eftermätningsvärdet för deltagaren skiljer sig 
med minst två standardavvikelser från förmätningsvärdet. Detta är ett relativt strängt krav som 
för PSWQ inneburit att det krävts en skillnad på minst 12 poäng. 
 

Beck Depression Inventory (BDI). 
BDI (Beck, Ward, Mendelson, Moch, & Erbaugh, 1961) är antagligen den mest använda 
skalan för att bedöma grad av depression samt förändringar i depressionstillstånd, både i en 
klinisk vardag och i forskningssammanhang. BDI består av 21 grupper av symtom och 
attityder vilka skattas på en fyrgradig skala från 0 till 3, där högre poäng indikerar större 
nedstämdhet. Formuläret mäter bland annat symtomen skuldkänsla, pessimism, självförakt, 
social tillbakadragenhet och självmordstankar, och avser att mäta graden av depression den 
senaste veckan. En maxpoäng på 63 kan uppnås, där 0-9 poäng indikerar minimal depression, 
10-16 poäng lindrig depression, 17-29 poäng måttlig depression och 30-63 poäng svår 
depression. BDI har god intern konsistens med en Cronbach´s alpha på 0.92, och en test-retest 
reliabilitet på 0.75. 
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Inventory of Interpersonal Problems (IIP). 
IIP (Horowitz et al., 1988) är ett självskattningsformulär som uppskattar graden av 
interpersonella problem inom åtta domäner utifrån två dimensioner: anknytning och 
dominans. IIP består av en lista med problem som människor brukar rapportera när det gäller 
sina relationer till andra. Formuläret finns i två versioner, en med 32 frågor och en med 64. 
Det är den senare som är använd i föreliggande studie. Formuläret är uppdelat i två delar. Den 
första delen består av 39 frågor, där respondenten ska ta ställning till i vilken utsträckning 
något är ett problem för henne/honom. Den andra delen består av 25 frågor kring sådant som 
individen gör för mycket eller för ofta. Frågorna i båda delarna skattas på en skala från 0 till 
4, där 0 = ”inte alls” och 4 = ”i hög grad”. Formuläret kan ge totalt 256 poäng. Delarna kan 
analyseras var för sig, men i Origo 2 har endast totalpoängen använts som ett sammantaget 
mått på graden av interpersonella problem, där höga poäng på IIP indikerar högre grad av 
interpersonella problem. Den interna konsistensen på delskalorna varierar mellan 0.82 och 
0.94, och 10 veckors test-retest reliabilitet ligger mellan 0.80 och 0.90.  

 
Structural clinical Interview för DSM-IV (SCID-I). 

SCID-I (First et al., 1999) är en halvstrukturerad intervjuguide, som används vid klinisk 
diagnosticering av axel I-diagnoser enligt DSM-IV. SCID-I är hierarkiskt uppbyggd, vilket 
innebär att man täcker av kriterierna för en diagnos på ett systematiskt vis, och går vidare i 
intervjun beroende på hur respondenten svarar. Om respondenten inte uppfyller kriterier för 
en diagnos så lotsas intervjuaren vidare i guiden, och får även anvisningar om det är dags att 
gå vidare och täcka av kriterierna för andra diagnoser. SCID-I finns både i en klinisk version 
och i en forskningsversion. I Origo 2 har forskningsversionen använts för att diagnosticera 
GAD och social fobi, medan den kliniska versionen har använts för panikssyndrom, 
tvångssyndrom och egentlig depression. Utifrån respondentens svar gör intervjuaren även en 
skattning av GAD-symtomens svårighetsgrad, enligt graderingen ”lindrig”, ”måttlig” eller 
”svår”.  
 

Clinical Global Impression of Improvement (CGI). 
CGI (Guy, 1976) består av tre frågor, varav två används i föreliggande studie. Den ena är en 
bedömning av individens aktuella psykiska hälsa/ohälsa, och den andra av graden av 
förbättring/försämring sedan behandlingsstart. Bedömningen av CGI gjordes av någon av 
studiens terapeuter under uppföljningsintervjun. I föreliggande prediktionsstudie används 
enbart bedömningen av eventuell förbättring/försämring, där en gradering i sju nivåer erhölls: 
”väldigt mycket förbättrad”, ”mycket förbättrad”, ”något förbättrad”, ”ingen förändring”, 
”något försämrad”, ”mycket försämrad” och ”väldigt mycket försämrad”. För att kunna 
genomföra statistiska analyser har kategorierna ”väldigt mycket förbättrad” och ”mycket 
förbättrad” slagits samman till kategorin ”förbättrad”, samt kategorierna ”något förbättrad”, 
”ingen förändring”, ”något försämrad”, ”mycket försämrad” och ”väldigt mycket försämrad” 
har slagits samman till kategorin ”inte förbättrad”.  
 

Tidig mejlaktivtet. 
Tidig mejlaktivitet är en Internetspecifik variabel som relativt nyligen börjat studeras vid 
Internetadministrerad behandling. Det finns ännu inget standardiserat sätt att mäta tidig 
mejlaktivitet, utan det har mätts såväl genom antal musklick, antal ord, antal mejl som antal 
inloggningar. Tidsperioden för mätningen har antingen varit behandlingens första eller två 
första veckor. I föreliggande studie mäts tidig mejlaktivitet genom antal mejl som deltagaren 
skickat till sin terapeut under de två första behandlingsveckorna. 
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Utbildningsnivå. 
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från deltagarnas uppgifter om demografiska data 
från den inledande självskattningen. Deltagarna har angett utbildningsnivå utifrån följande 
kategorier: ”grundskola”, ”förgymnasial utb. kortare än 9 år”, ” förgymnasial utb. 9 el 10 år”, 
”folkskoleutbildning”, ”gymnasial utb. högst 2 år”, ” gymnasial utb. 3 år”, ”eftergymnasial 
utb. mindre än 3 år” samt ” eftergymnasial utb. 3 år el mer”.   
 
Behandling 
Behandlingen bestod av Internetadministrerad kognitiv beteendeterapi och 
Internetadministrerad psykodynamiskt orienterad terapi. Båda behandlingarna var åtta veckor 
långa, och båda var självhjälpsbaserade, men med terapeutstöd i form av e-postkontakt. 
Behandlingen var uppdelad i åtta moduler, med en behandlingstakt på en modul per vecka. 
Båda behandlingarna innehöll uppgifter som deltagaren skulle göra och skicka in till sin 
terapeut senast sju dagar efter att modulen tilldelats. Det gick inte att få modulerna tidigare än 
sju dagar efter föregående modul. Om en deltagare inte skickade in sina uppgifter tog 
terapeuten kontakt med denna för att vara behjälplig vid eventuella problem. I dessa fall fick 
deltagaren nästföljande modul, så fort hemuppgifterna sedan skickades in. Riktlinjerna för 
terapeuterna var att använda cirka 15 minuter till varje deltagare per behandlingsvecka. Den 
faktiska tidsförbrukningen protokollfördes per modul och deltagare. Deltagarna garanterades 
hjälp och kontakt med sin Internetterapeut under behandlingsperioden. Därefter hade 
deltagaren möjlighet att få ut modulerna och arbeta med modulerna på egen hand. Deltagare 
som inte kunde eller ville följa den avsedda behandlingstakten fick resterande moduler 
tillsända sig när de besvarat eftermätningen via Internet.  
 
Behandlingarna administrerades via ett anonymt kontakthanteringssystem, där både terapeut 
och deltagare kunde logga in med komplexa lösenord och unika engångskoder. Behandlingen 
pågick från mars till maj 2009. Kontrollgruppen fick sin behandling under hösten samma år 
med start i september. De båda behandlingarnas innehåll och upplägg beskrivs kortfattat 
nedan.  
 

Kognitiv beteendeterapi (KBT). 
Det kognitivt beteendeterapeutiska behandlingsprogrammet baserades på det material som 
använts vid Origo 2006 och som då resulterade i kliniskt signifikanta, över tid stabila, 
förbättringar (Paxling et al, opublicerat manuskript). Utgångspunkt för innehållet är KBT-
modellen för hur tankar, känslor och beteenden samspelar när det gäller uppkomst och 
vidmakthållande av GAD. Behandlingen angriper således generaliserad oro både från ett 
kognitivt och beteendeterapeutiskt perspektiv.  
 
Behandlingsmaterialet är huvudsakligen textbaserat, och består av totalt 170 sidor, där den 
kortaste modulen var sju sidor och den längsta 36 sidor. Behandlingen innehåller även 
avslappningsmetoden Tillämpad avslappning, TA (Öst, 1987). Instruktionerna till TA 
kompletterades med bilder och med ljudfiler i mp3-format. Varje modul innefattade ett antal 
hemuppgifter relaterade till modulens innehåll, vilka deltagaren skulle utföra, registrera och 
skicka in till sin Internetterapeut. Hemuppgifterna bestod dels av regelbunden träning av 
metoden Tillämpad avslappning, dels genom kognitiva övningar. Modulerna behandlade 
följande innehåll:  
 
Modul 1 Introduktion till KBT, GAD och Internetbaserad behandling. I modulen beskrivs 

bland annat hur generaliserat ångestsyndrom kan gestalta sig och förklaras 
teoretiskt, vad kognitiv beteendeterapi är och hur Origo 2-projektet är upplagt.  
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Modul 2 Introduktion till Tillämpad avslappning (TA) och det första steget, progressiv 
avslappning. I den här modulen läser deltagaren dessutom om och arbetar med 
den allmänna spänningsnivåns betydelse, hur man kan handskas med kroppsliga 
ångestreaktioner, och hur man kan lära sig känna igen tidiga ångestsignaler.  

 
Modul 3 Modulen består av andra steget i TA, kort avslappning, och metoderna 

schemalagd orostid och orosfria zoner. Deltagaren får dessutom läsa om och 
arbeta med hur oroande fungerar och vad det innehåller.  

 
Modul 4 Modulen innehåller tredje steget i TA, betingad avslappning, samt introduktion 

till ett flexibelt förhållningssätt till innehållet i tankar. Deltagaren lär sig 
dessutom vad tankar är och hur de påverkar oss, samt vad oro är och hur den 
påverkar oss.  

 
Modul 5 Modulen består av fjärde steget i TA, differentiell avslappning, och arbete med 

flexibelt förhållande till innehåll i tankar. Modulen innehåller även arbete med 
metoden praktisk problemlösning.  

 
Modul 6 Modulen innehåller femte steget i TA, snabb avslappning. I den här modulen får 

deltagaren också lära sig och arbeta med metoden orosexponering.  
 
Modul 7 Modulen innehåller sjätte steget i TA, tillämpad avslappning i verkliga 

ångestskapande situationer. I den här modulen får deltagaren dessutom läsa om 
och arbeta med interpersonell problemlösning och med sina sömnvanor.   

 
Modul 8 Modulen handlar om återfallsprevention och vidmakthållandeprogram. 

Deltagaren arbetar även med den fortsatta tillämpningsträningen av tillämpad 
avslappning. Dessutom får deltagaren träna på de olika verktyg hon/han använt i 
behandlingsprogrammet, samt reflektera över vad som är viktigt att tänka på 
inför framtiden. Deltagaren får dessutom formulera ett individuellt anpassat 
vidmakthållandeprogram.  

 
Psykodynamiskt orienterad terapi (PDT). 

Den psykodynamiskt orienterade behandlingen bygger på ett självhjälpsmaterial för 
ångestproblematik, publicerat i den engelska självhjälpsboken Make the Leap: A Practical 
Guide to Breaking the Patterns That Hold You Back (Silverberg, 2005). Behandlingen är inte 
specifik för GAD och har inte tidigare prövats i någon randomiserad studie, utan bygger på 
beprövad erfarenhet baserad på Silverbergs 25 år långa erfarenhet av att arbeta som 
psykoanalytiker i Philadelphia. Silverberg har tillsammans med psykologer knutna till 
föreliggande studie, utvecklat den psykodynamiskt orienterade Internetbehandlingen utifrån 
bokens modell för hur ångest uppstår och vidmakthålls. Silverberg har även fungerat som 
handledare på distans för de behandlare i studien som arbetat utifrån hans modell.  
 
Modellen bygger på SUBGAP-metoden (Silverberg, 2005). SUBGAP står för Seeing 
Understanding Breaking and Guarding Against Patterns, och innebär att steg för steg 
identifiera dolda mönster i livet som hindrar oss från att leva vår fulla potential, bland annat 
genom att vi ständigt upprepar destruktiva beteenden per automatik. Modellen går ut på att 
lära sig att se, förstå, bryta och sedan vara på sin vakt emot de mönster som påverkar våra liv 
negativt. Det psykodynamiskt orienterade materialet bestod sammanlagt av 111 sidor, där 
varje modul omfattade mellan elva och 17 sidor. Till varje modul hörde en eller flera 
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diskussionsfrågor som deltagarna skulle besvara och skicka in till sin Internetterapeut. 
Behandlingsmodellen är psykodynamiskt orienterad och kallas i föreliggande uppsats för 
PDT. 
 
Modul 1  Under denna modul får deltagaren beskriva inom vilket område i hennes liv det 

finns dolda mönster som är viktiga att fokusera på. Modellen bygger på idén att 
dessa mönster bidrar till att vi ibland missar chanser, vilket försvårar våra liv. 
Deltagarna får reflektera över hur dessa stegar och rutschkanor gör sig gällande 
i livet.  

 
Modul 2 Modulen fokuserar på att Se dessa mönster. Två olika perspektiv att identifiera 

och analysera livsmönster introduceras: uppifrån-och-ned och nedifrån-och-upp. 
Idén om värdighetsskölden introduceras. Värdighetsskölden hindrar oss från att 
erkänna våra misstag, och försvårar därmed analys och insikt av livsmönster.  

 
Modul 3 Modulen fokuserar på att Förstå mönster. Deltagaren får lära sig två metoder att 

analysera sina mönster: historisk förståelse och operativ förståelse. Deltagaren 
får också lära sig att det fortfarande är möjligt att leva det liv hon vill, att hon 
inte är sina mönster och att de obehagliga känslor som följer ett liv som präglas 
av mönster är just en konsekvens av mönstren och inte kopplat till dem som 
personer.  

 
Modul 4 Modulen fokuserar på att Bryta mönster. Deltagaren får lära sig och träna på tre 

metoder att bryta mönster: den snabba korrigeringen, att bryta enligt Tao och 
att släppa taget.  

 
Modul 5 Modulen fokuserar på hur man kan Vara på sin vakt mot mönstren och se till att 

den förändring man åstadkommer kvarstår. Man introducerar den 
mönsterresistenta hållningen som innebär att deltagaren nu har en medvetenhet 
som kan hjälpa henne att behålla makten i livet. Tre konkreta sätt att vara 
mönsterresistent på introduceras: situationsmedvetenhet, medvetenhet om 
handlingar och dess konsekvenser, samt medveten uppmärksamhet på tankar 
och känslor.  

 
Modul 6 Modulen handlar om att använda SUBGAP-metoden för att bryta mönster på 

jobbet. Introduktion till psykoanalytiska teorier om faktorer som anses påverka 
en persons framgång och tillfredsställelse på jobbet: att lyckas med 
arbetsuppgifter och att kunna hantera relationen till kollegor.   

 
Modul 7 Modulen handlar om hur dolda mönster påverkar våra kärleksrelationer. 

Metoden ger redskap för att bryta mönster i kärleksrelationer, så att vi kan 
handla mindre på autopilot och i högre grad sätta oss över våra mönster för att 
återuppväcka kärleken och få en fungerande relation.  

 
Modul 8 Modulen ger information om vad ångest och ångestreaktioner är, och hur oro 

och ångest kan hänga ihop med dolda mönster. Den fokuserar även på att 
sammanfatta lärdomar från behandlingen och formulera hur deltagaren ska klara 
att använda metoden på egen hand framöver.  
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Terapeuter 
Studien har haft sammanlagt nio terapeuter, fyra i PDT-gruppen och fem i KBT-gruppen. 
Terapeuter har varit studenter vid de högre terminerna på psykologprogrammet (n = 6) och 
legitimerade psykologer (n = 3). Psykologkandidaterna har haft klinisk handledning av 
legitimerade psykologer, om fyra tillfällen per behandlingsgrupp. De legitimerade 
psykologerna fungerade alla som terapeuter under Origo 2006, och erhöll därför ingen 
handledning under Origo 2.  
 
Design 
Föreliggande uppsats utgörs av en prediktionsstudie vars syfte är att utforska graden av 
samband mellan valda prediktorer och behandlingsutfall i form av grad av individuell 
förändring. Valda prediktorer är som nämnt, utbildningsnivå, duration av symtom (antal år), 
svårighetsgrad av symtom (bedömd utifrån SCID-I), interpersonella problem (mätt med IIP), 
grad av depression initialt (mätt med BDI) och tidig mejlaktivitet (antal mejl från deltagaren 
de två första behandlingsveckorna). Som utfallsmått används individuella förändringsvärden 
på PSWQ, PSWQ - residual gain scores (Cronbach & Furby, 1970). Studien utforskar även 
graden av samband mellan oro initialt och oro efter behandling, samt skillnader i valda 
prediktorer mellan deltagare som efter behandling blir kliniskt signifikant förbättrade 
respektive inte blir det, blir diagnosfria respektive inte blir det samt i en klinisk bedömning 
utifrån ett globalt mått bedöms förbättrade respektive inte bedöms förbättrade.   
 
Statistiska analyser 
Behandlingsstudien har använt en ANOVA mixed-model (3x2) med t-test. 
Behandlingsstudiens resultat är baserade på metoden Intention to treat (ITT), vilket innebär 
att resultaten beräknats på samtliga deltagare och att saknade värden ersatts med det senaste 
observerade värdet på den variabeln. 
 
Resultatet för prediktionsstudien är beräknat utifrån samtliga deltagare i Origo 2, med ett 
bortfall på nio deltagare. Som utfallsmått i prediktionsstudien beräknades residual gain scores, 
individuella förändringsvärden för PSWQ vid behandlingens slut (Cronbach & Furby, 1970), 
samt kliniskt signifikant förbättring för PSWQ (Ogles et al., 2002).  
 
Sambandet mellan valda prediktorer och grad av individuell förändring (PSWQ-rgs) för de 
båda behandlingsgrupperna undersöktes med hjälp av Pearsons produktmoment-
korrelationskoefficient och Spearman’s rangkorrelationskoefficient. En preliminär analys 
gjordes för att kontrollera att villkoren med normalfördelade data, linjära samband och 
homoscedasticitet uppfylldes. Graden av samband är tolkat enligt Cohen´s riktlinjer (1988), 
där .10 innebär ett litet samband, .30 ett måttligt och .50 ett stort samband. För att studera 
medelvärdesskillnader för variabler med tre eller fler grupperingsnivåer användes en 
oberoende ANOVA. För att kontrollera för signifikanta skillnader i ingångsvärden hos 
deltagarna i de två behandlingsgrupperna användes t-test för oberoende mätningar. För att 
studera skillnader mellan grupperna när det gäller kategoriska variabler användes ett Chi-två-
test. För samtliga analyser i prediktionsstudien har SPSS 16.0 för Windows använts.  
 
Outliers 
Vid en kontroll för outliers, indikerade SPSS att det fanns tre outliers i behandlingsgrupperna, 
när det gäller för- och eftermätning av PSWQ (KBT: n=2; PDT: n=1). Dessa individer har 
förbättrats extremt mycket, och eftersom de statistiska analyser som använts i denna studie 
främst bygger på korrelationer, vilka är känsliga för extremvärden, har dessa outliers 
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exkluderats i prediktionsstudiens analyser (se figur 2). Outliers har räknats in i bortfallet som 
är beskrivet tidigare. 
 
Ett t-test för oberoende mätningar visade att outliers mejlade i signifikant högre utsträckning 
(M = 5, SD = 2.65) än övriga deltagare i de två behandlingsgrupperna (M = 2.75, SD = 1.72; t 
(52) = - 2.2, p < .05). Inga andra signifikanta skillnader mellan outliers och övriga deltagare 
kunde hittas.  
 

 
Figur 2. Plottning av förmätning och eftermätning av orossymtom (PSWQ), där man kan se 
de deltagare som exkluderats ur de statistiska analyserna i prediktionsstudien, eftersom de 
definierats som outliers. 
 
Missing values 
För en deltagare i PDT-gruppen saknades demografiska data, såsom ålder, utbildningsnivå, 
civilstånd etc. Fyra individer i KBT-gruppen och fem individer i PDT-gruppen besvarade inte 
den efterföljande telefonintervjun, vilket gör att de saknar data för CGI (Clinical Global 
Impression of Improvement), samt huruvida de efter behandling, enligt SCID-I, fortfarande 
uppfyller diagnos för GAD eller inte.  
 
Missing values har hanterats enligt principen exklude cases pairwise, varför de statistiska 
analyserna ibland ger olika n. 
 

Resultat  

 
Behandlingsstudiens resultat 
En mixed ANOVA genomfördes för att jämföra graden av förbättring inom och mellan 
grupperna (Roch-Norlund & Östman, psykologexamensuppsats under arbete). Inga 
signifikanta skillnader mellan behandlingsgrupperna före behandling hittades. Resultaten från 
behandlingsstudien visar på en signifikant huvudeffekt av tid (F(1,72) = 47.14, p < .001), men 
ingen signifikant interaktionseffekt av tid och grupp på huvudutfallsmåttet PSWQ (F(2,72) = 
.399, p = .672). Resultatet redovisas i tabell 6.  
 

= Outliers 
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Tabell 6 
Medelvärde (standardavvikelse) och huvudeffekter (F) av grupp, tid och interaktion. 
Effektstorlekar (d) är beräknade inom och mellan grupperna, n = 27 
 KBT  PDT Kontrollgrupp Mellangruppseffekt 
PSWQ     

Före 67.89 (6.19) 69.74 (5.56) 68.52 (6.24) Interaktion F(2,72) =  
Efter 60.78 (9.83) 61.88 (7.73) 62.88 (9.39) 0.40, p = 0.67 
Förändring 7.11 (10.08) 7.86 (7.67) 5.64 (8.56)  

t-test (före/efter) t(22) = 3.50** t(25) = 5.19*** t(25) = 3.42**  
Effektstorlek (d)1 .89 1.18 .72  
Not. ¹ = effektstorlek inom grupperna, ** = p < .01, *** = p < .001 
 
Prediktionsstudiens resultat 
Medelvärde och standardavvikelse för de valda prediktorerna redovisas i tabell 7. Inga 
signifikanta skillnader mellan grupperna hittades.  
 
Tabell 7 
Medelvärde (standardavvikelse) för valda prediktorer för respektive grupp (KBT n=20; PDT 
n=25 ) 
Mått  KBT  PDT  
PSWQ före behandling 68.00 (6.51) 69.52 (5.71) 
IIP 78.95  (27.37) 81.96 (29.0) 
BDI 17.10 (8.16) 18.52 (6.33) 
Antal mejl 2.95 (1.79) 2.88 (1.43) 
PSWQ-rgs -1.88 (6.66) -.41 (5.65) 
PSWQ = Penn State Worry Questionnaire, IIP = Inventory of Interpersonal Problems, Inventory, BDI = Beck 
Depression Inventory. 
 

1. Predicerar hög grad av oro före behandling hög grad av oro efter behandling.  
Graden av samband undersöktes med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Det 
fanns ett stort, positivt samband mellan förmätning och utfall på PSWQ för båda grupperna 
(KBT: r =.54, n = 20, p < .05; PDT: r =.54, n = 25, p < .01), där höga värden på PSWQ före 
behandling korrelerade med höga värden på PSWQ efter behandling. 
Determinationskoefficienten för båda behandlingsgrupperna var .29, vilket innebär att 29 
procent av variansen delades mellan de båda variablerna PSWQ före behandling och PSWQ 
efter behandling. 
 

2. Predicerar de valda faktorerna grad av individuell förändring. 
Graden av samband undersöktes med Pearson’s produktmomentkorrelationskoefficient och 
Spearman’s rangkorrelationskoefficient. Ett stort, positivt samband hittades i KBT-gruppen 
mellan variablerna utbildningsnivå och grad av individuell förändring (PSWQ-rgs), där högre 
utbildningsnivå associerades med en högre grad av individuell förändring (tabell 8). 
Determinationskoefficienten för faktorerna var 0.26, vilket innebär att 26 procent av variansen 
delas mellan variablerna utbildningsnivå och grad av individuell förändring.  
 
Ett stort, negativt samband hittades i KBT-gruppen även mellan variablerna duration av 
symtom (antal år) och grad av individuell förändring (PSWQ-rgs), där fler år av GAD 
associerades med lägre grad av individuell förändring. Determinationskoefficienten för 
faktorerna var 0.29, vilket innebär att 29 procent av variansen delas mellan duration av 
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symtom (SCID-I) och grad av individuell förändring (PSWQ-rgs). Inga andra signifikanta 
samband i KBT-gruppen mellan valda prediktorer och grad av individuell förändring hittades. 
 
Tabell 8 
Korrelationer mellan valda prediktorer och grad av individuell förändring för KBT-gruppen 
(n=20) 
Mått 1 2 3 4 5 6 
1. Utbildningsnivå 1      
2. Duration av symtom (år) -.13      
3. Svårighetsgrad (SCID-I) .16 -.03     
4. Interpersonell problematik (IIP)  -.00  .26 .02    
5. Grad av depression (BDI) -.05 -.13 .22 -.36   
6. Tidig mejlaktivitet (mejl 2 v.)  .05  .12 -.05 -.24 -.20  
7. Grad av förändring (PSWQ-rgs) .51*  -.54* -.09 -.27 -.06 -.30 
SCID-I = Structural Clinical Interview for DSM-IV, IIP = Inventory of Interpersonal Problems, BDI = Beck 
Depression Inventory, PSWQ-rgs = Penn State Worry Questionnaire-residual gain scores. 
* = p  < .05, Not. 1 = Spearman´s rho 
 
I PDT-gruppen hittades ett måttligt, negativt samband mellan svårighetsgrad av symtom 
(enligt SCID-I) och grad av individuell förändring (PSWQ-rgs), där större svårighetsgrad 
associeras med lägre grad av individuell förändring (tabell 9). Determinationskoefficienten för 
prediktorn var 0.18, vilket innebär att 18 procent av variansen delas mellan svårighetsgrad av 
symtom och grad av individuell förändring. Inga andra signifikanta samband mellan valda 
prediktorer och grad av individuell förändring i PDT-gruppen hittades.  
 
Tabell 9 
Korrelationer mellan valda prediktorer och grad av individuell förändring för PDT-gruppen 
(n=25) 
Mått 1 2 3 4 5 6 
1. Utbildningsnivå1,2       
2. Duration av symtom (år)1 .10      
3. Svårighetsgrad (SCID-I) -.28 .36     
4. Interpersonell problematik (IIP) .18 .13 .28    
5. Grad av depression (BDI) .43* .22 .27 .53**   
6. Tidig mejlaktivitet (antal mejl 2 v.) -.30 -.06 .03 -.24 -.06  
7. Grad av förändring (PSWQ-rgs) .11 -.06 -.43* -.18 -.27 -.05 
SCID-I = Structural Clinical Interview for DSM-IV, IIP = Inventory of Interpersonal Problems, BDI = Beck 
Depression Inventory, PSWQ-rgs = Penn State Worry Questionnaire-residual gain scores. 
* = p < .05, ** = p < .01, 1 = Spearman´s rho, 2 n = 24 
 
Eftersom det endast var en deltagare i gruppen ”svår”, slogs ”måttlig” och ”svår” ihop till en 
kategori, så att en statistisk prövning av medelvärdesskillnader kunde genomföras. Ett 
oberoende t–test visade att de som hade lindriga symtom uppvisade signifikant större grad av 
individuell förändring (M = 2.72, SD = 6.04, n = 10) än de som hade måttliga till svåra 
symtom (M = -2.50, SD = 4.42, n = 15; t(23) = 2.50, p < .05). 
 

3. Signifikanta skillnader mellan de som uppnår kliniskt signifikant förbättring och de 
som inte gör det.  

Det var tre individer i KBT-gruppen respektive tre i PDT-gruppen som efter behandling hade 
uppnått klinisk signifikant förbättring på huvudutfallsmåttet PSWQ, medan 17 i KBT-gruppen 
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och 22 i PDT-gruppen inte hade gjort det. Ett t-test för oberoende mätningar genomfördes. 
Inga signifikanta skillnader för någon av grupperna hittades.  
 

4. Signifikanta skillnader mellan de som enligt CGI bedömdes vara förbättrade 
respektive inte förbättrade.  

Efter behandling var det sex deltagare i KBT-gruppen respektive sju i PDT-gruppen som 
enligt CGI bedömdes vara förbättrade, medan tio deltagare i KBT-gruppen respektive 13 i 
PDT-gruppen bedömdes inte vara förbättrade. Ett oberoende t-test genomfördes för att 
undersöka om det fanns signifikanta skillnader i valda prediktorer mellan de som bedömdes 
vara förbättrade eller inte vara förbättrade. Inga signifikant skillnader hittades för någon av 
grupperna.  
 

5. Signifikanta skillnader mellan de som fortfarande uppfyller kriterier för diagnos och 
de som inte gör det. 

Det var fyra individer i KBT-gruppen och tio i PDT-gruppen som efter behandling inte längre 
uppfyllde kriterier för diagnos, medan 12 deltagare i KBT-gruppen och tio i PDT-gruppen 
fortfarande, efter behandling, uppfyllde kriterier för diagnos. Ett t-test för oberoende 
mätningar visade att det för KBT-gruppen fanns det en signifikant skillnad i duration av 
symtom (år) mellan de som efter behandling inte uppfyller diagnos (M = 7.75, SD = 6.08, n = 
4) och de som efter behandling fortfarande uppfyller kriterier för diagnos (M = 20.33, SD = 
10.62, n = 12). De som inte längre uppfyller kriterier för diagnos efter behandling hade 
signifikant lägre duration av symtom än de som efter behandling fortfarande uppfyller 
kriterier för diagnos (t(14) = -2.22, p < .05). Inga andra signifikant skillnader för KBT-
gruppen hittades.  
 
I PDT-gruppen fanns en signifikant skillnad i grad av oro initialt (PSWQ) mellan de som efter 
behandling uppfyllde kriterier för diagnos och de som inte gjorde det. De som inte längre 
uppfyllde kriterier för diagnos skattade högre grad av oro före behandling (M = 72.70, SD = 
4.40, n = 10) än de som fortfarande uppfyllde kriterier för diagnos (M = 66.30, SD = 6.48, n = 
10; t(18) = 2.58, p < .05). Inga andra signifikanta skillnader för PDT-gruppen hittades.  
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att öka kunskapen om ett urval faktorers förmåga att 
predicera behandlingsutfall i Internetadministrerad behandling av generaliserat 
ångestsyndrom, vid behandling av kognitiv beteendeterapi och psykodynamiskt orienterad 
terapi. Syftet var även att studera i vilken omfattning grad av oro före behandling predicerar 
grad av oro efter behandling, samt att se om det finns några signifikanta skillnader i valda 
variabler mellan deltagare som förbättrats och de som inte gjort det, respektive de som blivit 
diagnosfria och de som inte blivit det. 
 
Resultatsammanfattning 
Behandlingsstudien visar på en huvudeffekt av tid för samtliga grupper, med störst effekt för 
den psykodynamiskt orienterade behandlingen. Ingen interaktionseffekt av tid och grupp på 
huvudutfallsmåtten kunde dock påvisas.  
 
Prediktionsstudien visar att utbildningsnivå var en positiv prediktor och duration av GAD-
symtom var en negativ prediktor för behandlingsutfall i KBT-gruppen. Resultatet visade även 
att de individer i KBT-gruppen som efter behandling inte längre uppfyllde kriterier för GAD, 
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hade signifikant kortare duration av GAD-symtom, än de individer som efter behandling 
fortfarande uppfyllde kriterier för diagnos.  
 
I PDT-gruppen var svårighetsgrad av symtom, kliniskt skattad, en negativ prediktor av 
behandlingsutfall, vilket innebar att de med lindrig GAD uppnådde signifikant högre grad av 
individuell förändring än de med måttlig till svår GAD. Deltagare som däremot enligt 
självskattning uppvisade större svårighetsgrad initialt, i större utsträckning blev diagnosfria än 
deltagare som enligt självskattning uppvisade lägre svårighetsgrad före behandling.  
 
Prediktionsstudien visar även att hög grad av oro före behandling predicerade hög grad av oro 
efter behandling för båda behandlingsgrupperna, med en förklarad varians på 29 procent. 
Studien visade inte på några skillnader i valda prediktorer mellan individer som uppnådde 
klinisk signifikant förbättring och de som inte gjorde det, samt mellan de som enligt CGI 
ansågs förbättrade och de som inte gjorde det.  
 
Resultatdiskussion 
 

Utbildningsnivå. 
Tidigare forskning visar över lag att utbildningsnivå inte är en prediktor för behandlingsutfall 
i traditionell, terapeutadministrerad behandling (Andersson, 2009; Wetherell et al., 2005). 
Resultaten i föreliggande studie visar emellertid att utbildningsnivå predicerar utfall vid 
Internetadministrerad KBT-behandling av GAD, men inte vid Internetadministrerad PDT-
behandling av GAD. I en jämförelse mellan grupp- och Internetadministrerad behandling av 
individer med subklinisk depression, fann Spek med flera (2008), att högre utbildningsnivå 
var en signifikant prediktor för bättre behandlingsutfall för båda grupperna. Att 
utbildningsnivå därmed setts predicera behandlingsfall i två oberoende studier av 
Internetbehandling av ångest och subklinisk depression, talar för att variabeln kan ha ett 
prediktivt värde vid Internetadministrerad behandling.  
 
Eftersom deltagare i Internetbehandling har avsevärt högre grad av eftergymnasial utbildning 
än befolkningen generellt, är det relevant att klargöra om utbildningsnivå är en faktor som 
systematiskt påverkar utfall i Internetterapi (Spek et al., 2008). Det är också av intresse att 
klargöra om utbildningsnivå representerar underliggande variabler som i praktiken står för 
den prediktiva effekten. Många teoretiker har spekulerat i om intelligens ökar förmågan att 
tillgodogöra sig KBT (Haaga, 1991). Haaga och hans medarbetare studerade detta genom att 
korrelera s k flytande och kristalliserad intelligens med symtomreduktion i en naturalistisk 
studie av kognitiv terapi i öppenvård för patienter med egentlig depression, dystymi och 
generaliserat ångestsyndrom. Man fann inga signifikanta samband mellan variablerna för 
någon av grupperna, och de små samband som fanns var i motsatt riktning än vad man antagit 
(Haaga, 1991). Haaga med flera (1991) menar trots detta att intelligens kan spela stor roll i 
kognitiv terapi, men att terapeuter i öppenvård antagligen anpassar behandlingen utifrån 
patienters kognitiva förmåga, vilket gör att variabeln där mister sin prediktiva funktion 
(Haaga, 1991; Steketee & Chambless, 1992). Vid Internetadministrerad behandling däremot, 
har terapeuten mycket begränsade möjligheter att anpassa behandlingen utifrån klienten, ett 
faktum som talar för att utbildningsnivå i den mån den representerar intelligens, skulle kunna 
ha en större prediktiv förmåga vid Internetadministrerad än vid traditionell, 
terapeutadministrerad behandling.  
 
Högre, eftergymnasial utbildning, ställer krav på individen att tillgodogöra sig stora mängder 
skrivet material, samt förmåga att organisera och genomföra uppgifter, något som också i hög 
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grad gäller Internetadministrerad behandling med minimalt terapeutstöd. Traditionellt lägger 
KBT-behandling stor vikt vid hemuppgifter och betonar att resultatet medieras av utförandet 
av desamma. Hemuppgifterna i KBT-behandlingen i föreliggande studie är många och kräver 
daglig träning av vissa färdigheter, till exempel Tillämpad avslappning (Öst, 1987). Om man 
antar att förmåga till genomförande av hemuppgifter främjas av högre utbildning, skulle detta 
kunna förklara varför utbildningsnivå i KBT-behandlingen är en prediktor för 
behandlingsutfall. Något som stöds av tidigare studier som visat att det finns ett positivt 
samband mellan genomförande av hemuppgifter och utfall (Woods, Chambless, & Steketee, 
2002). Många deltagare i tidigare Internetstudier har ansett att behandlingstakten har varit för 
hög i förhållande till den mängd information som modulerna innehållit (Andersson et al., 
2006). Hög arbetstakt, stora textmängder och många hemuppgifter skulle möjligen kunna 
förstärka den prediktiva funktionen av utbildningsnivå i Internetadministrerad KBT-
behandling. 
 
Att klara av högre utbildning ökar sannolikt tilltron till den egna förmågan att uppnå mål och 
åstadkomma förändring, något man sett är en viktig kognitiv variabel för att uppnå 
behandlingseffekt (Westra, Dozois & Marcus, 2007). Att utbildningsnivå har ett signifikant 
samband med behandlingsutfall kan man även tolka så, att utbildning ger individen en tilltro 
till sin egen förmåga att uppnå mål, och att individens upplevda förmåga att förändra sin 
situation i kombination med en tilltro till behandlingsmodaliteten, leder till ett positivt utfall i 
psykoterapi (Westra et al., 2007).  
 
För att utbildningsnivå ska kunna användas kliniskt i syfte att kunna avgöra vilken behandling 
som passar en viss patient bäst, behöver man fortsätta studera om och i så fall på vilket sätt 
utbildningsnivå påverkar behandlingsutfall. Ovanstående resultat behöver med nödvändighet 
replikeras, helst med ett större sample, innan det går att säga att Internetadministrerad KBT 
möjligen passar mindre väl för individer med lägre utbildningsnivå, eller att KBT via Internet 
behöver anpassas individuellt så att utbildningsnivå inte blir predicerande för 
behandlingsutfall.  
 

Svårighetsgrad. 
Föreliggande studie fann att svårighetsgrad initialt var en negativ prediktor för 
behandlingsutfall för deltagare i PDT-gruppen. Tidigare forskning visar relativt entydigt på ett 
samband mellan svårighetsgrad och utfall, både för kognitiv beteendeterapi och 
psykodynamiskt orienterad terapi (Lambert & Anderson, 1996; Wetherell et al., 2005). 
Resultaten i tidigare studier går dock isär när det gäller riktningen på sambandet. Ett par 
studier av traditionell KBT har visat att inklusion av patienter med större svårighetsgrad 
resulterat i lägre eller likvärdiga effektstorlekar jämfört med grupper som inte inkluderade 
deltagare med hög svårighetsgrad (Haby, Donnelly Corry, & Vos, 2006; Newman et al., i 
tryck). I en studie av KBT för äldre individer med GAD fann man däremot att ökad 
svårighetsgrad predicerade bättre behandlingsutfall (Wetherell et al., 2005). När det gäller 
Internetadministrerad KBT-behandling, fann man i en studie av social fobi, i motsats till 
föreliggande studie att svårighetsgrad initialt var en positiv prediktor för behandlingsutfall 
(Ersson & Grut, 2009),  
 
Skillnader i resultat mellan olika studier kan bero på att man använt olika prediktormått. I 
föreliggande studie är svårighetsgrad en klinisk bedömning baserad på symtomens art och 
frekvens, men även på dess styrka och påverkan på viktiga områden i deltagarens liv. Detta 
innebär att svårighetsgrad i föreliggande studie sannolikt innebär högre grad av 
funktionsnedsättning samt somatisk och social påverkan. Detta antagande stöds av Butler 
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(1992) som kunde visa att individer som hade hög grad av symtom och dessutom i högre grad 
var påverkade av dem, svarare sämre på behandlingen, än individer med enbart hög grad av 
symtom. I studier där svårighetsgrad mäts genom självskattning av symtom på något 
huvudutfallsmått är det oklart huruvida hög grad av symtom är förknippat med 
funktionsnedsättning. Därmed är det troligt att svårighetsgrad i olika studier representerar 
delvis olika mått, vilket kan förklara skillnader i resultat.  
 
Steketee & Chambless (1992) menar även att forskare vid prediktionsstudier måste överväga 
om de i studien ingående behandlingarna i något avseende kompenserar för faktorer som i 
vanliga fall har en prediktiv funktion. KBT-behandlingen i föreliggande studie innehåller 
både kognitiva och beteendeterapeutiska komponenter, och angriper generaliserad oro från 
olika domäner. Eftersom individer med GAD kan ha omfattande såväl somatiska som 
kognitiva symtom, skulle man kunna tolka föreliggande resultat som att KBT-behandlingen 
kompenserar för svårighetsgrad genom att erbjuda deltagarna verktyg som i högre grad 
tillgodoser flera olika behov hos deltagarna. Detta skulle i så fall innebära att svårighetsgrad 
mister sin prediktiva funktion i KBT-behandlingen i föreliggande studie.  
 

Duration.  
För KBT-gruppen visade det sig att duration av symtom var en negativ prediktorer för grad av 
individuell förändring. Forskningen kring duration som prediktor vid behandling av GAD är 
knapphändig, men den forskning som finns stödjer ovanstående resultat genom att påvisa ett 
negativt samband mellan duration av symtom och behandlingsutfall (Angst & Vollrath, 1991). 
Variabeln duration av symtom bygger i föreliggande studie på retrospektiva data, vilket ger en 
osäkerhet kring uppgifternas exakthet.  
 
Att duration av symtom predicerar utfall i KBT-gruppen skulle kunna förklaras av att 
långvarig oro och ångest leder till varierande grad av kognitiv nedsättning (Castaneda, Tuulio-
Henriksson, Marttunen, Suvisaari & Lönnqvist, 2008; DeLuca et al., 2005; Gualtieri & 
Morgan, 2008). Resultatet skulle kunna tolkas så att kognitiva nedsättningar p g a långvarig 
oro och ångest, minskar individens förmåga att komma tillrätta med sin problematik med 
hjälp av kognitiva interventioner.  
 

Interpersonella problem.  
Föreliggande studie kunde inte uppvisa några signifikanta samband mellan interpersonella 
problem och grad av individuell förändring för någon av behandlingsgrupperna. Både KBT- 
och PDT-behandlingen i studien innehåller komponenter riktade mot interpersonella problem, 
vilket möjligen har reducerat variabelns prediktiva funktion (Steketee & Chambless, 1992). 
Tidigare studier har kunnat visa att behandlingskomponenter som adresserar interpersonell 
problematik förbättrar behandlingsresultaten och höjer de genomsnittliga effektstorlekarna 
(Newman et al., 2008). Eftersom tidigare studier av traditionell behandling av GAD visar 
entydigt på ett negativt samband mellan interpersonella problem och behandlingsutfall, är det 
av intresse att fortsätta studera variabeln som en potentiell prediktor för behandlingsutfall vid 
Internetadministrerad behandling av GAD. 
 

Tidig mejlaktivitet. 
Tidig mejlaktivitet var inte en signifikant prediktor för grad av individuell förändring för 
någon av behandlingsgrupperna i föreliggande studie. I KBT-gruppen sågs dock ett positivt 
samband mellan variablerna, vilket med ett större sample möjligen hade kunnat uppnå 
statistisk signifikans. De individer som i prediktionsstudien definierades som outliers eftersom 
de uppvisade extremvärden när det gäller grad av individuell förbättring, mejlade i signifikant 
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högre grad än de övriga deltagarna. Detta skulle tala för att tidig mejlaktivitet trots allt har ett 
prediktivt värde när det gäller behandlingsutfall i Internetadministrerad kognitiv 
beteendeterapi. Något som också stöds av tidigare studier av Internetadministrerad KBT 
(Ersson & Grut 2009; Berger, Hohl & Caspar, under arbete).  
 
Mejlaktiviteten under Internetbehandlingar påverkas sannolikt av de instruktioner som ges. I 
föreliggande studie instruerades deltagarna att göra sina uppgifter på egen hand, och skicka in 
sina svar till sin Internetterapeut för respons i slutet av varje vecka. Detta ger ett begränsat 
utrymme för en sann variation av mejlaktivitet utifrån deltagarnas egna önskningar och behov, 
vilket förstås minskar möjligheten att upptäcka variabelns faktiska prediktiva effekt (Steketee 
& Chambless, 1992).  
 
I Internetadministrerad behandling har terapeuten inte möjlighet att observera attityd, 
kroppsspråk och andra signaler som kan ge information om patienters svårigheter, bristande 
följsamhet och sviktande motivation. Internetspecifika variabler, såsom tidig mejlaktivitet, 
kan vägleda terapeuten när det gäller riktade insatser för att få patienter att följa och lyckas 
med behandlingen. Eftersom tidigare studier visat att tidig mejlaktivitet har ett samband med 
behandlingsutfall, är det därför angeläget att fortsätta studera denna variabel trots att 
föreliggande studie inte kunnat påvisa några signifikanta samband med behandlingsutfall.  
 

Depression. 
Föreliggande studie kunde inte påvisa något samband mellan depression och grad av 
individuell förändring för KBT-gruppen medan det fanns ett måttligt, icke signifikant 
samband mellan variablerna för PDT-gruppen. Resultatet går i linje med tidigare studier, där 
fynden har varit motstridiga, och instabila mellan olika studier.  
 
Metoddiskussion 
En generell brist i studien är avsaknad av faktorer som utifrån psykodynamisk teori anses 
predicera behandlingsutfall, till exempel graden av allians. Vid framtida studier av prediktorer 
för behandlingsutfall vid Internetadministrerad behandling av GAD, där man jämför 
behandling av olika teoretisk grund, vore det önskvärt att inkludera prediktorer som är 
förankrade teoretiskt i båda modaliteterna.  
 

Samplestorleken. 
Studien består av små sample, vilket ger dålig statistisk power, ett problem som de flesta 
prediktionsstudier delar (Steketee & Chambless, 1992) Små sample ger få individer som 
lyckas eller misslyckas i behandlingen, vilket leder till mindre tillförlitliga resultat som 
dessutom kan variera mellan olika studier och i sämsta fall skapa mer förvirring än klarhet. 
Resultaten från studien bör därför tolkas med försiktighet, och replikation av fynden är en 
nödvändighet för att kunna dra några egentliga slutsatser.  
 

Val av prediktorer. 
Duration av symtom är baserat på retrospektiva data, vilket kan minska tillförlitligheten. Även 
vid den kliniska bedömningen av deltagarnas svårighetsgrad av GAD, har det funnits en risk 
för att sökande till behandlingsstudier överrapporterar symtom, funktionsnedsättning och 
lidande, vilket skulle kunna leda till en överskattning av deltagarnas svårighetsgrad. Vid 
osäkra bedömningar har ett flertal individer skattats i två kategorier, såsom lindrig/måttlig 
eller måttlig/svår. Inför de statistiska analyserna har den lägre kategorin använts, vilket torde 
ha kompenserat för en eventuell överrapportering av svårighetsgrad. 
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Tidig mejlaktivitet kan ifrågasättas som prediktor, eftersom prediktorer, i traditionell mening, 
bör mätas före behandling och inte interagera med den (Kraemer et al., 2002). Mejlaktivitet 
har i andra studier mätts på andra sätt, till exempel som onlineaktivitet, eller antal musklick. 
Detta gör variabeln svår att jämföra mellan olika studier. Det vore önskvärt att standardisera 
måttet på tidig mejl- och onlineaktivitet inför framtida forskning. 
 

Utfallsmått. 
Enligt Steketee och Chambless (1992) är PSWQ ett bra val av utfallsmått eftersom det mäter 
de specifika symtom, som behandlingarna är avsedda att reducera, samt att måttet är känsligt 
för förändring. Syftet med föreliggande studie har varit att studera vad som predicerar 
förändring. Residual gain scores anses då vara ett bra val, eftersom det avspeglar graden av 
förändring relativt de andra inom gruppen. Residual gain scores kontrollerar även för det 
initiala värdet på skalan, samt för de mätfel som uppstår när man använder upprepade 
mätningar på samma utfallsmått (Steketee & Chambless, 1992).  
 

Intern validitet. 
Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan grupperna i behandlingsstudien, vilket 
innebär att prediktionsstudiens resultat delvis skulle kunna förklaras av andra än 
behandlingsrelaterade faktorer. Det fanns även en signifikant skillnad i medelålder mellan 
grupperna, vilket innebär att resultatet delvis skulle kunna förklaras av variabeln ålder. Även 
skillnaden i bortfall var relativt stor mellan grupperna: sju individer i KBT-gruppen, mot två i 
PDT-gruppen. De flesta individer exkluderades eftersom de saknade värden på 
eftermätningen av PSWQ, vilket studiens utfallsmått är beräknat utifrån. För att minska 
bortfallet och öka studiens interna validitet, hade det varit värdefullt att ersätta saknade 
värden. Bortfall påverkar i högre grad den statistiska powern i ett litet sample, vilket skapar en 
osäkerhet kring måttliga samband utan statistisk signifikans. Ett stort bortfall i ett litet sample 
kan också ha stor effekt på medelvärde och standardavvikelse. I föreliggande studie fanns det 
inga signifikanta skillnader mellan deltagare som inkluderats respektive exkluderats, varför 
man ändå kan anta att samplet i prediktionsstudien varit representativt. 
 

Extern validitet. 
Deltagare till studien är rekryterade från hela landet. Spridningen i ålder är relativt god, med 
deltagare mellan 20 och 60 år. Andelen kvinnor är något högre än man vanligtvis ser i en 
klinisk population av individer med GAD. Deltagarna har en något lägre grad av 
komorbiditet, men diagnosernas relativa frekvens avspeglar den man ser hos personer med 
GAD generellt. Detta innebär att resultaten sannolikt kan generaliseras till en klinisk 
population av vuxna individer med GAD. Däremot är det något tveksamt hur resultatet står 
sig för en population av äldre personer med GAD, framför allt personer över 65 år.  Liksom 
tidigare studier av Internetadministrerad behandling, har deltagarna i föreliggande studie haft 
väsentligt högre utbildningsnivå än befolkningen generellt, vilken innebär att resultaten med 
osäkerhet kan generaliseras till populationer med lägre utbildningsnivå.  
 
Varje deltagare är diagnosticerad både genom självskattning och genom en klinisk 
bedömning. Den kliniska bedömningen är framför allt genomförd av studenter vid de högre 
terminerna på psykologprogrammet, vilket innebär en viss osäkerhet kring i vilken 
utsträckning inkluderade deltagare faktiskt uppfyller DSM-kriterier för GAD, och därmed är 
representativa för en klinisk population. Studenternas oerfarenhet av kliniska bedömningar 
har kompenserats av att varje deltagare föredragits för projektledningen, som har bidragit med 
sin bedömning huruvida deltagaren verkligen uppfyller kriterierna för GAD, och att GAD är 
primär diagnos. Trots att deltagarna i föreliggande studie är diagnosticerade både genom 
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självskattning och genom klinisk bedömning, finns det som sagt alltid en risk att sökande till 
behandlingsstudier överrapporterar symtom och kliniskt signifikant lidande, för att vara säkra 
på att antas till behandlingen. Detta kan innebära att studien inkluderat individer med 
subkliniska symtom, vilket i så fall skulle begränsa generaliserbarheten till en klinisk 
population.  
 
De flesta Internetpatienter är dessutom rekryterade utifrån eget intresse, vilket sannolikt har 
effekt på deras tilltro till och förväntningar på behandlingen. Resultaten kan vara svåra att 
generalisera till en population som inte vill ha eller känner något förtroende för 
Internetbaserad terapi. Att deltagarna är självrekryterade kan även innebära att de har större 
datorvana och större tilltro till sin egen förmåga att med begränsat stöd genomföra 
förändringar i sitt liv. Resultaten kan vara svåra att generalisera till individer som inte har 
någon datorvana och/eller liten tilltro till att kunna genomföra behandlingen i stort sett på 
egen hand.  
 
Internetstudier brukar av etiska skäl exkludera patienter med svår depression, eftersom det 
inte finns någon evidens för Internetadministrerad behandling vid svår depression. Även 
deltagare som uppger självmordstankar brukar exkluderas eftersom Internetformatet inte 
passar för att hantera den sortens problematik. Detta sammantaget innebär även svårigheter att 
generalisera resultatet till en population som inkluderar patienter med dessa karakteristika.     
 
Framtida forskning 
Även om det främst är KBT som hittills administrerats via Internet kommer vi i framtiden 
sannolikt få se ett större utbud av olika slags behandlingar i detta nya format. Precis som det 
är viktigt att klargöra huruvida Internet som behandlingsformat lämpar sig för en viss patient, 
blir det då också viktigt att veta om en viss patient har bäst nytta av en viss sorts behandling 
administrerad via Internet.   
 
Tidigare forskning visar att det är skillnader mellan prediktorer vid Internetadministrerad 
respektive traditionell behandling (Andersson et al., 2008; Butler, 1992; Spek et al, 2008). 
Föreliggande studie indikerar att det även är skillnader mellan prediktorer vid olika slags 
Internetadministrerad behandling. Resultaten är dock baserade på små sample, vilket kan ge 
instabila fynd. Därmed är det nödvändigt att i framtida forskning replikera föreliggande studie 
och kontrollera att resultaten står sig (Steketee och Chambless, 1992). Först då går det att dra 
några egentliga slutsatser utifrån föreliggande studie.  
 
När det gäller utbildningsnivå är det av vikt att studera dess prediktiva effekt i ett sample där 
variabeln är mer normalfördelad, t ex i en klinisk population. Det vore även av intresse att 
operationalisera variabeln ytterligare, för att kunna pröva om det finns bakomliggande 
variabler med en prediktiv funktion. När det gäller duration av GAD-symtom har man sett att 
långvarig oro och ångest kan påverka kognitiva funktioner. Det vore därför av intresse att 
fortsätta studera sambandet mellan duration av symtom, kognitiv funktion, 
behandlingsmodalitet och behandlingsutfall. Detta för att klargöra huruvida duration av 
symtom i något avseende påverkar individens förutsättningar att tillgodogöra sig kognitiv 
beteendeterapi via Internet. I detta fall vore det även intressant att studera specifika aspekter 
av kognitiv funktion och deras eventuella relation till behandlingsutfall vid 
Internetbehandlingar. Slutligen vore det även av värde att fortsätta studera huruvida 
behandlingar som innehåller komponenter riktade både mot de somatiska och kognitiva 
aspekterna av GAD predicerar ett bättre behandlingsutfall för patienter med större 
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svårighetsgrad. Detta skulle kunna leda till att man anpassar dagens Internetbehandlingar 
utifrån patienters svårighetsgrad och därmed ökar chanserna för god behandlingseffekt. 
   
Slutsatser 
Resultaten i föreliggande studie indikerar således att individer med lägre utbildningsnivå och 
lång duration av symtom möjligen kan ha mindre nytta av Internetadministrerad kognitiv 
beteendeterapi, samt att individer med många symtom och hög grad av påverkan, dvs hög 
svårighetsgrad, möjligen kan ha sämre nytta av Internetadministrerad psykodynamiskt 
orienterad terapi. Dessa faktorer bör därmed vara av intresse för framtida studier av 
prediktorer för behandlingsutfall vid Internetadministrerad behandling av generaliserat 
ångestsyndrom.  
 
Resultaten indikerar även att individer med hög grad av oro före behandling i större 
utsträckning kan bli diagnosfria efter behandling. Hög grad av oro initialt är därmed enskilt 
inte en reliabel prediktor för att avgöra om en individ kan ha nytta av Internetadministrerad 
behandling. Hög grad av oro initialt kan möjligen fungera som en motiverande faktor och 
därigenom leda till bättre behandlingsutfall vid Internetadministrerad behandling av GAD. 
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