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SAMBANDET MELLAN PATIENTERS EGET ARBETE I INTERNETFÖRMEDLAD 
KBT OCH BEHANDLINGSUTFALL

Nina Tall & Teresia Årbro

Forskningsstöd finns för ett positivt samband mellan genomförandet av 
hemuppgifter  och  behandlingsutfall.  Syftet  med  denna  uppsats  var  att 
undersöka om det fanns ett samband mellan behandlingsutfallet i KBT-
behandling och dels hur mycket tid patienter arbetat med behandlingen, 
dels hur stor del av behandlingen som patienterna genomfört. Genom ett 
frågeformulär undersöktes vad patienterna själva ansåg gjorde det lättare 
respektive  svårare  för  dem att  ta  sig  tid  att  arbeta  med  behandlingen. 
Totalt  deltog  63  patienter  från  tre  internetförmedlade  behandlarstödda 
självhjälpsbehandlingar, en för egentlig depression, en för paniksyndrom 
samt en för social fobi. Det fanns ett medelstarkt positivt samband mellan 
tiden deltagarna  ägnat  åt  att  göra olika övningar  och behandlingsutfall 
(r61=0,30,  p=0,02)  samt  ett  medelstarkt  positivt  samband  mellan 
behandlingsutfall  och  hur  stor  del  av  behandlingen  som  patienterna 
genomfört  (r61=0,44,  p=0,001).  Som underlättande  faktor  angavs bland 
annat socialt stöd medan hög arbetsbelastning och familjeproblem ansågs 
göra det svårare att ta sig tid. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för många former av psykoterapi som 
har sin utgångspunkt i informationsprocessteori och inlärningsteori. KBT har visat sig ge 
särskilt  goda  resultat  vid  behandling  av  olika  ångesttillstånd  såsom paniksyndrom  och 
social  fobi  och  vid  förstämningssyndrom såsom egentlig  depression  (Butler,  Chapman, 
Forman  &  Beck,  2006).  Behandlingarna  anpassas  till  de  olika  symptomen  men  har 
gemensamt att  de fokuserar på att  förändra dysfunktionella  tanke-  och beteendemönster 
genom psykoedukation, självobservation och ny inlärning (Öst, 2006). Nyinlärningen anses 
ske främst genom att patienten arbetar med att pröva nya beteenden i och med omfattande 
hemuppgifter  mellan  sessionerna.  Att  patienten  arbetar  mycket  på  egen  hand  med 
observation och övningar är en del av kärnan i KBT. Målsättningen är att patienten ska “bli 
sin egen terapeut” för att kunna hantera bakslag och arbeta mot fortsatt förbättring även 
efter att behandlingstiden har tagit slut. Patienten behöver därför förstå hur olika problem 
kan förklaras utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv och få erfarenheter av att 
kunna hantera sina svårigheter på egen hand utan hjälp från behandlaren. Hemuppgifter ger 
dessa erfarenheter, de gör att patienten får träna på nya färdigheter och att dessa färdigheter 
generaliseras till patientens naturliga miljö vilket i sin tur bidrar till en förlängd tidsperiod 
av förbättring som också förebygger återfall (Broder, 2000; Kazantzis & Lampropoulos, 
2002). Det skulle alltså kunna hävdas att det viktigaste arbetet i en KBT-behandling görs av 
patienten mellan sessionerna och inte under terapitimmen hos behandlaren.

Huruvida patienten arbetar med sin behandling hemma, det vill säga gör sina hemuppgifter 
kallas i litteraturen ofta för compliance. Denna term kommer hädanefter att användas för att 
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beskriva i vilken utsträckning patienterna har arbetat med behandlingen hemma. Betydande 
forskningsstöd visar att det finns ett signifikant positivt samband mellan huruvida patienten 
gör  sina  hemuppgifter,  det  vill  säga  compliance  och  behandlingsutfall  (r=0,22-0,26; 
Kazantzis,  Deane  & Ronan,  2000;  Kazantzis  & Lampropoulos,  2002;  Linton  & Flink, 
2011; Mausbach, Moore, Roesh, Cardenas & Patterson, 2010). Thase och Callan (2006) 
som specifikt undersökt effekten av hemuppgifter vid kognitiv beteendeterapi för egentlig 
depression menar att det finns ett upprepat stöd för att klienter som gör sina hemuppgifter 
får  bättre  resultat  av  behandlingen  än  de  som  inte  gör  dem.  Mausbach  et  al.  (2010) 
beskriver sambandet som robust över en rad olika behandlingar (exempelvis för egentlig 
depression, olika ångestdiagnoser och missbruk) och menar att detta tyder på att arbetet 
med hemuppgifter är lika viktigt oavsett diagnos. En begränsning med dessa studier är dock 
att det inte finns någon enhetlig definition av hur man bäst mäter compliance. Compliance 
kan  skattas  av  terapeut,  patient  genom självskattning  eller  av  en  oberoende  bedömare. 
Kriterierna för vad som räknas till en genomförd hemuppgift skiljer sig från fall till fall. 
Kazantzis, Deane och Ronan (2004) lyfter detta i sin artikel och menar att det behövs ett 
standardiserat  instrument  för  bedömning  av  compliance  för  att  resultaten  mellan  olika 
studier skall kunna jämföras och för att frågan om vad som är viktigt att fokusera på vid 
arbete  med hemuppgifter  bättre  skall  kunna besvaras.  De har  också utarbetat  ett  sådant 
instrument som ett första försök att på ett standardiserat sätt fånga upp både kvalitet och 
kvantitet  i  utförandet  av hemuppgifter.  Instrumentet  är  också tänkt  att  fånga upp andra 
faktorer  så  som  förståelsen  av  hemuppgiften  och  dess  betydelse  för  terapimålen  och 
huruvida hemuppgiften upplevdes öka kontrollen över problemen.

En stor del av psykoterapiforskningen har genom åren fokuserat på faktorer som är direkt 
kopplade  till  vad  som  händer  under  behandlingssessionerna  (exempelvis 
terapeutbeteenden),  eller  egenskaper  hos  patienten  för  att  undersöka  vad  som påverkar 
patientens  engagemang  i  sina  hemuppgifter.  När  exempelvis  Broder  (2000)  diskuterar 
varför patienter inte gör sina hemuppgifter föreslås orsaker som att uppgiften är för svår, att 
patienten inte förstår vikten av hemuppgifter  eller  att  patienten  helt  enkelt  vill  undvika 
kortsiktigt obehag trots att det kan leda till vinster på längre sikt. Fehm och Mrose (2008) 
fokuserar i sin undersökning på hur hemuppgifter har utformats, om det är patient eller 
terapeut  som föreslagit  uppgiften,  om det  är  definierat  hur,  var  och  när  uppgiften  ska 
utföras, hur svår patienten uppfattar uppgiften, om patienten förstår vikten och relevansen 
av uppgiften för behandlingsmålen och på patienters generella attityder mot hemuppgifter. 
Det tycks finnas ett samband mellan hur väl patienten har förstått hur hemuppgiften ska 
göras och om hemuppgiften blir gjord eller ej (Fehm & Mrose, 2008; Scheel, Hanson & 
Razzhavaikina, 2004). Enligt en studie som bland annat undersökt relationen mellan allians, 
compliance för hemuppgifter och behandlingsutfall hos patienter som genomgått KBT för 
psykos finner författarna att allians (relationen mellan behandlare och patient) predicerar 
compliance men att detta i sin tur inte korrelerade med behandlingsutfall (Dunn, Morrison 
&  Bentall,  2006).  Det  är  givetvis  av  största  vikt  att  undersöka  hur  hemuppgifter  bör 
utformas och vilka terapeutbeteenden som ökar sannolikheten för att patienten ska engagera 
sig i behandlingen och göra sina hemuppgifter. Men, med tanke på att klienten tillbringar 
den största delen av behandlingstiden någon annanstans än i terapirummet är det av lika 
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stort  intresse att  också undersöka vilka andra faktorer  i patienternas  liv som påverkar  i 
vilken utsträckning de prioriterar behandlingen och tar sig tid att arbeta med den hemma.

Något som kanske ännu tydligare innebär att patienten blir sin egen terapeut är olika former 
av  självhjälpsbehandlingar.  Under  de  senaste  årtiondena  har  internetförmedlade 
behandlingar  blivit  allt  vanligare  och  innan  internet  var  så  kallad  biblioterapi 
(självhjälpsböcker med behandlarkontakt i större eller mindre utsträckning) vanligt. Även 
om  förmedlingssättet  kan  skilja  sig  åt  har  alla  självhjälpsbehandlingar  gemensamt  att 
patienten tillägnar sig kunskap genom att läsa psykoedukativ text och att patienten på egen 
hand lägger upp sin behandling utifrån en mall.  Därtill  kan en behandlare stötta i olika 
utsträckning via exempelvis e-post eller i vissa fall också telefonsamtal men kontakten är i 
de flesta fall mindre omfattande än i en traditionell behandling där behandlare och patient 
träffas  ansikte  mot  ansikte  en  gång  i  veckan.  En  behandlares  uppgift  i  en  självhjälps-
behandling är att hjälpa patienten att följa det standardiserade behandlingsupplägget. Detta 
minskar behandlarens påverkan på utformningen av behandlingen. Det finns många studier 
som  visar  att  behandlarstödda  självhjälpsbehandlingar  når  bättre  resultat  än  renodlad 
självhjälp (Andersson & Cuijpers, 2009; Gellatly et al., 2007; Spek et al., 2007) men det 
finns också studier som visat att personer som endast fick automatiska svarsmeddelanden 
med uppmuntrande ord förbättrades lika mycket som personer som hade kontakt med en 
psykolog som hade friare  tyglar  i  sina svar  (Titov  et  al.,  2010).  Detta  kan tyda  på att  
behandlaren  inte  är den enda faktorn som påverkar  behandlingsutfallet  i  en självhjälps-
behandling.  En  självhjälpsbehandling  kan  alltså  sägas  kondensera  kärnan  i  KBT  då  i 
princip hela behandlingen är uppbyggd på att patienten arbetar självständigt. Under sådana 
omständigheter blir det tydligare vilka faktorer, händelser, omständigheter eller personer 
utöver behandlaren som påverkar patienternas engagemang i behandlingen.

Det har visat  sig att  kognitiva och beteendeterapeutiska metoder  i  självhjälpsformat  vid 
förstämningssyndrom och ångestdiagnoser många gånger kan vara ett fullgott alternativ till 
traditionell  behandling  (Andersson,  Cuijpers,  Carlbring  &  Lindefors,  2007;  Newman, 
Szkodny,  Llera  &  Przeworski,  2011)  vid  både  egentlig  depression  (Floyd,  Scogin, 
McKendree-Smith, Floyd & Rokke, 2004; Floyd et al., 2006; Gregory, Schwer, Canning, 
Lee & Wise,  2004; Socialstyrelsen,  2010),  paniksyndrom (Kiropoulos et  al.,  2008) och 
social fobi (Andrews, Davies & Titov, 2011). En metaanalys gjord på 21 randomiserade 
kontrollerade  studier  som  jämfört  behandlarstödd  självhjälp  (med  nästan  uteslutande 
kognitiva beteendeterapeutiska tekniker) med traditionell  behandling för ångestdiagnoser 
och  egentlig  depression  fann att  behandlarstödda  självhjälpsbehandlingar  hade  lika  god 
effekt som traditionella behandlingar och att denna effekt kvarstod vid ett års uppföljning 
(Cuijpers, Donker, Straten, & Andersson, 2010). Andra studier som undersökt enbart KBT 
som förmedlats  genom internet vid egentlig depression och ångestproblematik finner att 
dessa  har  haft  lika  god  behandlingseffektiva  som traditionella  behandlingar  (Andrews, 
Cuijpers, Craske, McEvoy & Titov, 2010; Spek et al., 2007).

Att KBT gett goda resultat både vid ångest- och förstämningssyndrom kan tänkas bero på 
olika  saker.  En  möjlig  förklaring  är  det  faktum  att  samsjukligheten  mellan  egentlig 
depression och olika ångestdiagnoser är hög vilket tyder på att problemen är nära relaterade 
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till  varandra.  Studier  har  funnit  ett  tydligt  samband  mellan  såväl  paniksyndrom  och 
nedstämdhet  (Breier,  Charney  &  Heninger,  1984;  Roy-Byrne  et  al.,  2000,  Weissman, 
Wickramaratne,  Adams & Lish,  1993),  social  fobi  och nedstämdhet  (Essau,  Conradt  & 
Petermann, 1999; Graaf, Bijl, Spijker, Beekman, & Wollebergh, 2003) som social fobi och 
paniksyndrom (Burstein et  al.,  2011; Chartrand, Cox, El-Gabalawy & Clara,  2011). Det 
tycks också som att social fobi och paniksyndrom ofta föregår depressiva syndrom (Graaf 
et al., 2003). En förklaring till detta skulle kunna vara att det är vanligt att personer både 
med  social  fobi  och  paniksyndrom börjar  undvika  olika  situationer  och  att  de  som en 
konsekvens av detta  blir  allt  mer  isolerade,  förlorar relationer och går miste om många 
positiva  förstärkare  i  sitt  liv.  Också  upplevelsen  av  sociala  misslyckanden  och  den 
försämrade livssituationen kan vara orsak till nedstämdhet.

Det kan också vara så att det finns underliggande faktorer som förklarar både ångest och 
depressiv problematik. Enligt “Helplessness-Hopelessness” teorin (Alloy, Kelly, Mineka & 
Clements, 1990; refererat i Swedensen, 1997) kännetecknas både social fobi och depressiva 
syndrom av hjälplöshet. Personer med dessa problem förväntar sig ofta negativa utfall i 
framtiden och gör också bedömningen att detta beror på något inneboende hos dem själva, 
att det är de som gör fel eller att de är värdelösa. Om personen dessutom gör bedömningen 
att de negativa händelserna är stabila över tid (kommer att bestå) och att de också är globala 
(kommer inträffa i olika livsdomäner) är personen i riskzonen för att utveckla hopplöshet, 
vilket gör personen mer sårbar för att utveckla depressiva syndrom. 

Enligt ett transdiagnostiskt synsätt antas att olika diagnoser är mer lika än olika i form av de 
processer som vidmakthåller problemen. Ett exempel på detta är kognitiv förvrängning i 
resonerande processer i form av katastroftänkande, det vill säga att överdriva den negativa 
innebörden av en händelse (Isacsson & Lind, 2010). Enligt Harvey, Watkins, Mansell och 
Shafran  (2004;  refererat  i  Isacsson  & Lind,  2010)  har  depressiv  problematik  liknande 
vidmakthållande processer. Detta stöds av Isacsson & Lind (2010) som finner att ungdomar 
med lågt katastroftänkande förbättrades över tid vad gäller depressiva symptom både med 
och utan behandling medan ungdomar med högt katastroftänkande förbättrades mer än de 
som inte fick behandling. Också “Trepartite-modellen” (Clark & Watson, 1991) förklarar 
likheterna  med att  det  finns  en underliggande gemensam komponent  i  form av negativ 
affekt i nedstämdhet och ångest. Detta antagande stöds av affektforskningen som beskriver 
ångestbenägenhet  som en benägenhet  att  uppleva olika former av negativa känslor som 
ilska, rädsla, obehag/ångest, avsky och skam, dock utan förlust av förmågan att uppleva 
positiva känslor som glädje och intresse. Även depressivitet innebär en ökad upplevelse av 
negativa  känslor  men  med  tillägget  att  deprimerade  personer  också  har  en  minskad 
upplevelse av positiva känslor. Enligt affektteorin kan det alltså sägas att det är upplevelsen 
av negativa affekter som är gemensam för ångestsyndrom och depressiva syndrom, och 
enligt vissa den starkaste predicerande orsaken till psykisk ohälsa (Watson, Clark & Carey, 
1988).

Om nedstämdhet ofta uppstår som en sekundär och handikappande problematik vid både 
social  fobi  och  paniksyndrom  är  det  rimligt  att  anta  att  en  förbättring  av  en  individs 
fungerande  till  följd  av  minskade  ångest  symptom  också  kommer  leda  till  minskade 



5

depressiva  symptom.  Förändring  av  nedstämdhet  eller  depressiva  symptom  kan  alltså 
utgöra ett mått på behandlingseffekt som är relevant inte bara vid egentlig depression utan 
också vid behandling för paniksyndrom och social fobi.

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  det  tycks  finnas  många  likheter  mellan  egentlig 
depression,  paniksyndrom  och  social  fobi.  Utifrån  teoretiska  resonemang  kan  detta 
förklaras med att de delar en dysfunktionell grad av negativ affekt jämfört med “friska”. 
Vidare har det visat sig att det finns ett positivt samband mellan behandlingsutfall och grad 
av klienters  eget  arbete  genom bland annat  hemuppgifter  vid behandling  med KBT för 
dessa  problemområden.  Detta  gör  det  intressant  att  studera  faktorer  som påverkar  hur 
mycket patienter faktiskt arbetar med sin behandling. Tidigare forskning har framför allt 
fokuserat på terapeutbeteenden och lite är känt om hur andra faktorer påverkar klienters 
engagemang  i  sin  behandling.  Med  tanke  på  att  självhjälpsbehandlingar  minskar 
skillnaderna mellan olika behandlare vad gäller exempelvis hur hemuppgifter förklaras för 
patienten är detta ett bra forum för att undersöka dessa andra påverkansfaktorer. 

Schmidt  och  Woolaway-Bickel  (2000)  har  undersökt  skillnaden  mellan  kvalitet  och 
kvantitet av compliance vad gäller hemuppgifter hos 48 patienter som genomgått KBT för 
paniksyndrom.  De  har  undersökt  sambandet  mellan  behandlingsutfall  och  den  tid  som 
patienterna  har  arbetat  med  sina  hemuppgifter  (kvantitet)  samt  sambandet  mellan 
behandlingsutfall  och  terapeutskattningar  av  dels  om  patienten  gjort  sin  hemuppgift 
(kvantitet) och också hur väl patienten genomfört sina hemuppgifter (kvalitet). Författarna 
fann  inget  signifikant  samband  mellan  patienternas  tidsskattning  och  behandlingsutfall 
medan  båda  terapeutskattningarna  hade  ett  signifikant  positivt  samband  med 
behandlingsutfallet. Detta är den enda studien inom KBT området som specifikt undersöker 
kopplingen  mellan  hur  mycket  tid  som  patienter  arbetar  med  sina  hemuppgifter  och 
behandlingsutfall.  De flesta studier om compliance vad gäller hemuppgifter utgår endast 
från huruvida patienten mellan sessionerna har gjort sin hemuppgift eller inte, utan tillägg 
om hur väl eller hur regelbundet patienten arbetat med sina hemuppgifter.

Även om dessa fynd tyder på att mängden tid inte nödvändigtvis är det viktigaste utan att 
det relevanta istället kan tänkas vara hur väl patienten gjort sina hemuppgifter, är detta den 
enda studie vi funnit som undersöker tidsaspekten. Vi anser därför att det är relevant att 
studera detta samband ytterligare och att också undersöka patienternas upplevelse av varför 
de arbetar mer eller mindre med sina hemuppgifter.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en korrelation mellan mängden tid 
som patienter  arbetar  med  sin KBT-behandling  och förbättring  av  depressiva  symptom 
samt  mellan  förbättring  av  depressiva  symptom och hur  stor  del  av  behandlingen som 
patienterna  genomfört.  Syftet  är  också  att  ta  reda  på  vad  patienterna  själva  upplever 
påverkar  hur  mycket  tid  de  arbetar  med  behandlingen.  Tre  behandlarstödda 
självhjälpsbehandlingar vid Internetpsykiatri.se undersöks, en för egentlig depression, en 
för paniksyndrom och en för social fobi.
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Frågan är om det finns en korrelation mellan grad av förändring av depressiva symptom 
(före till efter behandling) mätt med Montgomery Åsberg Depression Rating Scale - Self 
rated (MADRS-S) och:

1. den  genomsnittliga  tid  som  patienterna  anger  att  de  veckovis  har  arbetat  med 
behandlingen?

2. hur stor del av behandlingen som patienterna har genomfört?

Vilka  händelser,  omständigheter  eller  personer  anser  patienterna  har  gjort  det  lättare 
respektive svårare för dem att ta sig tid att arbeta med behandlingen?

Finns det ett samband mellan  i vilken utsträckning dessa händelser, omständigheter eller 
personer i genomsnitt har gjort det lättare eller svårare för patienterna att ta sig tid att arbeta 
med behandlingen och

1. behandlingsutfall, det vill säga grad av förändring av depressiva symptom (före till 
efter behandling) mätt med MADRS-S?

2. den  genomsnittliga  tid  som  patienterna  anger  att  de  veckovis  har  arbetat  med 
behandlingen?

3. hur stor del av behandlingen som patienterna har genomfört?

Metod

Procedur och datainsamling
Undersökningen  genomfördes  på  Internetpsykiatrienheten  som  tillhör  Stockholms  läns 
landsting vid Psykiatri Sydväst och finns på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge 
söder om Stockholm. Hit kan patienter söka på egen hand genom www.internetpsykiatri.se 
eller  remitteras  av  läkare.  Internetpsykiatrienheten  erbjuder  standardiserad 
internetförmedlad  samt  behandlarstödd  KBT-behandling  för  egentlig  depression, 
paniksyndrom och social fobi.

Alla  patienter  som  påbörjade  sin  12  veckor  långa  behandling  för  egentlig  depression, 
paniksyndrom  eller  social  fobi  under  september  månad  år  2011  inkluderades  i 
undersökningen. På behandlingens första dag fick alla patienter göra en förmätning som 
bland  annat  innehöll  Montgomery  Åsberg  Depression  Rating  Scale  (MADRS-S)  samt 
ytterligare  ett  diagnosspecifikt  självskattningsformulär;  Patient  Health  Questionnaire-9 
(PHQ-9)  vid  egentlig  depression,  Panic  Disorder  Severity  Scale  (PDSS-SR)  vid 
paniksyndrom och Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS-SR) vid social fobi. Med start 
den  första  dagen  på  andra  behandlingsveckan  och  varje  vecka  under  resten  av  hela 
behandlingstiden  fick  patienterna  fylla  i  en  så  kallad  veckomätning  (totalt  10 
veckomätningar)  där  MADRS-S ingick.  I  veckomätningen för paniksyndrom och social 
fobi ingick även PDSS-SR respektive LSAS-SR. Under den sista behandlingsveckan fick 
alla  patienter  fylla  i  en  eftermätning  som  innehöll  precis  samma  formulär  som 
förmätningen.
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Patienterna fick också fylla i ett frågeformulär om hur mycket tid de ägnat åt behandlingen 
vid  fyra  tillfällen  under  behandlingstiden  (se  bilaga  1).  I  frågeformuläret  om  tid 
efterfrågades  också  vilka  omständigheter  som  gjort  det  lättare  respektive  svårare  för 
patienterna  att  ta  sig  tid  att  arbeta  med  behandlingen.  Frågeformuläret  om  tid 
administrerades i samband med den ordinarie veckomätningen i behandlingsvecka tre, sex 
och nio samt i samband med eftermätningen under behandlingsvecka tolv. Frågeformuläret 
belades med så kallade tvingande svar, det vill säga att patienterna var tvungna att välja ett 
svarsalternativ  och  skriva  något  i  fritextsvaren  för  att  komma  vidare  till 
behandlingsplattformen.  För  alla  skattningar  gällde  att,  om  patienterna  inte  genomfört 
mätningen  inom  14  dagar  från  att  den  aktiverats  så  inaktiverades  mätningen  och 
mättillfället räknades som missat. Upplägget godkändes först av enhetschef samt biträdande 
enhetschef på Internetpsykiatrienheten vid Huddinge sjukhus.

Undersökningsdeltagarna
Totalt fick 63 patienter frågeformuläret om tid under sin behandling, 18 från behandlingen 
för depression,  21 från behandlingen för paniksyndroms samt  24 från behandlingen för 
social fobi. Undersökningsdeltagarna var mellan 18 och 62 år gamla (M=34,8;  SD=9,6). 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgruppernas genomsnittliga ålder. 
Av samtliga inkluderade patienter var 56 procent (35 personer) män och 44 procent (28 
personer) kvinnor.

Tabell 1. Antal undersökningsdeltagare uppdelat på kön och diagnosgrupp.

Kvinnor Män Totalt

Egentlig depression 7 11 18

Paniksyndrom 9 12 21

Social fobi 12 12 24

Totalt 28 35 63

1. Diagnoskriterier
En egentlig depressionsepisod definieras enligt  DSM-IV (APA, 2002) som en minst två 
veckor lång tidsperiod som inneburit en förändring av personens tillstånd där minst fem 
depressiva symptom har uppkommit, varav minst ett måste ha varit nedstämdhet alternativ 
minskat intresse eller glädje. Som depressiva symptom räknas; 1) nedstämdhet under större 
delen av dagen så gott som dagligen, 2) klart minskat intresse för eller minskad glädje av 
alla  eller  nästan  alla  aktiviteter,  3)  betydande  viktnedgång,  viktuppgång  eller  minskad 
alternativt  ökad  aptit,  4)  sömnstörning,  5)  psykomotorisk  hämning  eller  agitation,  6) 
svaghetskänsla  eller  brist  på  energi,  7)  känslor  av  värdelöshet  eller  överdrivna  eller 
obefogade  skuldkänslor,  8)  minskad  tanke-  eller  koncentrations-förmåga  eller 
obeslutsamhet  samt  9)  återkommande  tankar  på  döden,  självmordstankar,  planer  på 
självmord eller fullbordat självmordsförsök.
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Paniksyndrom innebär återkommande oväntade panikattacker som åtföljs av antingen en 
ihållande rädsla för att få ytterligare panikattacker,  oro för betydelsen eller  följderna av 
attackerna  eller  en  betydande  beteendeförändring  med  anledning  av  attackerna. 
Paniksyndrom kan också leda till utvecklandet av agorafobi, det vill säga en rädsla för att 
befinna sig på platser eller situationer som det kan vara svårt eller genant att avvika från 
eller där hjälp inte är tillgänglig (APA, 2002).

Med social  fobi  menas  en  uttalad  och bestående  rädsla  för  en  eller  flera  olika  sociala 
situationer eller prestationssituationer som innebär exponering för okända människor eller 
risk  för  granskning  av  andra  som  grundar  sig  på  en  rädsla  för  att  bete  sig  på  ett  
förödmjukande eller pinsamt sätt eller för att visa symptom på ångest (APA, 2002).

2. Inklusionskriterier
För att inkluderas i internetförmedlad behandling vid Internetpsykiatrienheten i Psykiatri 
sydväst krävs att patienten:

• Är bosatt i Stockholms län.
• Har fyllt 18 år.
• Har  ett  konto  hos  Mina vårdkontakter  (patienten  söker  själv  om detta  på  några 

minuter genom internet).
• Har daglig tillgång till dator och internet och har en fungerande e-postadress.
• Har tid att arbeta aktivt med behandlingen under 10-12 veckor, vilket bland annat 

innebär att patienten måste ha möjlighet att läsa 10-20 sidor text i veckan och ha 
möjlighet att göra praktiska övningar i sin egen vardag, som kan ta ett antal timmar i 
veckan i anspråk.

3. Exklusionskriterier
Om följande omständigheter föreligger exkluderas patienten från behandling. 

• Måttlig  till  hög  suicidrisk  eller  vid  nyligen  genomfört  suicidförsök.  (Dessa 
remitteras istället vidare till annan vårdinstans av psykiatriker.)

• Pågående psykossjukdomar.
• Skriv- och/eller lässvårigheter inklusive svårigheter med svenska språket.
• Patienten  bedöms  ha  låg  motivation  eller  annan  funktionspåverkan  som  svår 

initiativlöshet eller koncentrationssvårigheter.
• Obehandlade drog- eller alkoholproblem.
• Svår egentlig depression (35 poäng eller mer på bedömarskattad MADRS).
• Vid konstaterad bipolär sjukdom exkluderas patienter från depressionsbehandlingen 

men kan om de har en välreglerad bipolär sjukdom få behandling för paniksyndrom 
eller social fobi.

• Om behov av insatser i hemmet eller liknande föreligger.

Slutligen är det psykiatrikerns bedömning i samråd med patienten som avgör om en patient 
inkluderas i behandling eller inte.
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Behandlingarna
För att ge läsaren en förförståelse av vilka krav behandlingarna ställer på patienterna och på 
så sätt bättre kunna sätta de kvalitativa resultaten i ett större sammanhang ges här nedan en 
beskrivning av hur behandlingarna går till samt en kort beskrivning av vad de innehåller.

Alla  patientkontakter  inleds  med  ett  besök hos  psykiatriker  innan patienten  (om denna 
inkluderas) får tillgång till behandlingsplattformen som nås genom internet. Varje patient 
tilldelas sedan en behandlare som följer patienten under hela behandlingen. Behandlarna är 
legitimerade psykologer samt PTP-psykologer. Patient och behandlare håller kontakt via 
plattformens meddelandefunktion som kan liknas vid en e-post. Patienterna har hela tiden 
möjlighet  att  skriva  meddelanden  till  sin  behandlare  om  de  har  frågor  eller  stöter  på 
problem.  Behandlarna  besvarar  i  regel  meddelanden  från  patienterna  på  måndagar, 
onsdagar  och  fredagar.  Förutsatt  att  patienten  har  godkänt  sms-kontakt  skickas  ett 
automatiskt  sms till  patienten  med en uppmaning att  logga in  i  plattformen varje  gång 
behandlaren skriver ett meddelande. Behandlaren har också möjlighet att skicka separata 
personligt  skrivna  sms  till  patienten.  Patienten  har  dessutom  tillgång  till  ett 
diskussionsforum som används av patienter som genomgår samma behandling.

Alla  tre behandlingar  innehåller  psykoedukation,  kognitiv  omstrukturering  och övningar 
som  syftar  till  att  ge  klienterna  nya  erfarenheter  genom  att  pröva  nya  beteenden.  I 
depressionsbehandlingen  fokuseras  beteendeförändringen  på  tillförandet  av  positiva 
förstärkare  genom  aktivering  medan  beteendekomponenten  i  behandlingen  för 
paniksyndrom  och  social  fobi  främst  innebär  exponering  för  situationer  och  fysiska 
symptom som patienten upplever som obehagliga.

Behandlingarna är uppbyggda kring ett antal avsnitt, så kallade moduler (10 stycken vid i 
behandlingen för egentlig depression och paniksyndrom och 12 stycken i behandlingen för 
social fobi). Modulerna inleds med en psykoedukativ text och innehåller olika övningar och 
olika arbetsblad där patienten exempelvis fyller i målsättningar, gör självobservationer och 
registrerar sina exponeringsövningar.  Varje modul  avslutas med en “modulrapport”  som 
innehåller några frågor om vad patienten har läst samt om hur det har gått med övningarna i 
modulen. Denna skickas till behandlaren som ger feedback innan patienten får tillgång till 
nästa modul. Behandlaren skall som regel bara ge patienten tillgång till nästa modul om 
denna visat att han eller hon tagit till  sig psykoedukationen och verkligen genomfört de 
övningar som modulen innehåller. Klienterna arbetar vanligen ungefär en vecka med varje 
modul men det finns lite extra utrymme i behandlingen för att kunna ge mer tid vid behov.

Behandlarna
Behandlarna för patienterna som inkluderats i denna studie var totalt sju till antal. Av dessa 
var två män och fem kvinnor. Fem behandlare var legitimerade psykologer, en var PTP-
psykolog och ytterligare en behandlare bestod av den ena av uppsatsförfattarna,  det vill 
säga en psykologkandidat som gick sista terminen av psykologlinjen. Behandlarna hade i 
snitt  cirka  2,8 års  erfarenhet  av kliniskt  arbete  (min-max:  0-6 år),  varav i  snitt  1,3 års 
erfarenhet  av internetbehandling  (min-max:  0-3  år).  Psykologkandidaten  tillika  den ena 
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uppsatsförfattaren  hade  daglig  handledning  vid  behov.  Behandlarna  hade  även 
kamrathandledning en timme varannan vecka.

Utfallsmått
Som huvudutfallsmått används Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S) 
för  att  kunna  jämföra  patienternas  behandlingsutfall  oavsett  behandling.  De 
diagnosspecifika måtten, det vill säga Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) vid egentlig 
depression,  Panic Disorder Severity Scale  (PDSS-SR) vid paniksyndrom och Liebowitz 
Social  Anxiety  Scale  (LSAS-SR)  vid  social  fobi  används  endast  för  att  undersöka  om 
förändring på MADRS-S verkligen korrelerar med dessa diagnosspecifika mått för att på så 
sätt  säkerställa  att  MADRS-S  verkligen  kan  anses  vara  ett  relevant  mått  för  alla  tre 
diagnosgrupper.

1. MADRS-S
Montgomery  Åsberg  Depression  Rating  Scale  (MADRS-S;  se  bilaga  2)  är  en 
självskattningsskala som ofta används kliniskt för att skatta grad av depressiva symptom. 
Korrelationen mellan MADRS-S och MADRS som är en klinikerbedömarskala är hög (r = 
0.80 – 0.94; Carlbring,  2005). MADRS-S berör måendet  de senaste tre dagarna,  och är 
indelad  i  nio  items  som  motsvaras  av  sinnesstämning,  oroskänslor,  sömn,  matlust, 
koncentrationsförmåga,  initiativförmåga,  känslomässigt  engagemang,  pessimism  samt 
livslust. Varje symptom skattas enligt en sjugradig skala där svarsalternativen är 0-6. Ju 
högre skattning, desto mer nedstämd anses patienten vara. Maxpoäng på MADRS-S är 54. 
Skattningar  mellan  7-19  poäng  räknas  som  mild  depression,  20-34  poäng  måttlig 
depression och över 35 poäng räknas som svår depression. Den interna konsistensen är 
vanligen hög,  α = 0.82-0.90 (Svanborg & Åsberg, 1994). Med behandlingsutfall kommer 
hädanefter menas förändring av poäng på MADRS-S före till efter behandling.

2. Frågeformulär om tid
Frågeformuläret om tid utarbetades av uppsatsförfattarna (se bilaga 1). I frågeformuläret 
tillfrågades undersökningsdeltagarna om hur mycket tid (timmar och minuter) de ägnat åt 
olika  delar  av  behandlingen  under  de  senaste  sju  dagarna.  Med  olika  delar  kommer  i 
uppsatsen hädanefter att menas; a) att läsa psykoedukativ text och b) sådant som kräver mer 
aktivitet från patientens sida som att arbeta med olika övningar eller att skriva meddelanden 
till  behandlaren.  I  frågeformuläret  delades  behandlingsarbetet  upp i  ännu fler  delar  och 
exemplifierades för att hjälpa undersökningsdeltagarna att komma ihåg vad de arbetat med 
och på så sätt öka mätinstrumentets validitet men för redovisningen skull tillämpas endast 
de två underkategorier som nämnts ovan.

Undersökningsdeltagarna  tillfrågades  också  i  fritextsvar  om  vilka  omständigheter  som 
under veckan som gått gjort det lättare respektive svårare för dem att ta sig tid att arbeta 
med  behandlingen.  Utöver  detta  fick  undersökningsdeltagarna  skatta  hur  dessa 
omständigheter  sammantaget påverkat  deras möjligheter att ta sig tid för att arbeta med 
behandlingen.  Detta skattades på en Likertskala  med fem steg; mycket  svårare,  svårare, 
varken lättare  eller  svårare,  lättare  eller  mycket  lättare.  Svarsalternativen  graderades  av 
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uppsatsförfattarna  i  efterhand från (-2) till  (+2).  Detta  för analysernas  skull.  Detta  mått 
kommer hädanefter att kallas för påverkansmåttet (se figur 1 nedan). 

-2 -1 0 +1 +2

Mycket 
svårare

Lite svårare Varken lättare 
eller svårare

Lite lättare Mycket lättare

Figur 1. Påverkansmåttets svarsalternativ. 

Databearbetning & analys
Även  de  undersökningsdeltagare  som  avslutade  behandlingen  i  förtid  fick  fylla  i 
eftermätningen när deras behandling avslutades. I de elva fall som undersökningsdeltagarna 
inte  fyllde  i  eftermätningen  användes  istället  den  sista  ifyllda  veckomätningen  som en 
eftermätning av MADRS-S. Samma procedur av ”last answer carried forward” tillämpades 
också för PHQ-9, PDSS-SR och LSAS-SR.

Mängden  tid  som  undersökningsdeltagarna  redovisat  att  de  arbetat  med  behandlingen 
redovisas  som  ett  genomsnittligt  mått.  Detta  görs  både  för  den  totala  tiden  som 
undersökningsdeltagarna angett att de arbetat med behandlingen men också uppdelat i de 
två underkategorier som nämnts ovan; a) läsa psykoedukativ text och b) att göra övningar 
och skriva meddelanden. För att visa hur stor del av behandlingen undersökningsdeltagarna 
har genomfört används en procentsats (antal  genomförda moduler delat med totalt  antal 
moduler i behandlingen). Detta eftersom antalet moduler skiljer sig mellan behandlingarna. 
Påverkansmåttet redovisas som ett genomsnittligt mått där alla skattningar slagits samman 
och delats med antalet ifyllda frågeformulär om tid.

Korrelationsanalyser gjordes mellan behandlingsutfall och 1) tidsskattningar samt 2) andel 
genomförda moduler. Slutligen gjordes korrelationsanalyser mellan påverkansmåttet och 1) 
behandlingsutfall, 2) tidsskattningar samt 3) andel genomförda moduler. 

Fritextsvaren  för  de  öppna  frågorna,  där  undersökningsdeltagarna  beskrivit  vilka 
omständigheter som gjorde det lättare och svårare för dem att ta sig tid med behandlingen, 
analyserades enligt en empiristyrd tematiskt metod (Langemar, 2008). Tematiseringsarbetet 
gjordes först av båda uppsatsförfattarna var för sig för att öka validiteten genom så kallad 
bedömartriangulering. De kvalitativa svaren lästes först igenom i sin helhet för att skaffa 
oss en överblick över hela materialet. Därefter markerades relevant text för frågeställningen 
och dessa benämndes med koder. Dessa sorterades sedan utifrån preliminära teman. Efter 
detta studerades varje tema var för sig genom att hela textmaterialet gicks igenom och all 
text som kunde anses höra till detta tema benämndes med detta temas nyckelord. Efter detta 
arbete  jämfördes  uppsatsförfattarnas  preliminära  teman  med  varandra  för  att  undersöka 
samstämmigheten  varpå  den  slutliga  analysen  gjordes.  Därefter  gjordes  en  gemensam 
tematisering där de framarbetade temana gavs slutliga namn och materialet sammanfattades 
enligt dessa.
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För att kontrollera om det fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor gjordes t-
test  för  oberoende mätningar  för  alla  variabler  med kön som grupperingsfaktor.  Likaså 
genomfördes  en  envägs  oberoende  ANOVA  för  alla  variabler  med  behandling  som 
grupperingsfaktor  för  att  kontrollera  för  skillnader  mellan  de  tre  olika 
behandlingsgrupperna. Korrelationsanalyser gjordes för att undersöka om förändringspoäng 
på MADRS-S (före till efter behandling) samvarierade med förändringspoäng på PHQ-9, 
PDSS-SR  och  LSAS-SR  (före  till  efter  behandling).  En  bortfallsanalys  gjordes  också 
genom t-test för oberoende mätningar för alla variabler där undersökningsdeltagare som 
avslutat behandlingen efter sju veckor eller innan jämfördes med de som fullföljt mellan 
åtta och tolv veckor av behandlingstiden. 

Resultat

Svarsfrekvens av frågeformuläret om tid
Av alla 63 undersökningsdeltagare besvarade 43 deltagare frågeformuläret om tid vid alla 
fyra tillfällen, 14 deltagare besvarade endast frågeformuläret vid tre tillfällen, fyra deltagare 
endast vid två tillfällen och två deltagare hade endast fyllt i frågeformuläret om tid vid ett 
tillfälle.

Tabell 2. Svarsfrekvens på frågeformuläret om tid vid alla fyra mättillfällen..
Mättillfälle 1, 
behandlings-

vecka 3

Mättillfälle 2, 
behandlings-

vecka 6

Mättillfälle 3, 
behandlings-

vecka 9

Mättillfälle 4, 
behandlings-

vecka 12
Antal besvarade 
frågeformulär (%) 63 (100 %) 61 (96,8 %) 54 (85,7 %) 44 (69,8 %)

Korrelationen mellan behandlingsutfall och tid
Den totala undersökningsgruppens genomsnittliga poäng på MADRS-S var före behandling 
16,3 (SD=7,7) och efter behandling 10,8 (SD=8,3). Uträknad förändringspoäng (före – efter 
behandling) var i genomsnitt 5,6 (SD=6,5). 

Undersökningsdeltagarna ägnade i snitt 444 minuter (cirka 7,4 timmar) till att arbeta med 
behandlingen  vid  första  mättillfället  (behandlingsvecka  tre).  Vid  andra  mättillfället 
(behandlingsvecka sex) ägnade de i snitt 431 minuter (cirka 7,2 timmar) åt behandlingen 
och vid mättillfälle tre (behandlingsvecka nio) i snitt 351 minuter (cirka 5,9 timmar). Vid 
det sista mättillfället (behandlingsvecka tolv) hade snittiden som undersökningsdeltagarna 
ägnat  åt  behandlingen  sjunkit  till  215 minuter  (ca  3,6  timmar;  se  figur  2).  En envägs 
beroende  ANOVA visade  att  mängden  skattad  tid  vid  det  sista  mättillfället  skiljde  sig 
signifikant från alla tre tidigare mättillfällen, F3,186=10,9, p<0,001; η2= 0,04 (se figur 2). Se 
tabell 3 för en utförlig redovisning av hur mycket tid (i minuter) undersökningsdeltagarna 
skattat att de ägnat åt behandlingen under en sju dagars period.
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Figur 2. Graf över genomsnittliga tidsskattningar för allt behandlingsarbete vid respektive 
mättillfälle.

Eftersom det uppmärksammades att bortfallet vid det sista mättillfället för tid var stort och 
att  medelvärdet  för  hur  mycket  tid  undersökningsdeltagarna  skattat  att  de  arbetat  med 
behandlingen under denna tolfte behandlingsvecka skiljde sig signifikant från hur mycket 
deltagarna arbetat med sin behandling vid de tre tidigare mättillfällena exkluderas det sista 
mättillfälle från korrelationsanalyserna. 

Tabell  3. Medelvärden av den tid (i minuter)  som patienterna angett att  de arbetat  med 
behandlingen.

Mättillfälle 1
M (S)

Mättillfälle 2
M (S)

Mättillfälle 3
M (S)

Mättillfälle 4
M (S)

Genomsnitt för en vecka 
uträknat på mättillfälle 1-

3, M (S)
Läst psyko-
edukativ text 137 (101) 125 (101) 92 (100) 62 (88) 124 (74)

Arbetat med 
övningar 306 (308) 306 (287) 259 (239) 208 (235) 306 (228)

Totalt, d.v.s. allt 
arbete med 
behandlingen

444 (373) 431 (348) 351 (302) 215 (271) 426 (258)

Vid kontroll  av datamaterialet  hittades först inga extremvärden då alla fyra mättillfällen 
togs med i beräkningen. När det fjärde mättillfället exkluderades uppmärksammades dock 
tre värden som kunde tolkas som extremvärden. Eftersom inga indikationer kunde hittas på 
att  dessa  värden  var  felaktiga  och  eftersom  de  inte  framstod  som extremvärden  i  det 
fullständiga datamaterialet beslutades att dessa skulle inkluderas i analyserna.
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Figur 3. Redovisning av möjliga extremvärden för korrelationen mellan behandlingsutfall 
och tid beräknat på medelvärden för alla fyra respektive endast de tre första mättillfällena.

Behandlingsutfall korreleras mot det totala genomsnittliga tidsmåttet för mättillfälle ett till 
tre  samt  mot  två  underanalyser  i  form av  den  genomsnittliga  tid  som undersöknings-
deltagarna har ägnat åt att läsa modultext respektive göra övningar under mättillfälle ett till 
tre.  Det  kunde  konstateras  att  det  fanns  en  måttlig  signifikant  korrelation  mellan 
behandlingsutfall och hur mycket tid undersökningsdeltagarna i genomsnitt arbetat med sin 
behandling under mättillfälle ett till tre (r61=0,30, p=0,02). Om tiden delades upp i dels att 
läsa modultext, dels att arbeta med olika övningar (exempelvis att fylla i arbetsblad, göra 
självobservationer  eller  exponeringar,  skriva och läsa meddelanden till/från  behandlaren 
eller att skriva i forumet) blev det klart att det endast fanns en signifikant korrelation mellan 
behandlingsutfall och tiden deltagarna lagt ner på att göra olika övningar (r61=0,30, p=0,02). 
Sambandet  mellan  behandlingsutfall  och  att  läsa  modultext/psykoedukativ  text  var  inte 
signifikant. Om korrelationsanalysen gjordes mellan behandlingsutfall och tid utan de tre 
värden som kunde tolkas som extremvärden var resultaten icke signifikanta.

Korrelationen mellan behandlingsutfall och andel genomförda moduler
Undersökningsdeltagarna genomförde i snitt 71 procent av alla moduler som ingick i deras 
behandling.  Av  alla  63  undersökningsdeltagare  genomförde  21  deltagare  hela 
behandlingen, d.v.s. 100 procent av alla moduler som ingick i deras behandling. Ytterligare 
21  deltagare  genomförde  mellan  60-90  procent  av  alla  moduler  och  13  deltagare 
genomförde mellan 33-58 procent av sina moduler. Åtta deltagare genomförde endast 30 
procent eller mindre av sin behandling. Det fanns ett medelstarkt positivt samband mellan 
andel genomförda moduler och behandlingsutfall (r61=0,44, p<0,001).

Frekvensen av icke-svar på frågan om underlättande respektive försvårande faktorer
Många svar som patienterna lämnade på de öppna frågorna om vilka personer, händelser 
eller omständigheter som gjort det lättare och svårare för dem att ta sig tid att arbeta med 
behandlingen  innehöll  ingen  relevant  information.  Dessa  benämns  som  “icke-svar”. 
Exempel på icke-svar är; ”vet inte” eller ”inget speciellt”, eller när deltagarna inte lämnat 
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något kommentar alls i svarsfältet.  Det visade sig att  frekvensen av icke-svar ökade för 
varje mättillfälle. Vid mättillfälle ett erhölls 26 procent icke-svar, vid mättillfälle två 31 
procent icke-svar, vid mättillfälle tre 40,5 procent icke-svar och vid mättillfälle fyra hade 
andelen icke-svar stigit till 55 procent. Totalt sett var 40,5 procent av alla svar (samtliga 
mättillfällen inräknat) så kallade icke-svar. I dessa procentsatser har även de frågeformulär 
som inte besvarats av undersökningsdeltagarna inkluderats som icke-svar.

Medelvärde av antal ord på frågan om underlättande respektive försvårande faktorer
Längden på dessa fritextsvar varierade. I snitt besvarades frågorna med 18,3 ord per svar. I 
denna beräkning har icke-svaren exkluderats för att medelvärdet inte ska bli missvisande. 
Se figur 4 för en redovisning av svarens längd mätt i antal ord per svar. Det var endast en 
liten skillnad mellan frågorna om lättare respektive svårare att ta sig tid till behandling vad 
gäller medelvärdet av antal ord per svar. Det är dock tydligt att antalet ord generellt sjunker 
vid varje mättillfälle, och att det är stor skillnad mellan antal ord vid första mättillfället  
jämfört med det sista mättillfället. Svaren på vad som gjort det lättare att ta sig tid är nästan 
dubbelt så långa vid det första mättillfället jämfört med det sista. Svaren på frågan om vad 
som gjort  det svårare att  ta sig tid är nästan tre gånger så långa vid första mättillfället 
jämfört med det sista. 

Figur 4. Svarsfrekvens på frågan om vilka omständigheter som gjort det lättare respektive 
svårare för deltagarna att ta sig tid att arbeta med behandlingen i form av antal icke svar 
och antal ord per mättillfälle.
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Underlättande händelser och omständigheter
Ett flertal av deltagarna tog framför allt upp möjligheten till naturliga övningstillfällen som 
en faktor som underlättar både möjligheten till att ta sig tid och möjligheten att arbeta med 
behandlingen. Naturliga övningstillfällen kunde handla om situationer på arbetsplatsen eller 
andra sociala  situationer  där  de tvingades  utmana sig själva och exponera sig för olika 
situationer som ingick i behandlingen.

”På väg till och från jobbet är ett utmärkt tillfälle att tänka reflektera över det jag 
läst,  över  mina  tankar,  repetera  olika  hanteringar  etc.  Händelser  såsom 
föräldramötet, personalmöte, chefsmöte har varit bra tillfällen att utmana mig.”

Att  själv  planera  in  tid  angav  flertalet  deltagare  som  en  nödvändighet  för  att  kunna 
genomföra behandlingen. En god hjälp har varit att använda sig av aktivitetsbladen som 
ingår  i  behandlingsmodulernas  hemuppgifter  som  ett  verktyg  för  planering  av  både 
aktiviteter, exponeringar och direkt frigörande av tid.

”Blev peppad av textmaterialen och exemplen. Får en del saker gjorda och i tid. 
Positiv spiral. Planeringen har hjälpt mig att säga nej och ta egna beslut. Ansvar för 
mig och vad jag vill och behöver göra.”

Flertalet deltagare berättade också om den egna motivationen som en starkt underlättande 
faktor.  Det  handlade  främst  om  att  tro  på  behandlingen  (ibland  för  att  de  märkt  av 
behandlingsframsteg) och att de därför känt sig motiverade att jobba aktivt med den. Den 
egna motivationen gav energi, och ett nytt tänkande kring behandlingen.

“Jag är motiverad att arbeta med behandlingen, och tar mig därför tid.”

”Insikten av att jag har verktyg i KBT:n som faktiskt påverkar mig positivt i rätt 
riktning.”

Underlättande personer
Flera  av  deltagarna  har  också  tagit  upp stöd från  antingen  partner  eller  familj  som en 
underlättande faktor. Möjligheten till emotionellt stöd från anhöriga eller vänner påverkar 
behandlingen positivt, men även stöd i form av frigörande av tid, t ex att partnern tar hand 
om barn och hushållssysslor inverkar. En förstående omgivning ökar direkt möjligheterna 
till att ta sig tid för behandlingen. Även behandlarkontakten, som några av deltagarna anser 
vara viktig för utfallet av behandlingen samt andra deltagare i forumet har bidragit på ett 
positivt sätt.

”Min  man  är  ett  stort  stöd  i  behandlingen.  Vi  pratar  mycket  om  mitt  
beteende/tankar. När jag känner att jag låst fast så hjälper han mig komma vidare.”

”Jag får numera ofta egen tid någon gång under helgen då min sambo tar hand om 
barnen. Detta ger mig kraft och ork för att arbeta med behandlingen på kvällstid.”
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”Det har gått lättare att koncentrera sig på modulerna efter att jag har diskuterat med 
psykologen.”

Försvårande händelser och omständigheter
När  det  gäller  försvårande  händelser  handlar  det  vanligtvis  om  arbetssituationen. 
Majoriteten av deltagarna som anger försvårande händelser tar upp arbetet som den största 
orsaken till att behandlingen inte genomförs som de önskar. Många berättar om konstant 
tidsbrist  på  grund  av  övertidsarbete,  vilket  även  leder  till  minskad  ork  och  bristande 
motivation  att  sätta  sig  framför  datorn  efter  arbetet.  Några  av  deltagarna  berättar  om 
konflikter på arbetsplatsen som upplevs som mycket påfrestande, och som därigenom tar 
energi och bidrar till oro och i vissa fall till och med värdelöshetskänslor, vilket därmed 
påverkar behandlingsmöjligheterna.

”Jag har haft maximalt mycket i skolan och på jobbet. Jag har svårt att få ihop det. 
På något sätt lyckas jag ändå men jag blir trött och det är en mindre kamp att hålla 
igång. Därför har jag heller inte hunnit logga in och göra uppgifter.”

”Jobbat oerhört mycket. Ger skuldkänslor för att man inte orkar/hinner med att läsa 
moduler. Konflikt med kollega tar upp tid och kraft. Funderingar på att byta jobb tar 
upp tid och kraft.”

Andra försvårande händelser handlade ofta om familjeproblem och olika situationer som 
uppstår inom familjen. Det kan handla om problem i relationen, separation eller skilsmässa, 
dödsfall eller att barnen kan ha problem i skolan. Brist på emotionellt stöd påverkar den 
egna  motivationen,  och  de  deltagare  som  saknar  familj  och/eller  partner  anger  oftast 
känslor  av  ensamhet  som en viktig  faktor  till  att  behandlingen  tar  emot.  Även mindre 
gynnande relationer till vänner, bekanta eller arbetskollegor bidrar negativt till den egna 
motivationen och ofta anges relationsstress som en försvårande orsak.

”Har problem med äktenskapet. Det tar en del energi.”

”Min sambo som var bortrest nästan hela veckan. De dagarna hon inte var här var 
det svårt att orka med behandlingen då jag hade fullt upp från tidigt på morgonen 
tills 20:30 på kvällen.”

Det egna och andras mående är en annan viktig faktor som gör det svårare att ta sig tid för 
behandlingen.  Måendet  handlar  oftast  om brist  på motivation  på grund av  trötthet  och 
orkeslöshet men kan också beröra nedstämdhet och ångest. Måendet kan också handla om 
somatiska  sjukdomar,  både egen sjukdom eller  inom familjen.  Några av deltagarna  har 
under  behandlingens  gång  drabbats  av  mer  eller  mindre  svåra  sjukdomar  som  krävt 
medicinsk  behandling,  och  som därigenom inneburit  både  mindre  möjlighet  till  tid  att 
arbeta med behandlingen och försämrad ork och motivation.

”Genomgått intensivvård och efterföljande vård. Hemkommen i veckan som gick.”
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”Att man har fullt upp hela tiden med allt som ska göras och att jag är rätt trött.  
Ibland är  det  också jobbigt  att  bearbeta  och tänka  på detta  då det  är  lättare  att 
försöka skjuta det åt sidan.”

En annan försvårande omständighet som visat sig är problem med tekniken eller annat som 
upplevts  som  problematiskt  med  själva  behandlingen  eller  behandlarkontakten.  Det 
vanligaste problemet med tekniken har varit inloggningsproblem, och då framför allt att få 
lösenordet att fungera. Andra tekniska problem har varit att en del deltagare har glömt att 
trycka på ”spara-knappen” vilket gjort att inskriven text i bland annat hemuppgifter inte har 
sparats. Ibland har det varit avsaknad av skrivare som gjort att deltagarna inte har kunnat 
skriva ut den psykoedukativa texten, ibland inför en resa. Några deltagare har också angett 
en undermålig behandlarkontakt eller byte av behandlare som orsak till  att behandlingen 
inte fungerar tillfredsställande och till att deltagarna känt sig mindre motiverade.

”Att det var extremt svårt att logga in med e-legitimationen (tog flera timmar bara 
att komma in och jag var tvungen att kontakta support). Textmassor som jag skrivit 
in försvann, vilket gjorde att jag fick skriva om en hel del, vilket var tidskrävande.”

”När jag i veckan bara ville skriva ut papper från modulen att läsa på vägen till 
jobbet så gick det inte utan att man först var tvungen att fylla i dessa återkommande 
formulär igen. Vilket jag tycker är löjligt att det ska vara uppbyggt så. Detta gjorde 
att jag inte läst och jobbar på KBT:n när jag väl haft möjlighet till det.”

Påverkansmåttet
Eftersom det fjärde mättillfället exkluderats i korrelationer mellan tid och behandlingsutfall 
kommer  samma  genomförande  att  tillämpas  även  vid  korrelationsanalyser  mellan 
påverkansmått och tid. Även för påverkansmåttet kommer endast det genomsnittliga värdet 
för mättillfälle ett till tre att användas. 

Undersökningsdeltagarna har övervägande skattat att omständigheter i deras liv har gjort 
det  lite  svårare  för  dem att  ta  sig  tid  att  arbeta  med  behandlingen.  Vid  de  tre  första 
mättillfällena skattade deltagarna i snitt -0,6 (SD=0,9), -0,7 (SD=0,9) och –0,6 (SD=1,0) på 
den femgradiga Likertskalan där minus ett (-1) innebar “gjort det lite svårare att ta sig tid” 
och noll (0) innebar, “varken gjort det lättare eller svårare att ta sig tid”. Under den sista 
behandlingsveckan skattade patienterna i snitt att omständigheter i deras liv gjort det mellan 
lite och mycket svårare att ta sig tid, -1,3 (SD=1,4) på den femgradiga skalan där minus två 
(-2) var “gjort det mycket svårare”. Genomsnittet för påverkansmåttet uträknat på tillfälle 
ett till tre var för hela gruppen -0,7 (SD=0,6).

Korrelationen mellan påverkansmått och behandlingsutfall
Det fanns ett måttligt positivt samband mellan det genomsnittliga påverkansmåttet beräknat 
på  mättillfälle  ett  till  tre  och  behandlingsutfall  (r61=0,35,  p=0,006),  d.v.s.  ju  mindre 
undersökningsdeltagarna  skattat  att  de  blivit  hindrade  att  ta  sig  tid  att  arbeta  med 
behandlingen av olika omständigheter desto större minskning av depressiva symptom.
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Korrelationen mellan påverkansmåttet och tid
Det fanns ett medelstarkt positivt samband mellan påverkansmåttet och det genomsnittliga 
måttet  för  total  tid  som  undersökningsdeltagarna  arbetat  med  behandlingen  (r61=0,40, 
p=0,001). Om tiden delades upp i att läsa psykoedukativ text och i att göra olika övningar 
kunde det konstateras att påverkansmåttet endast hade ett signifikant samband med att göra 
olika  övningar  (r61=0,41,  p=0,001).  Det  vill  säga  ju  mindre  undersökningsdeltagarna 
skattade omständigheter  som försvårande,  desto mer tid  hade de ägnat åt  att  göra olika 
övningar.  Sambandet  mellan  påverkansmått  och  att  läsa  psykoedukativ  text  var  inte 
signifikant.

Korrelationen mellan påverkansmåttet och andel genomförda moduler
Sambandet mellan påverkansmåttet och andelen genomförda moduler var starkt (r61=0,48, 
p<0,001). De undersökningsdeltagare som skattat omständigheter som mycket försvårande 
hade  i  genomsnitt  genomfört  färre  moduler  än de  som skattat  omständigheter  som lite 
försvårande eller som varken försvårande eller underlättande. 

Tabell 4. Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient samt signifikansnivå för samtliga 
genomförda korrelationsanalyser.

Behandlings-
utfall

Allt 
behandlings-

arbete

Läst psyko-
edukativ text

Arbete med 
övningar

Genomförda 
moduler

Genomsnittlig tid
för allt 
behandlingsarbete ,30*

Genomsnittlig tid för 
läsandet av 
psykoedukativ text ,22 -

Genomsnittlig tid för 
arbete med övningar ,30* - -

Andel genomförda 
moduler ,44*** - - -

Genomsnittligt 
påverkansmått ,35** ,40*** ,19 ,41*** ,48***

*. p ≤ 0,05, **. p ≤ 0,01, ***. p ≤ 0,001

Not. Cohens gränser för korrelationer; Svag r=0,10, Måttlig r=0,30, Stark r=0,50 

Skillnader mellan behandlingsgrupperna
Undersökningsdeltagarna  i  depressionsbehandlingen  hade  signifikant  högre  poäng  på 
MADRS-S  före  behandling  än  deltagarna  i  både  paniksyndrom  behandlingen  och  i 
behandlingen för social fobi, F2,60=9,3, p<0,001, η2=0,24. Medelvärdena för MADRS-S före 
behandling var för de olika grupperna; 22,2 för egentlig depression, 13,9 för paniksyndrom 
och  14,0  för  social  fobi.  Skillnaden  mellan  deltagarna  som  fick  behandling  för 
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paniksyndrom och social fobi var dock inte signifikant vad gäller detta. Detta var den enda 
skillnaden mellan de olika behandlingsgrupperna som kunde hittas.

Korrelation mellan MADRS-S och diagnosspecifika utfallsmått
Det  fanns  en  stark  korrelation  mellan  förändringspoäng  på  MADRS-S  (före  till  efter 
behandling) och förändringspoäng (före-efter behandling) på de diagnosspecifika måtten 
för  egentlig  depression  (PHQ-9;  r16=0,83,  p<0,001),  paniksyndrom  (PDSS;  r19=0,54, 
p=0,01) och social fobi (LSAS; r22=0,67, p<0,001). Det kunde också konstateras att det inte 
fanns  någon signifikant  skillnad  mellan  förändringspoäng av  MADRS-S (före  till  efter 
behandling) mellan de tre olika diagnosgrupperna.

Könsskillnader
Kvinnor hade ett något högre medelvärde på förmätningen av PDSS än män (Mkvinnor=13,2, 
Skvinnor=5,4; Mmän=8,6, Smän=4,0; p<0,05). Detta  var den enda signifikanta könsskillnaden 
som kunde hittas i hela materialet.

Bortfallsanalys
Sju undersökningsdeltagare avslutade behandlingen i förtid. Av dessa avslutade två efter 
tredje  behandlingsveckan,  en  efter  fjärde  behandlingsveckan,  en  efter  femte 
behandlingsveckan,  två  efter  sjätte  behandlingsveckan  och  en  efter  sjunde 
behandlingsveckan. Dessa sju deltagare skiljer sig inte signifikant från de som slutförde 
behandlingen på förmätning av MADRS-S. De skiljer sig heller inte signifikant från övriga 
deltagare på hur de har skattat nedlagd tid på behandlingen eller underlättande/försvårande 
omständigheter  vid  första  mätningen  (tredje  behandlingsveckan).  Det  finns  dock  en 
signifikant skillnad mellan de som avbrutit behandlingen före åttonde behandlingsveckan 
och de som varit  med längre  vad gäller  förändring av poäng på MADRS-S (t61=-2,83, 
p<0,005,  d=1,14).  Den  genomsnittliga  förändringspoängen  på  MADRS-S  var  -0,6 
(SD=4,4)  för  de  som  avbröt  i  förtid  och  6,4  (SD=6,3)  för  de  som  slutförde  hela 
behandlingen.

Diskussion

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns en korrelation mellan förbättring 
av depressiva symptom samt hur mycket tid patienter arbetat med sin KBT-behandling och 
mellan förbättring av depressiva symptom och hur stor del av behandlingen som patienterna 
genomfört.  Utöver detta  undersöktes vad patienterna själva ansåg gjorde det lättare  och 
svårare för dem att ta sig tid att arbeta med behandlingen.

Det  fanns ett  måttligt  signifikant  samband mellan  behandlingsutfall  och hur mycket  tid 
undersökningsdeltagarna i genomsnitt  arbetat  med olika övningar (exempelvis att  fylla  i 
arbetsblad, göra självobservationer eller exponeringar, skriva och läsa meddelanden till/från 
behandlaren eller  att  skriva i forumet).  Sambandet mellan behandlingsutfall  och att  läsa 
psykoedukativ  text  var  dock  inte  signifikant.  Det  fanns  också  ett  medelstarkt  positivt 
samband mellan andel genomförda moduler och behandlingsutfall.
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Möjlighet  till  egen planering  och frigörande av tid  framstod  som viktiga  underlättande 
faktorer.  Flera  av  deltagarna  betonade  också  vikten  av  den  egna  motivationen  samt 
behandlingen i  sig.  Naturliga övningstillfällen på till  exempel  arbetsplatsen eller  i  olika 
sociala  sammanhang  har  enligt  flera  deltagare  hjälpt  till  i  behandlingen.  Socialt  stöd 
framhölls också som en viktig faktor, då familj och vänner kan ge en extra skjuts framåt i 
behandlingsarbetet  när  deltagarna  känner  sig  omotiverade  och  stressade.  Detta  gäller 
framför allt emotionellt stöd eller att möjlighet till att arbeta aktivt med behandlingen ges 
av familjen i form av frigörande av tid, exempelvis att partnern tar över hushållsarbete så 
att  deltagarna  får  behövlig  tid  vid  datorn  eller  till  att  arbeta  med  hemuppgifter  och 
exponeringar. Som försvårande händelser/omständigheter/personer framträdde framför allt 
hög  arbets-  eller  studiebelastning.  Det  handlar  oftast  om  svårigheter  att  ta  sig  tid  till 
behandlingen  när  arbetet  är  krävande  och  motivation  och  ork  tryter.  Konflikter  på 
arbetsplatsen, övertidsarbete och tankar på att byta jobb är vanliga orsaker som påverkar 
behandlingsarbetet  negativt.  Familjeproblem, egen eller  andras sjukdom och för mycket 
vardagsbestyr lägger också hinder i vägen för både möjligheten att ta sig tid och för att 
hålla motivationen uppe. Vad gäller själva behandlingen är det oftast tekniska problem som 
gör sig gällande. Vanligast är inloggningsproblem, att deltagaren glömmer att spara skriven 
text och sedan ledsnar eller att behandlarkontakten inte fungerar optimalt.

Det visade sig också att patienternas bedömning av i vilken utsträckning de blivit hindrade 
eller hjälpta av dessa faktorer korrelerade signifikant med behandlingsutfall. Det vill säga, 
de som skattat att omständigheterna gjort det mycket svårare för dem att ta sig tid var också 
de som hade förbättrats minst vad gäller depressiva symptom före till efter behandling. Det 
var också de som hade genomfört minst antal moduler och de som arbetat minst med att 
göra olika övningar. Påverkansmåttet var dock inte signifikant korrelerat med den tid som 
patienterna ägnat åt att läsa psykoedukativ text.
 
Metoddiskussion
Enligt en powerberäkning skulle det behövas 88 deltagare för att korrekt kunna förkasta 
nollhypotesen att det inte finns ett samband mellan mängden självskattad tid och minskning 
av depressiva symptom förutsatt att det finns ett måttligt samband (r=0,3) mellan tid och 
behandlingsutfall  och  med  power  på  0,8  (δ=2,80  enligt  tabell,  α=0,05  vid  tvåsidig 
prövning). Eftersom vi endast hade 63 deltagare i vår studie kan vi inte vara säkra på att vi 
korrekt kan förkasta nollhypotesen. Powerberäkningen gjordes först med antagandet att det 
skulle  finnas  ett  starkt  samband (r=0,5)  mellan  behandlingsutfall  och mängden tid  som 
patienterna  arbetat  med  sin  behandling.  Om  ett  starkt  samband  finns  mellan  dessa 
parametrar  skulle  endast  33  undersökningsdeltagare  ha  behövts  för  att  korrekt  kunna 
förkasta nollhypotesen. Nu hittade vi dock inget starkt samband trots 63 deltagare vilket 
tyder  på  att  sambandet  snarare  är  måttligt  och  alltså  hade  fler  undersökningsdeltagare 
behövts.

Att vi har inkluderat patienter från tre olika behandlingar gör att det kan diskuteras om det 
egentligen skulle krävas 88 deltagare från varje enskild behandling för att korrekt kunna 
förkasta nollhypotesen. Det tycks visserligen finnas en stark signifikant korrelation mellan 
förändringspoäng på MADRS-S och på de diagnosspecifika måtten och det fanns ingen 
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signifikant  skillnad  mellan  förändringspoäng  på  MADRS-S  mellan  de  olika 
behandlingsgrupperna  vilket  tyder  på  att  vårt  val  av  utfallsmått  är  relevant  trots  att 
MADRS-S endast mäter depressiva symptom och våra patienter haft olika huvuddiagnoser. 
Det gör dock också att vår undersökning inte kan uttala sig om huruvida det finns viktiga 
skillnader  mellan  olika  diagnoser  vad  gäller  sambandet  mellan  eget  arbete  och 
behandlingsutfall eller om det är olika faktorer som gör det lättare respektive svårare för 
personer med olika diagnoser att arbeta med behandlingen hemma.

Även om litteraturen  är  full  av  korrelationsstudier  som menar  att  compliance  leder  till 
bättre utfall bör läsaren ha i minnet att en korrelationsstudie är ett icke-experiment och kan 
således inte uttala sig om orsakssamband. Alltså bör alla resultat från korrelationsstudier 
(även denna) beaktas med viss försiktighet vad gäller orsak och verkan.

När  det  gäller  representativiteten  av  vårt  patienturval  kan  sägas  att  dessa 
undersökningsdeltagare alla är relativt välfungerande. Eftersom detta är en förutsättning för 
att självhjälp skall ges kan detta inte avhjälpas vid studier på självhjälpsbehandlingar men 
det  innebär  också  att  resultaten  från  denna  studie  endast  bör  generaliseras  till 
primärvårdspatienter  i  traditionell  vård  med  viss  försiktighet.  Samtidigt  är  den  externa 
validiteten  högre  än  i  efficacy-studier  med  tanke  på  att  undersökningen  gjorts  vid  en 
etablerad  verksamhet  inom  primärvården  där  patienter  inte  exkluderas  på  grund  av 
exempelvis komorbiditet eller medicinsk behandling.

Eftersom det i frågan om hur mycket tid patienterna ägnat åt att arbeta med behandlingen 
också preciseras vilka olika delar som ingår i behandlingen lämnar frågan mindre utrymme 
för patienterna att själva tolka vad det innebär att “arbeta med behandlingen”. Detta ökar 
mätinstrumentets  validitet.  Dock  är  skattningarna  av  tid  subjektiva  mått  och  patienten 
förväntas dessutom göra denna skattning i efterhand vilket kan antas vara svårt. Eftersom 
frågeformuläret om tid fylls i var tredje vecka är det heller inte säkert att patienterna lär sig 
att  regelbundet notera hur mycket tid de ägnar åt behandlingen. Det är alltså oklart hur 
reliabelt detta mått är. Det kan också hävdas att det är felaktigt att slå ihop aktiviteter som 
att  registrera  övningar  med  att  skriva  och  läsa  meddelanden  till  och  från  behandlaren 
eftersom läsandet av meddelanden är en mer passiv aktivitet  som kanske snarare liknar 
läsandet av modultext.

I denna studie har andel genomförda moduler använts som ett slags mått på både kvantitet 
och kvalitet eftersom patienterna endast får tillgång till nästa modul om behandlaren anser 
att patienten visat att denna genomfört övningarna på korrekt sätt. Detta betyder dock att 
det är varje behandlares subjektiva bedömning som avgör när en patient är färdig med en 
modul.  Det finns ingen kontroll  av huruvida denna bedömning skulle vara samstämmig 
med en oberoende observatör. Alltså är det tveksamt om detta kan anses vara ett mått på 
kvalitet även om det säger mer om hur stor del av behandlingen som patienten har arbetat 
med  än  den  rena  tidsangivelsen.  Det  har  också  visat  sig  att  sambandet  mellan 
behandlingsutfall  och  compliance  vad  gäller  hemuppgifter  är  starkare  om patient  eller 
behandlare har skattat om hemuppgifterna är genomförda eller inte än om bedömningen 
gjorts  av  en  oberoende  bedömare  (Mausbach  et  al.,  2010).  I  vår  studie  har  vi  ingen 
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oberoende bedömare och heller inga standardiserade kriterier för när en patient kan anses 
ha fullföljt en moduls alla delar.

När  det  kommer  till  fritextsvaren  på  frågorna om vilka händelser,  omständigheter  eller 
personer som gjort det svårare respektive lättare att arbeta med behandlingen kan följande 
sägas. Att svaren blir markant kortare och färre för varje gång frågorna ställs tyder på att 
patienterna har  tröttnat  att  svara.  Detta  gör också att  svaren blir  mindre  uttömmande.  I 
frågeformulärets början står också att patienternas behandlare inte kommer att läsa svaren 
under behandlingen. Detta kan möjligen ha gjort patienterna mindre angelägna om att svara 
om det är så att de tolkat detta som att ingen kommer att läsa det de skriver. Mer utförliga 
djupintervjuer skulle kunna ge en mer nyanserad bild av på vilket sätt olika omständigheter 
är försvårande eller underlättande för patienterna.

Att  det  fanns  ett  signifikant  samband  mellan  det  så  kallade  påverkansmåttet  och  andel 
genomförda moduler samt mellan påverkansmått och mängden tid patienterna arbetat med 
behandlingen tyder på att påverkansmåttet har en god validitet. Det är dock ett mått med 
väldigt få skalsteg, (endast två för försvårande respektive underlättande) och spridningen på 
svaren är därför mycket snäv. Fler skalsteg hade ökat frågans reliabilitet.

Det bör också tas hänsyn till att det kan finnas andra förklaringar till de samband vi har 
hittat  i  form av moderatorer  eller  mediatorer.  Personer som skattat  omständigheter  som 
försvårande kan vara personer som har svårt för olika situationer och är kanske också de 
som har svårast för att planera sin egen tid vilket gör att de får svårare att genomgå en 
självhjälpsbehandling  och  att  vi  därför  får  ett  samband  mellan  påverkansmått  och 
behandlingsutfall och tid.

Tidigare forskning har också visat att det tycks finnas ett samband mellan hur väl patienten 
har förstått sin uppgift och huruvida uppgiften görs (Fehm & Mrose, 2008; Scheel et al., 
2004). Om detta stämmer kan resultaten möjligen också bero på faktorer som läsförståelse 
eller  förmåga att  ta  till  sig ny information.  Det är  också möjligt  att  funktionsnivå mätt 
genom den Globala  funktionsskattningsskala  (GAF)  skulle  kunna vara  en  modererande 
eller medierande faktor då självhjälpsbehandlingar ställer högre krav på att klienten själv 
skall kunna planera sin tid och genomföra behandlingen.

Några etiska överväganden är också på sin plats. Undersökningsdeltagarna ingår i reguljär 
primärvård och är inte medvetna om att deras svar på frågeformuläret om tid används i 
denna studie.  Eftersom frågeformuläret  är  en del  av den ordinarie  veckomätningen och 
belades  med  tvingande  svar  kunde  patienterna  heller  inte  välja  att  avstå  från 
frågeformuläret. När vi fick tillåtelse att göra denna studie var detta med argumentationen 
att  frågeformuläret  endast skulle  ta minimalt  med tid i  anspråk och därför inte  påverka 
behandlingen nämnvärt. Det tycks dock som att patienterna kan ha uppfattat det som ett 
krävande moment trots allt. I frågeformuläret ombeds patienterna att beskriva personliga 
omständigheter och somliga patienter har varit väldigt detaljerade i sina svar. Patienterna 
har själva kunnat välja hur mycket de velat berätta men kanske hade de besvarat frågorna 
annorlunda om de vetat hur materialet skulle komma att användas.
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Resultatdiskussion
Schmidt och Woolaway-Bickels (2000) studie som jämfört hur mycket tid patienter uppger 
att  de  har  arbetat  med  hemuppgifter  på  och  behandlingsutfall  fann  inget  signifikant 
samband mellan tid och behandlingsutfall. I föreliggande studie var korrelationen mellan 
behandlingsutfall  och  den  tid  patienterna  ägnat  åt  att  arbeta  med  behandlingen  icke 
signifikant om tre möjliga extremvärden exkluderades. Eftersom inga indikationer fanns på 
att  dessa  värden var  felaktigt  inmatade  bör  den signifikanta  korrelationen  som hittades 
mellan behandlingsutfall och den tid samtliga patienter (inklusive extremvärden) ägnat åt 
att  göra  olika  uppgifter  inte  tolkas  som felaktig.  Denna studie  fann alltså  ett  samband 
mellan tid och behandlingsutfall som Schmidt och Woolaway-Bickel (2000) inte gjorde i 
sin studie. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att den tidigare studien gjordes 
på  patienter  i  traditionell  behandling.  I  och  med  att  patienter  fick  psykoedukation  på 
muntlig  väg  genom  sina  behandlare  och  alltså  kunde  tillgodogöra  sig  en  stor  del  av 
behandlingen genom att  närvara under sessionerna kan man utgå från att  det fanns fler 
aspekter av behandlingen än bara hemuppgifterna som påverkade patienternas förbättring. I 
de  behandlingar  som vi  undersökt  syftar  mängden  nedlagd tid  istället  till  alla  delar  av 
behandlingen,  d.v.s. det finns ingen annan möjlighet  för patienterna att  tillgodogöra sig 
behandlingen  på  än  att  själva  arbeta  med  den.  Av  det  skälet  är  det  inte  orimligt  att  
kopplingen mellan vår tidsskattning är starkare än den i den tidigare studien. Samtidigt var 
sambandet  mellan  tid  och  behandlingsutfall  inte  entydigt  signifikant  medan  sambandet 
mellan andel genomförda moduler och behandlingsutfall var signifikant. Detta ligger i linje 
med  tidigare  forskning  som menar  att  patienter  som  gör  sina  hemuppgifter  får  bättre 
resultat än de som inte gör dem. Det tyder också på att det finns en kvalitetsaspekt som är 
viktigare än antalet timmar som patienterna säger sig ha arbetat med behandlingen, vilket 
också ligger i linje med Schmidt och Woolaway-Bickels (2000) resultat. Exempelvis ger 
exponeringsövningar ingen effekt om de inte genomförs på rätt sätt.

Det verkar också som att patienterna slutat engagera sig i sin behandling under den sista 
veckan. Vissa patienter har antytt att detta beror på att de mått så mycket bättre att det inte 
känns lika viktigt att jobba med behandlingen längre. Detta är viktigt att försöka motverka 
som behandlare  eftersom det  inte  är  ovanligt  med  försämring  efter  behandlingsslut  om 
patienten inte fortsätter att arbeta med behandlingen under en längre tid.

I  den  utvärdering  som alla  patienter  fyller  i  vid  slutet  på  behandlingen  är  det  många 
patienter  som hävdat  att  de  skulle  ha behövt  mer  tid  till  att  arbeta  med  behandlingen. 
Eftersom det inte verkar vara enbart tid som är viktigt i behandlingsarbetet är det kanske 
viktigare att fråga sig hur behandlaren kan hjälpa patienterna att utnyttja den tid de har på 
bästa  sätt  istället  för  att  bara  ge  dem  mer  tid.  Utifrån  vad  patienterna  beskrivit  som 
försvårande och underlättande omständigheter är det tydligt att det finns många aspekter i 
en patients liv som kan påverka deras möjligheter att arbeta med behandlingen på egen 
hand och genom påverkansmåttet  tycks  det stå klart  att  dessa hänger samman med hur 
mycket hjälp patienten får av behandlingen. Som behandlare blir det därför viktigt att se till 
hela livssituationen. Det kan finnas många händelser eller omständigheter som patienten 
kan behöva hjälp med att hantera. Med tanke på att nedstämdhet och ångest dessutom gör 
det  svårare  för  människor  att  planera  och  hitta  ork  kan  detta  vara  extra  viktigt  vid 
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behandling av just  nedstämda och ångestfyllda  patienter.  Därmed inte  sagt  att  patienter 
skall  ges  möjlighet  att  skjuta  upp  behandlingen  på  grund  av  tidsbrist.  Istället  behöver 
patienterna kanske hjälp att bryta ner behandlingen i mindre delar för att orka med. Det kan 
vara så att en vecka per modul är ett för stort tidsspann för vissa, speciellt när patienten 
förväntas göra krävande exponeringsövningar. Det kanske också behöver bli tydligare för 
patienterna att behandlingen är krävande och inte bör påbörjas om man redan på förhand 
vet att man står inför en extra stressig period i livet. Eftersom många patienter angett att  
stöd från anhöriga hjälpt dem med behandlingsarbetet är det kanske också på sin plats att 
föreslå  för  patienterna  att  de  involverar  sina  anhöriga  i  den  mån  de  själva  känner  sig 
bekväma med detta.

När det kommer till de patienter som avslutade behandlingen i förtid fanns inga skillnader 
mellan dessa och de övriga undersökningsdeltagarna var gäller ingångsvärde på MADRS-
S,  mängden  tid  de  skattat  att  de  arbetat  med  behandlingen  eller  hur  de  skattat 
omständigheter som försvårande eller underlättande vid behandlingsvecka tre. Det är oklart 
varför dessa patienter avbrutit behandlingen i förtid. Kanske är det trots allt dessa som har 
det svårast att ta sig tid eller de som haft svårast omständigheter men det är svårt att uttala 
sig om. Att det  fanns en signifikant skillnad mellan de som avbröt behandlingen innan 
behandlingsvecka åtta och de som var kvar under alla tolv veckor tyder på att tid trots allt 
har en viss betydelse och att patienterna behöver arbeta med behandlingen under en längre 
tid för att förbättras.

Sammanfattning och förslag på vidare forskning
Denna studie har funnit samband mellan hur mycket patienten på egen hand arbetar med sin 
internetförmedlade KBT-behandling och förbättring av depressiva symptom även om det är 
oklart på vilket sätt tid och mängden genomförda uppgifter är relaterade till varandra. Det 
står också klart att det finns många aspekter i patienters liv som påverkar deras möjligheter 
att arbeta med sin behandling och att detta är något som behandlare behöver ta hänsyn till 
för att på bästa sätt hjälpa patienterna mot ett friskare liv. För att få en djupare inblick i 
vilka parametrar som är viktiga i patienters eget arbete inom en KBT-behandling behövs 
vidare forskning där kvaliteten på arbetet bedöms på ett mer systematiskt sätt. Detta vore 
intressant för att ta reda på om patienterna ägnar den tid de lägger på behandlingen på ”rätt” 
saker, exempelvis att utföra övningar korrekt. Att utforma och använda ett mätinstrument 
som det som föreslås av Kazantzis et al. (2004) skulle kunna vara ett bra första steg. Med 
tanke på att denna studie har för få undersökningsdeltagare vore det önskvärt att studien 
gjordes om med fler deltagare och att då också dela upp behandlingens olika delar i fler 
underkategorier  för  att  exempelvis  kunna  skilja  läsande  av  meddelanden  från 
övningsuppgifter.   För att  få en ökad förståelse för på vilket  sätt  olika omständigheter, 
händelser eller personer gör det lättare respektive svårare för patienterna att ta sig tid att 
arbeta med behandling skulle djupintervjuer vara ett intressant alternativ. 
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Bilaga 1. Frågeformulär om tid

Dina  svar  på  dessa  frågor  kommer  endast  användas  till  att  utvärdera  behandlingen  i 
efterhand och läses inte av din behandlare. Skicka därför ett vanligt meddelande till  din 
behandlare om du vill att hon/han ska känna till något av det du skriver här nedanför.

1. Hur mycket tid totalt uppskattar du att du de senaste 7 dagarna har lagt ner på...

a) att läsa modultexter (på Internet eller utskrivet på papper)?
Timmar (max 20) ….........
Minuter (max 60) ….........

b)  att  arbeta  med  behandlingen  vid  datorn  (exempelvis  att  fylla  i  arbetsblad,  svara  på 
formulär,  skriva  modulrapporter,  skriva/läsa  meddelanden  till/från  din  behandlare, 
diskutera i forumet)?
Timmar (max 20) …........
Minuter (max 60) …........

c)  att  arbeta  med  hemuppgifter  utan  att  sitta  vid  datorn  (exempelvis  att  registrera 
tankar/beteenden på papper, göra övningar i din vardag eller medvetet pröva nya saker som 
du fått i hemuppgift)?
Timmar (max 20) ….........
Minuter (max 60) ….........

2. Vilka händelser/omständigheter/personer har under veckan som gått gjort det lättare för 
dig att ta dig tid att arbeta med behandlingen? På vilket sätt?

3. Vilka händelser/omständigheter/personer har under veckan som gått gjort det svårare för 
dig att ta dig tid att arbeta med behandlingen? På vilket sätt?

4. Sammantaget, hur har alla händelser/omständigheter/personer under de senaste 7 dagarna 
totalt sett påverkat dina möjligheter att ta dig tid för behandlingen?

• Gjort det mycket svårare för mig att ta mig tid
• Gjort det svårare för mig att ta mig tid
• Varken gjort det lättare eller svårare för mig att ta mig tid
• Gjort det lättare för mig att ta mig tid
• Gjort det mycket lättare för mig att ta mig tid



30

Bilaga 2. MADRS-S

Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av Ditt nuvarande sinnestillstånd. Vi vill 
alltså att Du skall försöka gradera hur Du mått under de senaste tre dygnen

Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena 
uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. Markera den  
siffra som Du tycker bäst stämmer in med hur Du mått de senaste tre dagarna. Tänk inte alltför  
länge, utan försök arbeta snabbt.

1. Sinnesstämning
Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen,tungsint eller dyster till mods.  
Tänk efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om du har skiftat i humöret eller om det har  
varit i stort sett detsamma hela tiden, och försök särskilt komma ihåg om du har känt dig lättare till  
sinnes om det har hänt något positivt.

0 Jag kan känna mig glad eller ledsen, allt efter omständigheterna.
1 -
2 Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland kan det kännas lättare.
3 -
4  Jag  känner  mig  genomgående  nedstämd  och  dyster.  Jag  kan  inte  glädja  mig  åt  sådant  som 
vanligen skulle göra mig glad.
5 -
6 Jag är totalt nedstämd och olycklig att jag inte kan tänka mig värre.

2. Oroskänslor
Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spänning, olust och ångest eller  
odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna. Tänk särskilt på hur intensiva känslorna varit, och 
om de kommit och gått eller funnits hela tiden.

0 Jag känner mig mestadels lugn.
1 -
2 Ibland har jag obehagliga känslor av inre oro.
3 -
4 Jag har ofta en känsla av inre oro som ibland kan bli mycket stark, och som jag måste anstränga 
mig för att bemästra.
5 -
6 Jag har fruktansvärda, långvariga eller outhärdliga ångestkänslor.

3. Sömn
Här ber vi Dig beskriva hur bra du sover. Tänk efter hur länge du sovit och hur god sömnen varit 
under de senaste tre nätterna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit  
sömnmedel eller ej. Om du sover mer än vanligt, sätt din markering vid 0.

0 Jag sover lugnt och bra och tillräckligt länge för mina behov. Jag har inga särskilda svårigheter att 
somna.
1 -
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2 Jag har vissa sömnsvårigheter. Ibland har jag svårt att somna eller sover ytligare eller oroligare än  
vanligt.
3 -
4 Jag sover minst två timmar mindre per natt än normalt. Jag vaknar ofta under natten, även om jag  
inte blir störd.
5 -
6 Jag sover mycket dåligt, inte mer än 2-3 timmar per natt.

4. Matlust
Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänka efter om den på något sätt skilt sig från vad  
som är normalt för dig. Om du skulle ha bättre aptit än normalt, markera då det på 0.

0 Min aptit är som den brukar vara.
1 -
2 Min aptit är sämre än vanligt.
3 -
4 Min aptit har nästan helt försvunnit. Maten smakar inte och jag måste tvinga mig att äta.
5 -
6 Jag vill inte ha någon mat. Om jag skall få någonting i mig, måste jag övertalas att äta.

5. Koncentrationsförmåga
Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig på olika  
aktiviteter.  Tänk  igenom  hur  du  fungerar  vid  olika  sysslor  som  kräver  olika  grad  av 
koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande.

0 Jag har inga koncentrationssvårigheter.
1 -
2  Jag  har  tillfälligt  svårt  att  hålla  tankarna  samlade  på  sådant  som normalt  skulle  fånga  min 
uppmärksamhet (t ex läsning eller TV-tittande).
3 -
4 Jag har påtagligt svårt att koncentrera mig på sådant som normalt inte kräver någon ansträngning 
från min sida (t ex läsning eller samtal med andra människor).
5 -
6 Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting.

6. Initiativsförmåga
Här ber vid dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har lätt eller svårt för att  
komma igång med sådant du tycker du bör göra, och i vilken utsträckning du måste över vinna ett  
inre motstånd när du skall ta itu med något.

0 Jag har inga svårigheter med att ta itu med nya uppgifter.
1 -
2 När jag skall ta itu med något, tar det emot på ett sätt som inte är normalt för mig.
3 -
4  Det  krävs  en  stor  ansträngning för  mig  att  ens  komma  igång  med  enkla  uppgifter  som jag 
vanligtvis utför mer eller mindre rutinmässigt.
5 -
6 Jag kan inte förmå mig att ta itu med de enklaste vardagssysslor.
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7. Känslomässigt engagemang
Här ber vi dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och för andra människor,  
och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje.

0 Jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den, och det bereder mig både nöje och 
glädje.
1 -
2 Jag känner mindre starkt för sådant som brukar engagera mig. Jag har svårare än vanligt att bli 
glad eller svårare att bli arg när det är befogat.
3 -
4 Jag kan inte känna något intresse för omvärlden, inte ens för vänner och bekanta.
5 -
6 Jag har slutat uppleva några känslor. Jag känner mig smärtsamt likgiltig även för mina närmaste.

8. Pessimism
Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget värde. Tänk efter i vilken 
utsträckning du ger dig självförebråelser, om du plågas av skuldkänslor, och om du oroat dig oftare 
än vanligt för t ex din ekonomi eller din hälsa.

0 Jag ser på framtiden med tillförsikt. Jag är på det hela taget ganska nöjd med mig själv.
1 -
2 Ibland klandrar jag mig själv och tycker att jag är mindre värd än andra.
3 -
4 Jag grubblar ofta över mina misslyckanden och känner mig mindervärdig eller dålig, även om 
andra tycker annorlunda.
5 -
6 Jag ser allting i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som om jag var en alltigenom  
dålig människa, och som om jag aldrig skulle kunna få någon förlåtelse för det hemska jag gjort.

9. Livslust
Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på självmord, och i så fall, i vilken 
utsträckning upplever du detta som en verklig utväg?

0 Jag har normal aptit på livet.
1 -
2 Livet känns inte särskilt meningsfullt men jag önskar ändå inte att jag vore död.
3 -
4 Jag tycker  ofta det  vore bättre att  vara död,  och trots att  jag egentligen inte önskar det,  kan  
självmord ibland kännas som en möjlig utväg.
5 -
6 Jag är egentligen övertygad om att min enda utväg är att dö, och jag tänker mycket på hur jag bäst 
skall gå tillväga för att ta mitt eget liv.


