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Sammanfattning  
Oro är ett vanligt förekommande fenomen i kliniska såväl som subkliniska populationer. 
Föreliggande studie är en uppföljning av behandlingsresultaten publicerade i Westerström-Nygren 
och Persson (2016), inom ramen för Orosstudien på Karolinska Institutet, gällande 
internetförmedlad exponering med responsprevention avseende tröstetankar (iERPt) respektive 
internetförmedlad stresshanteringsbehandling (iSHB) vid oro hos en transdiagnostisk population. 
Syftet var att undersöka långtidseffekten av iERPt (n = 125) i förhållande till iSHB (n = 118) fyra 
respektive 12 månader efter behandlingsavslut. Behandlingseffekt mättes med Penn State Worry 
Questionnaire (PSWQ), Cognitive Avoidance Questionnaire (CAQ), Montgomery Åsberg 
Depression Rating Scale–Self rated (MADRS-S) och Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory 
(BBQ). Data beräknades med ANOVA med upprepade mätningar samt oberoende t-test. Resultatet 
visade att de goda behandlingseffekterna som uppmättes med PSWQ och CAQ för iERPt och 
iSHB vid behandlingsavslut fortsatte att förbättras inom båda betingelserna från behandlingsavslut 
till fyramånadersmätning. Inom iERPt-betingelsen vidmakthölls dessa behandlingseffekter till  
12-månadersuppföljning. Inom iSHB-betingelsen vidmakthölls behandlingseffekten avseende 
PSWQ från fyra- till 12-månadersuppföljning, men behandlingsresultaten avseende CAQ 
försämrades. Behandlingseffekterna uppmätta med MADRS-S och BBQ vid behandlingsavslut 
vidmakthölls för båda betingelserna till fyra- och 12-månadersuppföljning. Ingen skillnad i 
behandlingseffekt påvisades mellan betingelserna på något utfallsmått vid 12-månadersmätning.  
I sin helhet påvisades behandlingseffekten för båda betingelserna hålla i sig över tid. Både iERPt 
och iSHB kan således förstås som effektiva behandlingsmetoder för att på kort liksom lång sikt 
reducera överdriven oro. 
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(n = 118) fyra respektive 12 månader efter behandlingsavslut. Behandlingseffekt 
mättes med Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), Cognitive Avoidance 
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avseende PSWQ från fyra- till 12-månadersuppföljning, men behandlingsresultaten 
avseende CAQ försämrades. Behandlingseffekterna uppmätta med MADRS-S och 
BBQ vid behandlingsavslut vidmakthölls för båda betingelserna till fyra- och  
12-månadersuppföljning. Ingen skillnad i behandlingseffekt påvisades mellan 
betingelserna på något utfallsmått vid 12-månadersmätning. I sin helhet påvisades 
behandlingseffekten för båda betingelserna hålla i sig över tid. Både iERPt och iSHB 
kan således förstås som effektiva behandlingsmetoder för att på kort liksom lång sikt 
reducera överdriven oro. 
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FÖRKORTNINGAR	

BBQ: Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory. 
CAQ: Cognitive Avoidance Questionnaire. 
CCA: Complete Case Analysis. 
EO: Etablerande omständigheter (stimuli som tillfälligt påverkar ett beteende och 
dess förstärkningar och försvagningar). 
ERP: Exponering med responsprevention (exponering för interna och externa stimuli 
som väcker obehag och responsprevention gällande primärt externa flykt- och 
undvikandebeteenden). 
ERPt: Exponering med responsprevention avseende tröstetankar (exponering för 
interna och externa stimuli som väcker obehag och responsprevention gällande 
primärt interna flykt- och undvikandebeteenden). 
iERPt: Internetförmedlad ’exponering med responsprevention avseende tröstetankar’ 
(exponering för interna och externa stimuli som väcker obehag och 
responsprevention gällande primärt interna flykt- och undvikandebeteenden). 
iSHB: Internetförmedlad ’stresshanteringsbehandling’ (tillämpad avslappning i 
kombination med kontrollstrategier som syftar till att minska yttre stressorer). 
KBT: Kognitiv beteendeterapi (samlingsnamn för olika behandlingsprotokoll med 
utgångspunkt i kognitiv teori liksom inlärningspsykologi). 
Little’s MCAR Test: Little’s Missing Completely at Random Test. 
MADRS-S: Montgomery Åsberg Depression Rating Scale–Self rated. 
PSWQ: Penn State Worry Questionnaire. 
SHB: Stresshanteringsbehandling (tillämpad avslappning i kombination med 
kontrollstrategier som syftar till att minska yttre stressorer). 
TA: Tillämpad avslappning (behandlingsintervention som fokuserar på att minska 
muskulär anspänning i kroppen).
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BAKGRUND	

Definition	av	oro	
Oro är ett fenomen som är vanligt förekommande i kliniska såväl som subkliniska 
populationer (Ehring & Watkins, 2008) och kan karaktäriseras av många olika, ibland 
vitt skilda teman (Roemer, Orsillo, & Barlow, 2002). Oro kan beskrivas som en kedja 
av tankar bestående av negativt emotionellt innehåll (Borkovec, Robinson, Pruzinsky, 
& DePree, 1983). En ofta använd definition av oro, som det även finns experimentellt 
stöd för, görs utifrån konceptualiseringen att oro är en verbal tankestrategi som 
används för att hantera eller undvika aversiva emotionella och/eller kognitiva 
upplevelser (Behar, DiMarco, Hekler, Mohlman, & Staples, 2009; Borkovec, Ray, & 
Stöber, 1998; Freeston, Dugas, & Ladouceur, 1996; Newman & Llera, 2011; Wells, 
2004). Det är utifrån denna definition vitalt att särskilja oro från ibland synonymt 
använda begrepp som stress och ångest, då oro kan beskrivas som ett specifikt kovert 
beteende med primär funktion att undvika aversiva inre upplevelser, medan stress och 
ångest kan beskrivas som emotionella och fysiologiska reaktioner (Andersson et al., 
2016; Borkovec et al., 1998; Ursin & Eriksen, 2004). 

Varför	oroar	vi	oss?	
Utifrån ett evolutionärt perspektiv har oro beskrivits som en vital 
överlevnadsmekanism, då oro har tillåtit människan att tänka ut eventuella faror 
innan de har realiserats (Brosschot, Verkuil, & Thayer, 2016; Wadström, 2014). Att 
vara vaksam och att tankemässigt kunna föreställa sig potentiella hot, liksom 
möjligheten att undvika dessa, har bidragit till att öka människans 
överlevnadschanser. Oro har därmed fyllt en livsavgörande funktion och varit 
gynnsamt för människans utveckling. Människan i modern tid har kvar detta 
evolutionära varnings- och beredskapssystem som gör individen känslig för att 
upptäcka, reducera och undvika möjliga och upplevda hot (Brosschot et al., 2016; 
Wadström, 2014).  

När	blir	oro	patologiskt?	
Att vara vaksam har, som ovan nämnt, hjälpt människan att förutse och undvika hot 
(Brosschot et al., 2016; Wadström, 2014). Vaksamheten kan dock bli överdriven och 
generaliserad till sådant som egentligen inte är hotfullt, varpå oro kan komma att bli 
orimligt besvärande (Brosschot et al., 2016; Wadström, 2014). Oro kan således 
konceptualiseras på ett spektrum från normativt och potentiellt nödvändigt 
problemlösande, till problematiskt oroande karaktäriserat av repetitivt 
katastroftänkande (Gladstone et al., 2005). Patologisk oro skiljer sig från normal oro 
genom dess frekvens, duration och intensitet, snarare än innehåll (Borkovec et al., 
1998). Då oron blir överdriven, okontrollerbar och kronisk skapar oron vanligtvis 
lidande och/eller påverkar vardagligt fungerande negativt, och kan då beskrivas som 
patologisk (Borkovec et al., 1998).  
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Prevalens	
Oro förekommer inom ramen för de flesta ångestsyndromen, däribland vid 
generaliserat ångestsyndrom (GAD), social fobi, tvångssyndrom och paniksyndrom, 
liksom vid depression, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och insomni 
(Chelminski & Zimmerman, 2003; Gladstone et al., 2005; Semler & Harvey, 2004; 
Starcevic, 1995; Starcevic et al., 2007). GAD är den psykiatriska diagnos som rent 
definitionsmässigt inbegriper störst betoning på oro (American Psychiatric 
Association, 2013) samt den psykiatriska diagnos som har visats inbegripa högst och 
svårast orosfrekvens (Chelminski & Zimmerman, 2003), om än oro också – som 
precis nämnt – förekommer bland andra psykiatriska populationer. Den främsta 
forskningen på oro har dock gjorts på populationer med GAD. 

Livstidsprevalensen för GAD bland vuxna världen över varierar mellan 2-6% 
(Ishikawa, Kawakami, & Kessler, 2016; Kessler & Wang, 2008; Lieb, Becker, & 
Altamura, 2005) och 12-månadersprevalensen för GAD bland vuxna världen över 
varierar mellan 1-3% (Ishikawa et al., 2016; Kessler, Chiu, Demler, & Walters, 2005; 
Kessler et al., 1994; Lieb et al., 2005). GAD tenderar att vara två till tre gånger 
vanligare bland kvinnor än män (Kessler et al., 1994; Lieb et al., 2005) och andelen 
personer med besvär av GAD är generellt sett högre bland personer i medelåldern 
samt hos äldre (Wittchen, 2002). Riskfaktorer för utveckling av GAD har vidare 
rapporterats vara arbetslöshet och separation från en signifikant part (Wittchen & 
Hoyer, 2001). Till skillnad från flertalet andra psykiatriska diagnoser tenderar varken 
inkomst- eller utbildningsnivå korrelera med risk för utveckling GAD. Utan 
behandling övergår patienter med GAD sällan till full remission. Dessutom ökar 
GAD risken för utveckling av komorbida tillstånd, särskilt depression (Wittchen & 
Hoyer, 2001). Vidare är komorbiditet vanligt förekommande vid GAD. Runt 90% av 
patienter diagnostiserade med GAD besväras av minst en annan psykiatrisk diagnos, 
varav depression är vanligast (Lieb et al., 2005). 

Hög orosfrekvens förekommer även bland personer som inte möter kriterierna 
för GAD (Ruscio, 2002). Närmare bestämt har det i en studie påvisats att majoriteten 
av personer med uppmätt hög orosfrekvens inte uppfyller några kriterier, eller enbart 
möter ett kriterium, av de som ställs för diagnostisering av GAD (Ruscio, 2002). 
Överdriven oro kan således förstås som en vanligt förekommande fenotyp som inte 
nödvändigtvis fångas bäst med det samtida diagnostiska systemet. Trots detta har få 
studier fokuserat på oro som transdiagnostiskt fenomen (Ruscio, 2002). Data från 
Sverige indikerar dock att 22.8% av populationen (16-84 år) har besvär av oro, 
ängslan och ångest, samt att 6.4% av populationen har svåra besvär av oro, ängslan 
och ångest (Statistiska centralbyrån, 2014). Vidare har det i en icke-klinisk 
population visats att 38% oroar sig minst en gång om dagen, vilket styrker att oro är 
ett vanligt förekommande fenomen inte bara i kliniska populationer utan även i  
icke-kliniska populationer (Tallis, Davey, & Cupuzzo, 1994). 

Sammanfattningsvis förekommer oro bland olika psykiatriska populationer, 
snarare än enbart bland personer med GAD, samt förekommer även i subkliniska 
liksom icke-kliniska populationer (Ehring & Watkins, 2008; Ruscio, 2002; Tallis et 
al., 1994). 
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Psykologiska	teorier	om	oro  
Det finns olika psykologiska teorier om hur oro uppkommer och vidmakthålls, varav 
vissa teorier är mer etablerade än andra (Behar et al., 2009). Nedan presenteras en 
översikt kring de i dagsläget mest etablerade psykologiska teorierna om oro. 

Teori	om	undvikandemodell	för	oro	
Borkovecs undvikandemodell för oro är en teori som beskriver oro som en verbal-
lingvistisk tankeaktivitet vars funktion är att undvika aversiva mentala bilder liksom 
associerad emotionell och fysiologisk aktivering (Borkovec, Alcaine, & Behar, 2004; 
Borkovec et al., 1998). På detta sätt beskrivs oro hjälpa människan att kortsiktigt 
reducera inre påfrestningar liksom att reflektera kring eventuella faror. Detta kan 
dock resultera i inkorrekta föreställningar om att oro är en effektiv 
problemlösningsstrategi, och undvikandet bidrar därigenom till att de aversiva 
symtomen vidmakthålls eller förstärks över tid genom negativ förstärkning 
(Borkovec et al., 2004; Borkevec et al., 1998).  

Borkovecs undvikandemodell bygger på forskning som styrker att oro är en 
kognitiv flykt- och undvikandestrategi som används i syfte att reducera hotfulla 
mentala bilder och dämpa sympatikuspåslag (Borkovec et al., 2004; Borkovec & Hu, 
1990; Borkovec, Lyonfields, Wiser, & Deihl, 1993; Peasley-Miklus & Vrana, 2000). 
Vidare bygger teorin på forskning som indikerar att verbala tankar om emotionellt 
laddade stimuli leder till mindre kardiovaskulär respons samt lägre sympatiskt påslag 
än mentala bilder om samma emotionellt laddade stimuli (Behar et al., 2009; Tucker 
& Newman, 1981; Vrana, Cuthbert, & Lang, 1986). Detta styrker antagandet om att 
verbala tankar dämpar aversiva inre upplevelser mer effektivt än mentala bilder 
(Borkovec et al., 2004). 

Teori	om	intolerans	för	osäkerhet	
Dugas teori om intolerans för osäkerhet skildrar oro som ett resultat av minskad 
tolerans för osäkerhet (Dugas, Buhr, & Ladouceur, 2004). Intolerans för osäkerhet 
beskrivs som en kognitiv bias där individen tolkar och reagerar negativt på situationer 
som upplevs som tvetydiga, och till följd av detta blir överdrivet vaksam samt 
tenderar att tolka osäkra situationer som hotfulla (Dugas et al., 2004; Dugas et al., 
2005; Dugas & Koerner, 2005). Enligt teorin används oro i tvetydiga situationer för 
att hantera den negativa upplevelsen av osäkerhet (Dugas et al., 2004; Dugas et al., 
2005). Oro kan således på liknande sätt som i Borkovecs undvikandemodell förstås 
som ett undvikande av inre obehag som genererar inkorrekta föreställningar om att 
oro är en effektiv problemlösningsstrategi, vilket förstärker orosprocessen (Borkovec 
et al., 2004; Borkovec et al., 1998; Dugas & Koerner, 2005). 

Dugas teori om intolerans för osäkerhet styrks av forskning som indikerar att 
individer med högre nivåer av intolerans för osäkerhet, i jämförelse med individer 
med lägre nivåer av intolerans för osäkerhet, tolkar tvetydiga situationer som mer 
farliga (Dugas et al., 2005). Teorin stöds också av forskningsresultat som indikerar att 
förändringar i intolerans för osäkerhet föregår förändringar i orosfrekvens (Bomyea 
et al., 2015; Dugas & Ladouceur, 2000; Goldman, Dugas, Sexton, & Gervais, 2007; 
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Ladouceur, Gosselin, & Dugas, 2000). Vidare har det i en experimentell studie, gjord 
på en icke-klinisk population, påvisats att ökad intolerans för osäkerhet tenderar att 
leda till ökad grad av oro (Ladouceur et al., 2000). 

Teori	om	metakognitiv	modell	för	oro	
Wells (2004, 2005, 2006a) särskiljer mellan två typer av oro i sin metakognitiva 
modell för oro; typ 1- och typ 2-oro. Typ 1-oro beskrivs som en vardaglig form av 
oro som används för att reducera eller hantera obehag vid externa hotfulla situationer 
eller aversiva inre upplevelser, och beskrivs leda till inkorrekta föreställningar om 
orons effektivitet, vilket bidrar till vidmakthållande av oro över tid. Typ 2-oro, även 
kallad meta-oro, beskrivs i jämförelse med typ 1-oro som en mer besvärande form av 
oro som utöver oro karaktäriseras av negativa grundföreställningar om oro, såsom att 
oron är okontrollerbar och farlig. Som resultat engagerar sig individer med typ 2-oro i 
ineffektiva problemlösningsstrategier i syfte att kontrollera tankar, känslor och 
beteenden. Detta kan leda till en minskad upplevd självförmåga att kontrollera oro, 
vilket förstärker de negativa föreställningarna om oro ytterligare och bidrar till 
vidmakthållande av meta-oro (Wells, 2004, 2005, 2006a). 

Wells metakognitiva modell för oro stöds av forskning som indikerar att positiva 
föreställningar om oro tenderar att förekomma hos individer med patologisk oro 
liksom hos patienter med GAD, paniksyndrom och socialt ångestsyndrom (Ruscio & 
Borkovec, 2004; Wells & Carter, 2001). Vidare visar forskning, i enlighet med teorin, 
att negativa föreställningar om oro är signifikant relaterat till patologisk oro 
(Cartwright-Hatton & Wells, 1997; Davis & Valentiner, 2000; Fisak, Mentuccia, & 
Przeworski, 2014; Ruscio & Borkovec, 2004; Wells & Carter, 2001). Teorin styrks 
också av forskning som har visat att negativa föreställningar om oro är det konstrukt 
som särskiljer vardaglig form av oro från patologisk oro hos patienter med GAD 
(Cartwright-Hatton & Wells, 1997; Davis & Valentiner, 2000).  

Teori	om	ökad	fysiologisk	anspänningsnivå	
Fysiologisk anspänning har beskrivits spela en stor roll för uppkomsten liksom 
vidmakthållandet av oro (Brosschot, Gerin, & Thayer, 2006; Brosschot, Van Dijk, & 
Thayer, 2007). Om än oro beskrivs som en form av undvikande, i enlighet med ovan 
nämnda teorier, beskrivs vidmakthållandet av oro istället utifrån en samverkan mellan 
bland annat kognitiva och fysiologiska responser (Hayes-Skelton, Roemer, Orsillo, & 
Borkovec, 2013). Oro beskrivs förlänga den kognitiva representationen av stressorer, 
vilket bidrar till en förlängd och förhöjd fysiologisk anspänningsnivå som i sin tur 
skapar en ond spiral av fortsatt fysiologisk anspänning och oro (Brosschot et al., 
2006; Brosschot, Pieper, & Thayer, 2005; Brosschot et al., 2007; Hayes-Skelton et 
al., 2013).  

Teorin om förhöjd anspänningsnivå bygger på forskning som indikerar att oro 
har en direkt relevans för ökad fysiologisk anspänning (Brosschot et al., 2006; 
Brosschot et al., 2007; Hammel et al., 2011; Joormann & Stöber, 1999; Newman, 
Llera, Erickson, Przeworski, & Castonguay, 2013; Pieper, Brosschot, Van Der 
Leeden, & Thayer; 2010; Thayer, Friedman, & Borkovec, 1996). Exempelvis har oro 
associerats med ökad sympatikusaktivitet (Hammel et al., 2011; Pieper et al., 2010) 
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och minskad aktivering i parasympatiska nervsystemet (Brosschot et al., 2007; 
Hammel et al., 2011; Pieper et al., 2010; Thayer et al., 1996). Detta har påvisats i 
samband med experimentell orosbetingelse hos deltagare med och utan GAD 
(Hammel et al., 2011; Thayer et al., 1996) såväl som både vid vaket tillstånd och 
under sömn hos individer med patologisk oro (Brosschot et al., 2007; Pieper et al., 
2010). 

Teori	om	oro	som	två	beteenden	
I en nyare psykologisk teori om oro av Wadström (2014) beskrivs oro i form av två 
separata beteenden. Denna teori är en av få teorier att skilja sig signifikant från övriga 
etablerade teorier i konceptualiseringen av oro. Till skillnad från övriga teorier som 
konceptualiserar oro som ett kovert beteende som fyller en viss funktion (Behar et al., 
2009), konceptualiseras oro i Wadströms orosmodell som två koverta beteenden; 
olusttankar respektive tröstetankar (Wadström, 2014). Olusttankar beskrivs som 
tankar som väcker inre obehag hos individen, exempelvis katastrof- och 
osäkerhetstankar. Tröstetankar är istället tankar som har funktionen att tillfälligt 
undanröja olusttankar och minska aversivt emotionellt och fysiologiskt påslag. 
Exempel på tröstetankar är logiska motbevis mot olusttanken, manipulering av 
historien, liksom önske-, förklarande- och revanschtankar (Wadström, 2014). 
Wadström (2013, 2014) beskriver orosprocessen som en beteendekedja där 
olusttankar och tröstetankar växelvis avlöser varandra i en inre kognitiv dialog. 
Genom att göra en operant analys av olust- och tröstetankar beskriver teorin hur 
tröstetankar både agerar negativ förstärkning för olusttankar och diskriminativt 
stimulus för nästa olusttanke (Wadström, 2013). I den operanta analysen agerar 
aversiva fysiologiska symtom etablerande omständigheter (stimulus vars funktion är 
att tillfälligt påverka ett beteende och dess förstärkningar och försvagningar, EO) för 
olust- och tröstetankar. Detta då fysiologiskt stresspåslag gör det än mer förstärkande 
att använda tröstetankar, för att bli av med det inre obehaget bestående av olusttankar 
och fysiska sensationer (Michael, 1982, 1993, 2014; Wadström, 2013). När den 
operanta beteendeanalysen översätts till Mowrers tvåfaktorsanalys blir aversiva 
fysiologiska symtom den betingade responsen, som tillsammans med olusttankar blir 
diskriminativt stimulus för att tänka tröstetankar i syfte att reducera olusttankar och 
fysiska sensationer (Mowrer, 1960; Wadström, 2013). Tillfälliga tröstetankar används 
med andra ord som flykt- och undvikandebeteende, och bidrar således till 
vidmakthållande av oro över tid (Mowrer, 1960; Wadström, 2013). 

Wadströms orosmodell är i dagsläget inte beforskad utifrån konstrukten 
olusttankar och tröstetankar, men de antaganden som Wadström (2013) gör i sin 
modell bygger på etablerad beteendeteoretisk grundforskning (Cooper, Heron, & 
Heward, 2014; Langthorne & McGill, 2009; Laraway, Snycerski, Olson, Becker, & 
Poling, 2014; LeDoux, Moscarello, Sears, & Campese, 2017; Michael, 1982, 1993, 
2014; Mowrer, 1960; Premack, 1959; Skinner, 1938; Skinner, 1953; Staddon & 
Cerutti, 2003; Sundel & Sundel, 2005; Wadström 2013, 2014). Den operanta 
beteendeanalys som används för att kartlägga vad som förstärker olusttankar grundas 
i forskning på operant betingning (Cooper et al., 2014; Skinner, 1938; Skinner, 1953; 
Staddon & Cerutti, 2003; Wadström, 2013). Vidare indikerar forskning på operant 
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beteendeanalys, till fördel för teorin, att förstärkare för ett beteende även tenderar att 
kunna agera diskriminativt stimulus för efterföljande beteende (Cooper et al., 2014; 
Skinner, 1938; Skinner, 1953; Staddon & Cerutti, 2003; Sundel & Sundel, 2005). 
Detta styrker att orosprocessen fortlöper i stunden genom att tröstetankar kan agera 
både förstärkare och trigger för en ytterligare olusttanke som beskrivet av Wadström 
(2013). Att tröstetankar kan agera förstärkare för olusttankar i den operanta 
beteendekedjan bygger på forskning på Premacks princip, som skildrar hur ett 
beteende (t.ex. olusttankar) kan bli förstärkt av ett annat högfrekvent beteende  
(t.ex. tröstetankar) (Cooper et al., 2014; Premack, 1959; Wadström, 2013). Forskning 
har vidare visat att ett flertal stimuli, däribland inre fysiologiska stimuli, kan agera 
EO och därigenom påverka beteenden liksom dess förstärkare och försvagare 
(Langthorne & McGill, 2009; Laraway et al., 2014; Michael, 1982, 1993, 2014). 
Mowrers tvåfaktorsanalys som används i modellen bygger på forskning kring 
klassisk och operant betingning, och påvisar hur en betingad respons  
(aversiva fysiologiska påslag liksom t.ex. olusttankar) kan vidmakthållas genom 
negativ förstärkning (LeDoux et al., 2017; Mowrer, 1960).  

Sammanfattning	psykologiska	teorier	om	oro	
Sammantaget finns det i dagsläget ett antal olika teorier om oro. Det som tenderar att 
särskilja dem är inte minst de beskrivna vidmakthållandefaktorerna, där Borkovec 
betonar undvikandet av avseriva mentala bilder och positiva orosföreställningar 
(Borkovec et al., 2004), medan Dugas framhåller bristen på tolerans för osäkerhet 
(Dugas et al., 2004), samtidigt som Wells understryker negativa grundföreställningar 
om oro (Wells, 2004), och teorin om förhöjd fysiologisk anspänningsnivå fokuserar 
på anspänningsnivå och stressorer (Brosschot et al., 2006). Wadström (2013, 2014) 
betonar istället tröstetankars funktion avseende vidmakthållande av oro. Gemensamt 
för teorierna av Borkovec, Dugas och Wells liksom teorin om en förhöjd 
anspänningsnivå är att oro konceptualiseras som ett beteende som fyller funktionen 
att reducera upplevt inre obehag (Borkovec et al., 2004; Dugas et al., 2004; Wells, 
2004; Brosschot et al., 2006). Wadströms (2013, 2014) orosmodell skiljer sig i sin 
konceptualisering av oro då orosbeteendet bryts ned i två koverta beteenden istället 
för ett, vilket förtydligar hur den del av oron som beskrivs som tröstetankar hjälper 
till att vidmakthålla den andra delen av oron; olusttankarna.  

Psykologisk	behandling	av	oro	
Det finns ett antal olika befintliga psykologiska behandlingar för oro. Nedan 
presenteras de mest etablerade psykologiska behandlingarna, vilka bygger på de ovan 
beskrivna psykologiska teorierna om oro. 

Behandling	utifrån	Borkovecs	undvikandemodell	
De huvudsakliga interventionerna i behandling utifrån Borkovecs undvikandemodell 
är dels exponering med responsprevention (ERP) och dels kognitiva interventioner 
(Borkovec & Sharpless, 2004). ERP syftar i behandlingen till att bearbeta rädsla för 
att nå habituering och utsläckning, och kognitiva interventioner såsom 
beteendeexperiment och kognitiv omstrukturering syftar till att ifrågasätta de 
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inkorrekta föreställningarna om att oro är en effektiv problemlösningsstrategi 
(Borkovec et al., 2004; Borkovec & Sharpless, 2004; Foa & Kozak, 1986). Om än 
exponeringen fokuserar på både inre och yttre stimuli, läggs tonvikten vid yttre 
stimuli under responspreventionen (Borkovec et al., 2004; Hoyer et al., 2009;  
Foa & Kozak, 1986). Behandlingsprotokollet innehåller även stimuluskontroll, 
avslappningstekniker baserade på TA, liksom övning i uppmärksamhetsskifte till nuet 
(Borkovec et al., 2004; Borkovec & Sharpless, 2004). 

Behandling utifrån Borkovecs undvikandemodell har utvärderats i ett flertal 
randomiserade kontrollerade studier på patienter med GAD, där behandlingen vid 
eftermätning har visats mer effektiv än väntelista i reducering av oros-, ångest- och 
depressionssymtom (Barlow, Rapee, & Brown, 1992; Borkovec & Costello, 1993; 
Hall, Kellett, Berrios, Bains, & Scott, 2016; Linden, Zubraegel, Baer, Franke, & 
Schlattmann, 2005) samt likvärdig annan aktiv behandling i reducering av oros- och 
ångestsymtom (Barlow et al., 1992; Borkovec & Costello, 1993; Hall et al., 2016). 
Behandlingseffekterna på bland annat orosfrekvens har visats kvarstå sex månader 
(Hall et al., 2016) liksom två år efter behandling (Barlow et al., 1992). 

Behandling	utifrån	Dugas	teori	om	intolerans	för	osäkerhet	
Behandling utifrån Dugas teori om intolerans för osäkerhet består primärt av 
kognitiva interventioner som beteendeexperiment och kognitiv omstrukturering, med 
syftet att öka toleransen för osäkerhet, bearbeta rädslor, liksom att förändra de falska 
föreställningarna om orons effektivitet (Dugas et al., 2004; Robichaud & Dugas, 
2006). Patienten får initialt öva sig i att identifiera sin oro och skilja mellan oro 
kopplad till nuvarande problem respektive oro kopplad till hypotetiska framtida 
problem. Därefter får patienten utmana och omvärdera felaktiga föreställningar 
gällande användbarheten av oro liksom attityden gentemot osäkerhet. Behandlingen 
innehåller också färdighetsträning avseende problemlösning (Dugas et al., 2004; 
Robichaud & Dugas, 2006). 

Behandlingsprotokollet för intolerans för osäkerhet har utvärderats i ett antal 
randomiserade kontrollerade studier där behandlingen gentemot väntelista har visat 
sig effektiv i att reducera oros-, ångest- och depressionssymtom hos patienter med 
GAD vid eftermätning i både individ- (Dugas et al., 2010; van der Heiden, Muris, & 
van der Molen, 2012) och gruppformat (Dugas et al., 2003). Effekterna har visat sig 
vara bestående upp till två år efter behandling (Dugas et al., 2010; Dugas et al., 2003; 
van der Heiden et al., 2012). Behandlingen har även testats i randomiserade 
kontrollerade studier mot annan aktiv behandling och visat sig vara lika effektiv i att 
reducera orosfrekvens hos patienter med GAD (Donegan & Dugas, 2012; Dugas et 
al., 2010; van der Heiden et al., 2012). 

Metakognitiv	terapi	
Behandling utifrån teorin om att patologisk oro karaktäriseras av meta-oro bygger till 
stor del på interventioner som fokuserar på att modifiera dels falska föreställningar 
om orons användbarhet och dels dysfunktionella negativa metakognitioner avseende 
orons farlighet och okontrollerbarhet (Wells, 2006a). Detta görs genom att stor vikt 
läggs på tillämpning av kognitiv omstrukturering och beteendeexperiment för att 
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utmana antaganden om oro (Wells, 2004, 2006b). Behandlingsprotokollet innefattar 
också specifik psykoedukation om typ 1- respektive typ 2-oro och dess 
vidmakthållandefaktorer (Wells, 2004, 2006b). 

Metakognitiv terapi har utvärderats i randomiserade kontrollerade studier 
gentemot kontrollgrupp (van der Heiden et al., 2012) liksom annan aktiv behandling 
(van der Heiden et al., 2012; Wells et al., 2010) och har vid eftermätning visat sig 
vara effektiv vad gäller reducering av oros-, ångest- och depressionssymtom hos 
patienter med GAD (van der Heiden et al., 2012; Wells et al., 2010; Wells & King, 
2006). Effekterna har visats hålla i sig upp till tolv månader efter behandlingsavslut 
(van der Heiden et al., 2012; Wells et al., 2010; Wells & King, 2006). 

Tillämpad	avslappning	och	stresshanteringsbehandling	
Behandling utifrån teorin om en förhöjd fysiologisk anspänningsnivå fokuserar på att 
bryta den destruktiva cirkeln av oro och fysiologisk anspänning, genom ett arbete 
med reduktion av muskulär anspänning i kroppen för att i förlängningen nå reducerad 
orosfrekvens (Gellhorn & Kiely, 1972; Hayes-Skelton et al., 2013; Öst, 1987). 
Tillämpad avslappning (TA) är den beteendeintervention som används för  
att nå minskad fysiologisk anspänning, och har beskrivits som en  
‘gold standard’-behandling för GAD (Hayes-Skelton et al., 2013). TA introduceras 
som en copingstrategi som kan tillämpas i vilken situation som helst för att minska 
ångestfokuserad respons och orosbeteenden, och istället ge möjlighet till utveckling 
av andra, mer konstruktiva responsmönster (Hayes-Skelton et al., 2013; Öst, 1987; 
Öst, 2006). Målet är att genom ett antal strukturerade övningar i muskelavslappning 
lära patienten att snabbt slappna av i situationer när tidiga tecken på oro och ångest 
uppdagas, för att redan inledningsvis kunna bryta den fysiologiska upptrappningen 
och den destruktiva cirkeln (Hayes-Skelton et al., 2013; Öst, 1987; Öst, 2006).  
TA kan beskrivas i fyra steg: 1) att lära sig att observera tidiga tecken på fysiologisk 
anspänning, ångest och oro, 2) att lära sig progressiv avslappning; att slappna av 
genom att kontra med att först skapa muskulär anspänning, 3) att lära sig att slappna 
av via vissa bestämda cues, och 4) att lära sig att tillämpa avslappning när tidiga 
tecken på anspänning uppdagas (Öst, 1987; Öst, 2006). TA kombineras ibland med 
kontrollstrategier för yttre stressorer som syftar till att minska stressorerna liksom 
göra de mer hanterbara i patientens miljö, för att i sin tur reducera fysiologisk 
anspänning (Hedman, Carlbring, Ljótsson, & Andersson, 2014; Ljótsson et al., 2011; 
Ursin & Eriksen, 2004). När TA kombineras med andra stresshanteringsstrategier på 
detta sätt omnämns behandlingsprotokollet vanligtvis som stresshanteringsbehandling 
(SHB), trots sitt primära inslag av TA (Hedman, Axelsson et al., 2014; Ljótsson et 
al., 2011; Westerström-Nygren & Persson, 2016). TA och stresshanteringsstrategier 
med fokus på yttre stressorer kan förstås som två sidor av samma mynt, då båda 
interventionerna syftar till att hålla nere anspänningsnivån i kroppen (Hayes-Skelton 
et al., 2013; Hedman, Axelsson et al., 2014; Ljótsson et al., 2011; Öst, 1987;  
Öst, 2006). I SHB angrips den förhöjda anspänningsnivån således genom ett fokus på 
både inre och yttre stressorer. 

Flera randomiserade kontrollerade studier har undersökt effekten av TA vid 
GAD, där TA vid eftermätning har visats mer effektivt än väntelista (Barlow et al., 
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1992; Borkovec & Costello, 1993; Hoyer et al., 2009) samt likvärdig annan 
behandling i reducering av oros-, ångest- och depressionssymtom hos patienter med 
GAD (Borkovec & Costello, 1993; Dugas et al., 2010; Hoyer et al., 2009; Siev & 
Chambless, 2007; Öst & Breitholtz, 2000). Behandlingseffekten har visats kvarstå ett 
år efter behandling (Borkovec & Costello, 1993; Dugas et al., 2010; Hoyer et al., 
2009; Öst & Breitholtz, 2000) liksom vid tvåårsuppföljning (Dugas et al., 2010). 
Vidare har SHB visat på goda effekter vad gäller reducering av oros-, ångest- och 
depressionssymtom hos kliniska populationer med hälsoångest (Hedman, Axelsson et 
al., 2014) och irritabel tarm (Ljótsson et al., 2011). SHB har också visat på goda 
effekter i jämförelse med kontrollgrupp vad gäller reducering av oros- och 
depressionssymtom hos en transdiagnostisk population med oro (Westerström-
Nygren & Persson, 2016). 

Behandling	utifrån	modell	för	oro	som	två	beteenden		
Den huvudsakliga interventionen vid behandling utifrån Wadströms (2014) teori om 
att oro vidmakthålls genom tillfälliga tröstetankar som negativt förstärker olusttankar 
är ERP, med syftet att släcka ut olusttankarna (Wadströms, 2014). Upplägget och 
implikationerna för ERP utifrån Wadströms orosmodell är att individen utsätter sig 
för och stannar kvar i de olusttankar och det fysiologiska påslag som uppkommer, 
samt avstår från att tänka tröstande tankar. Responspreventionen fokuserar således 
primärt på tröstetankar, varför vi väljer att kalla denna behandlingsmodell för 
exponering med responsprevention avseende tröstetankar (ERPt). Detta är dock inte 
en vedertagen term för behandlingsmodellen som Wadström (2014) beskriver, utan 
används i föreliggande uppsats för att tydligt särskilja denna behandling från 
sedvanlig ERP som också omnämns i uppsatsen. För att genomföra 
responsprevention avseende tröstetankar under behandlingen används en eller några 
av sex stycken beteendetekniker som är inkompatibla med att tänka tröstetankar. De 
sex teknikerna är: chansa, acceptans, värsta tanken, medveten närvaro, kognitiv 
defusion och fatalism. Chansa innebär att individen aktivt väljer att låta tiden utvisa 
vad som komma skall; om olusttanken besannas eller inte. Acceptans innebär att 
individen tillåter och står ut med obehagliga tankar, känslor och fysiologiskt påslag, 
utan att försöka kontrollera, påverka eller undvika det. Värsta tanken handlar om att 
individen framkallar sina värsta olusttankar och stannar kvar i dem, exempelvis 
genom att upprepa dem verbalt. Medveten närvaro innebär att individen aktivt 
närmar sig sina olusttankar. Kognitiv defusion innebär att individen mentalt 
dissekerar den obehagliga känsloupplevelsen genom att se sina olusttankar som 
tankar och fysiologiskt påslag som något som sker i kroppen. På så vis kan individen 
närma sig både sina olusttankar och kroppsliga reaktioner. Fatalism åsyftar att 
individen använder ett förhållningssätt där ödet redan är förutbestämt; individen utgår 
aktivt från att det inte går att påverka olusttankarna med vilja, och avstår från 
tröstetankar (Wadström, 2014). 

I en randomiserad kontrollerad pilotstudie, där oro betraktades som ett 
transdiagnostiskt fenomen, påvisade resultaten att internetförmedlad ERPt (iERPt) är 
effektivt i jämförelse med väntelista gällande reducering av oros- och 
depressionssymtom hos individer med överdriven oro (Andersson et al., 2016). 
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Effekterna har visats hålla i sig vid både fyra- och tolvmånadersuppföljning 
(Andersson et al., 2016). Vidare har iERPt i en annan randomiserad kontrollerad 
studie, Orosstudien, utvärderats i jämförelse med både väntelista och annan aktiv 
psykologisk behandling. I en masteruppsats i psykologi av Westerström-Nygren och 
Persson (2016) presenteras resultaten för studiens huvudutfall. Resultaten indikerar 
att iERPt är effektivt för att reducera oros- och depressionssymtom i jämförelse med 
väntelista, samt effektivt för att reducera orosfrekvens över tid i jämförelse med 
internetförmedlad SHB (iSHB) som användes som jämförande aktiv betingelse 
(Westerström-Nygren & Persson, 2016). Utöver de ovan nämnda långtidseffekterna 
påvisade i pilotstudien av Andersson et al. (2016), saknas det i dagsläget vidare data 
på långtidseffekten av iERPt vid oro. 

Annan	psykologisk	behandling	av	oro	
Det finns även andra psykologiska behandlingsmetoder för oro, däribland Acceptance 
and Commitment Therapy (Avdagic, Morrissey, & Boschen, 2014) liksom olika 
former av psykodynamisk terapi såsom psykodynamisk korttidsterapi och 
affektfokuserad kroppsterapi (Leichsenring et al., 2009; Levy-Berg, Sandell, & 
Sandahl, 2009). Kognitiv beteendeterapi (KBT), däribland tidigare nämnda 
behandlingsprotokoll, har dock en väletablerad och omfattande forskningsgrund och 
har i jämförelse med bland annat psykodynamisk terapi visats vara den mest effektiva 
psykologiska behandlingsmetoden för oro bland patienter med GAD (Cuijpers et al., 
2016; Hall et al., 2016) liksom bland patienter med andra psykiatriska diagnoser som 
också karaktäriseras av oro (Chelminski & Zimmerman, 2003; Tolin, 2010). Av 
denna anledning presenteras inte några andra psykologiska behandlingsmodeller 
närmre. Det bör dock påpekas att KBT innefattar ett flertal behandlingsprotokoll, där 
de riktade interventionerna skiljer sig åt beroende på teorigrund (Borkovec & 
Sharpless, 2004; Dugas & Koerner, 2005; Wells, 2006a; Wadström, 2014; Öst, 
1987). 

Sammanfattning	psykologisk	behandling	av	oro	
Sammantaget finns det ett antal olika psykologiska behandlingsprotokoll som har 
visats effektiva vid oro. Om än de olika behandlingarna presenterade ovan bygger på 
teorier där vidmakthållandeprocessen för oro beskrivs olika, finns tydliga likheter och 
överlappningar mellan behandlingsprotokollen. Exempelvis förekommer kognitiv 
omstrukturering i Borkovecs, Dugas liksom Wells behandlingsprotokoll (Borkovec et 
al., 2004; Dugas et al., 2004; Wells, 2004) och komponenter från TA förekommer 
både i Borkovecs behandling och i SHB (Borkovec et al., 2004; Hedman, Axelsson et 
al., 2014). Vidare bör det noteras att om än ovan nämnda behandlingsprotokoll har 
påvisats effektiva, indikerar forskning att en stor del av de individer som genomgår 
behandling för GAD utifrån etablerade KBT-protokoll fortsätter att uppvisa 
orossymtom (Waters & Craske, 2005). 

Psykofarmakologisk	behandling	av	oro	
Förutom psykologisk behandling är psykofarmakologisk behandling en vanligt 
förekommande behandlingsmetod för oro och har, liksom varianter av KBT såsom 
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behandlingsprotokollen presenterade ovan, visats vara effektivt för behandling av oro 
(Bandelow et al., 2015; Cuijpers et al., 2016; Hall et al., 2016; Mitte, 2005). 
Psykofarmakologiska behandlingsinsatser bygger vanligtvis på ett medicinskt 
perspektiv på oro (Öhman & Rück, 2010). Inom medicinsk teori kring oro och ångest 
lyfts bland annat ett överaktivt neuralt reaktivitetssystem tillsammans med defekter i 
emotionell hantering som förklaring till utveckling och vidmakthållande av oros- och 
ångestproblematik (Etkin, Prater, Hoeft, Menon, & Schatzberg, 2010; Nitschke et al., 
2009). För att behandla dessa symtom ur ett medicinskt perspektiv används vanligtvis 
ett antal olika psykofarmakologiska preparat (Nitschke et al., 2009). Forskning 
indikerar dock att om än psykofarmakologisk behandling – vanligtvis  
bestående av selektiva serotoninåterupptagshämmare, serotonin- och 
noradrenalinåterupptagshämmare eller bensodiazepiner – har visats effektivt vid oro 
(Bandelow et al., 2015; Mitte, 2005), reducerar behandlingen primärt ångestsymtom 
och har inte statistiskt signifikant påverkan på orosfrekvens (Anderson & Palm, 
2006). Vidare leder psykofarmakologisk behandling vanligtvis till besvärande 
biverkningar, och långvarig behandling med bensodiazepiner leder dessutom ofta till 
fysiologiskt beroende samt kan allvarligt skada bland annat minnesfunktion 
(Hollister, Müller-Oerlinghausen, Rickels, & Shader, 1993; Woods, Katz, & Winger, 
1992). Om än psykologisk behandling också kan ha bieffekter är dessa vanligtvis 
lindrigare i jämförelse, om än de i värsta fall kan bestå i förvärring av symtom 
och/eller terapeutberoende (Bystedt, Rozental, Andersson, Boettcher, & Carlbring, 
2014; Rozental, Kottorp, Boettcher, Andersson, & Carlbring, 2016). Psykologisk 
behandling vid oro kan således vara att föredra i ett initialt skede. 

Internetförmedlad	psykologisk	behandling	
Internetförmedlad psykologisk behandling kan beskrivas som ett terapiformat som 
innefattar samma delar som traditionell face-to-face-behandling, är tidsbegränsat 
samt ger tillgång till behandlingsmoduler i en viss ordningsföljd (Andersson, 2009). 
Behandlingen kan genomföras med eller utan guidning av en terapeut över internet, 
vilken bland annat kan hjälpa till att anpassa behandlingsinnehållet till individens 
unika situation (Andersson, 2009).  Under det senaste årtiondet har det gjorts 
omfattande forskning på internetförmedlad psykologisk behandling, särskilt 
internetförmedlad KBT, och resultaten har visat på goda effekter vid bland annat 
GAD och andra ångestsyndrom (Dahlin et al., 2016; Mewton, Wong, & Andrews, 
2012; Păsărelu, Andersson, Nordgren, & Dobrean, 2017; Paxling et al., 2011). Vidare 
talar ett flertal randomiserade kontrollerade studier för att internetförmedlad 
behandling är lika effektiv som face-to-face-behandling (Andersson, Cuijpers, 
Carlbring, Riper, & Hedman, 2014; Bergstrom et al., 2010; Cuijpers et al., 2009; 
Hedman et al., 2011). Det går att skräddarsy internetförmedlad psykologisk 
behandling liksom att utforma den för transdiagnostisk population, vilket har visats 
kunna generera likvärdiga behandlingseffekter som diagnosspecifika 
behandlingsprotokoll (Păsărelu et al., 2017). Informations- och arbetsmaterial kan 
presenteras i olika format, såsom med hjälp av text, bild, ljud och/eller film, och ett 
varierat format har beskrivits som potentiellt fördelaktigt för motivation till 
behandling, om än det i dagsläget inte har påvisats ge förbättrat behandlingsutfall 
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(Hedman, Carlbring et al., 2014). Vidare har det påvisats att personer med annan 
yrkeskompetens än kliniker, med hjälp av manus och handledning, kan generera 
likvärdiga behandlingseffekter vid internetförmedlad psykologisk behandling som när 
behandlingen administreras av en kliniker (Robinson et al., 2010). Detta bör inte ses 
som att den kliniska kompetensen är ersättningsbar, då den kliniskt verksamma 
agerar handledare liksom hanterar klientens psykiska individuella välmående, samt 
då personer med annan yrkeskompetens enbart följer manus och inte får ge kliniska 
råd (Robinson et al., 2010). 

En stor fördel med internetförmedlad psykologisk behandling är den ökade 
tillgängligheten, däribland bestående av att tillgången till behandling är oberoende av 
geografiskt läge liksom att en terapeut kan behandla upp till fyra-fem stycken fler 
patienter än vid traditionell face-to-face-behandling och därmed erbjuda fler personer 
vård (Andersson, 2009; Postel, de Haan, & De Jong, 2008). Internetförmedlad 
psykologisk behandling tenderar vidare göra kötider kortare, samt har praktiska 
fördelar såsom att behandlingen möjliggör för individer att spara in på restid och 
planering av fysiska besök (Cuijpers et al., 2009). Det internetförmedlade formatet 
har också beskrivits kunna underlätta för inlärningen, då individen kan repetera 
materialet i behandlingsmodulerna (Hedman, Carlbring et al., 2014). 

Andelen avhopp vid internetförmedlad psykologisk behandling har i en 
litteraturöversikt beskrivits variera mellan 2-83%, med ett viktat medelvärde på 31% 
vilket i jämförelse med traditionell face-to-face-behandling beskrivs som en likvärdig 
andel avhopp (Melville, Casey, & Kavanagh, 2010). Att den procentuella andelen 
avhopp vid internetförmedlad psykologisk behandling tenderar vara densamma som 
vid traditionell psykologisk behandling beskrivs också i Cuijpers et al. (2009). 
Däremot tenderar andelen avhopp vara betydligt högre vid internetförmedlad 
psykologisk behandling som genomförs utan internetförmedlat terapeutstöd 
(Andersson & Cuijpers, 2008; Christensen, Griffiths, Groves, & Korten, 2006; 
Eysenbach, 2005; Spek et al., 2007). Än närmre har förekomsten av internetförmedlat 
terapeutstöd beskrivits som mycket vitalt för att minska andelen avhopp liksom för 
att öka effektiviteten av internetförmedlad psykologisk behandling (Cuijpers, Donker, 
van Straten, Li, & Andersson, 2010; Cuijpers et al., 2009; Spek et al., 2007). 

Det bör tilläggas att internetförmedlad behandling inte nödvändigtvis passar alla, 
varför internetbehandling bör ses som ett alternativ eller komplement till face-to-
face-behandling snarare än som ett ersättande behandlingsformat (Hedman, Carlbring 
et al., 2014). 

Orosstudien	
Som ovan nämnt har iERPt utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie kallad 
Orosstudien, där iERPt jämfördes med iSHB liksom väntelistebetingelse. Inom ramen 
för Orosstudien presenterar Westerström-Nygren och Persson (2016) resultaten för 
studiens huvudutfall i sin masteruppsats i psykologi, vilka indikerar att iERPt är 
effektivt i jämförelse med väntelista samt effektivt över tid i jämförelse med iSHB i 
reducering av orosfrekvens hos deltagare med uppmätt kliniskt signifikant oro 
baserad på självskattade orossymtom. Oro betraktades i Orosstudien som ett 
transdiagnostiskt fenomen, snarare än som ett fenomen inom ramen för någon eller 
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några specifika psykiatriska diagnoser, vilket möjliggör att nå en bredare klinisk 
liksom subklinisk population med orosproblematik (Westerström-Nygren & Persson, 
2016). Ett fokus på oro som transdiagnostiskt fenomen har dock i tidigare 
behandlingsstudier lyst med sin frånvaro. 

För att säkerställa att orosproblematik förekom bland deltagarna, inkluderades 
deltagare utifrån kliniskt signifikant oro säkerställd med Penn State Worry 
Questionnaire (PSWQ) (≥ 57 poäng) (Westerström-Nygren & Persson, 2016). Cut-off 
värdet på 57 på PSWQ valdes med utgångspunkt i data från normalpopulation liksom 
klinisk population, för att få en anpassad uppskattning av oro i både subklinisk och 
klinisk population (Jacobson & Truax, 1991; Westerström-Nygren & Persson, 2016). 
Vidare inklusionskriterier var att deltagarna var ≥ 18 år liksom att de undertecknade 
informerat samtycke (Westerström-Nygren & Persson, 2016). Ett antal 
exklusionskriterier tillämpades: 1) förändrad farmakologisk behandling som 
potentiellt påverkar orosfrekvens, inom ett spann på två månader innan 
behandlingsstart, 2) substansberoende eller missbruk under de senaste sex månaderna 
innan behandlingsstart, 3) psykiatrisk diagnostik i form av psykossjukdom, bipolär 
sjukdom, PTSD, och/eller symtom bättre förklarade av axel 2-diagnos,  
4) Montgomery Åsberg Depression Rating Scale–Self rated (MADRS-S) > 25 poäng, 
och 5) genomgången exponeringsbehandling för oro eller ältande under de senaste 
två åren innan behandlingsstart. En majoritet av de inkluderade deltagarna i studien 
var kvinnor (80%, n = 248), se Tabell 2 nedan. 

Deltagarna i studien randomiserades till tre grupper; två aktiva behandlingar 
(iERPt, n = 140, eller iSHB, n = 140) och en kontrollgrupp (väntelista, n = 31), se 
Figur 1 nedan. I masteruppsatsen i psykologi av Westerström-Nygren och Persson 
(2016) beräknades deltagandet vid mätningen vid behandlingsavslut till 263 personer 
(93.9%, varav iERPt n = 133 och iSHB n = 130). Detta innebar ett bortfall på  
17 personer (6.1%, varav iERPt n = 7 och iSHB n = 10) (Westerström-Nygren & 
Persson, 2016). 

Upplägget i de båda behandlingsbetingelserna bestod av texter, ljudfiler och 
övningar fördelade på nio moduler som deltagarna arbetade med under tio veckor 
(Westerström-Nygren & Persson, 2016). Se Tabell 3 och 4 nedan för manualöversikt 
avseende iERPt respektive iSHB. Deltagarna hade regelbunden kontakt med 
behandlare via internet. Behandlingen utfördes av psykologstudenter i slutet av sin 
psykologutbildning, med handledning av legitimerad psykolog (Westerström-Nygren 
& Persson, 2016). 

Fyra skattningsformulär användes för mätning av symtom (Westerström-Nygren 
& Persson, 2016). Primärt utfallsmått var PSWQ för mätning av orosfrekvens, och 
sekundära utfallsmått var Cognitive Avoidance Questionnaire (CAQ) för mätning av 
kognitivt undvikande, MADRS-S för mätning av depressionssymtom, och 
Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ) för mätning av livskvalitet.  
I Westerström-Nygren och Persson (2016) hypotiserades det att iERPt skulle minska 
oro i större uträckning än iSHB och kontrollgrupp. Frågeställningarna var riktade och 
löd: Leder iERPt till en större statistiskt signifikant reduktion i 1) orosfrekvens 
uppmätt med PSWQ, 2) kognitivt undvikande uppmätt med CAQ,  
3) depressionssymtom uppmätta med MADRS-S, och 4) större statistiskt signifikant 
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ökning i livskvalitet uppmätt med BBQ, i jämförelse med iSHB och kontrollgrupp? 
(Westerström-Nygren & Persson, 2016). 

I Westerström-Nygren och Persson (2016) påvisades en huvudeffekt av tid på 
samtliga mått för både iERPt och iSHB, men ingen huvudeffekt av grupp på något 
mått. Det påvisades en statistiskt signifikant interaktionseffekt mellan iERPt och 
iSHB på orosfrekvens uppmätt med PSWQ liksom på kognitivt undvikande uppmätt 
med CAQ till fördel för iERPt, men ingen interaktionseffekt uppmättes på 
depressionssymtom uppmätta med MADRS-S, eller livskvalitet uppmätt med BBQ. 
Vidare påvisades statistiskt signifikanta interaktionseffekter mellan iERPt och 
kontrollgrupp på samtliga mått till fördel för iERPt. Statistiskt signifikanta 
interaktionseffekter mellan iSHB och kontrollgrupp påvisades på PSWQ, CAQ och 
MADRS-S till fördel för iSHB. Det påvisades ingen interaktionseffekt mellan iSHB 
och kontrollgrupp på BBQ (Westerström-Nygren & Persson, 2016). 

 Sammanlagt genomförde 30% av deltagarna (n = 84) i Westerström-Nygren 
och Persson (2016) samtliga moduler i sina respektive behandlingsbetingelser,  
så kallade completers. I iERPt avklarade deltagarna i genomsnitt 5.89 moduler  
(SD = 2.20), medan deltagarna i iSHB i genomsnitt genomförde 6.03 moduler  
(SD = 2.02). Se fördelningen av avklarade moduler för respektive betingelse i Tabell 
1 nedan. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i antalet avklarade moduler 
mellan behandlingsbetingelserna (Westerström-Nygren & Persson, 2016). När 
Westerström-Nygren och Persson (2016) enbart tittade på completers på utfallsmåttet 
PSWQ fann de en huvudeffekt av tid för både iERPt och iSHB, men ingen 
huvudeffekt av grupp. De fann dock en statistisk signifikant interaktionseffekt på 
PSWQ, till fördel för iERPt. Dessa resultat för completers överensstämmer med 
resultaten på PSWQ från när samtliga deltagare inkluderades i analysen, oavsett antal 
avklarade moduler (Westerström-Nygren & Persson, 2016). 
 
Tabell 1 
Fördelning av avklarade moduler vid behandlingsavslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antalet deltagare som svarade på behandlingen och minskade med minst 7 poäng på 
utfallsmåttet PSWQ uppmätt vid behandlingsavslut, så kallade responders, var 93 av 
133 personer (70%) i iERPt-betingelsen och 74 av 130 personer (57%) i  
iSHB-betingelsen (Westerström-Nygren & Persson, 2016). Skillnaden mellan 
gruppbetingelserna var statistiskt signifikant, till fördel för iERPt (Westerström-
Nygren & Persson, 2016). 

Antal moduler iEkRP 
(n=140) 

iSHB 
(n=140) 

Totalt 
(n=280) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

4 (3%) 
5 (4%) 
3 (2%) 
12 (9%) 
9 (6%) 
14 (10%) 
23 (16%) 
27 (19%) 
43 (31%) 

2 (1%) 
2 (1%) 
9 (6%) 
4 (3%) 
14 (10%) 
12 (9%) 
23 (16%) 
33 (24%) 
41 (29%) 

6 (2%) 
7 (3%) 
12 (4%) 
16 (6%) 
23 (8%)  
26 (9%) 
46 (16%) 
60 (21%) 
84 (30%) 



 15	

I dagsläget saknas det långtidsuppföljningsdata på dessa behandlingsresultat. 
Föreliggande studie fokuserar därför på att följa upp resultaten för iERPt i relation till 
iSHB. Det är av intresse att utvärdera långtidseffekterna av dessa två behandlingar i 
förhållande till varandra, då behandlingarna bygger på olika teorier avseende oro och 
har olika behandlingsfokus. iERPt fokuserar på ett närmande av aversiva stimuli 
genom utförande av responsprevention avseende tröstetankar. Vidare bygger iERPt 
på teorin om oro av Wadström (2014) där oro konceptualiseras som två koverta 
beteenden som vidmakthålls genom negativ förstärkning. iSHB fokuserar istället på 
ett ökande av kontroll över fysiologisk anspänningsnivå, och bygger på teorin om att 
oro är ett kovert beteende som vidmakthålls som ett resultat av en ond spiral 
bestående av fysiologisk anspänning, stressorer och oro (Brosschot et al., 2006; 
Brosschot et al., 2005; Hayes-Skelton et al., 2013). 
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Tabell 21 

Demografiska och kliniska data över deltagarna vid behandlingsstart i Orosstudien 
 

 

iERPt 
(n=140) 
 

 

iSHB 
(n=140) 
 

 

Väntelista 
(n=31) 
 

 

Totalt 
(n=311) 
 

Kön Kvinnor 113 (81%) 111 (79%) 24 (77%) 248 (80%) 
Män 
 

27 (19%) 29 (21%) 7 (23%) 63 (20%) 

Ålder Medelålder (SD) 44 (16) 43 (14) 46 (13) 44 (15) 
Min-max 
 

19-87 21-79 26-70 19-87 

Högsta avklarade 
utbildning 

Grundskola 2 (1%) 5 (4%) - 7 (2%) 
Yrkesskola 3 (2%) 7 (5%) 2 (7%) 12 (4%) 
Realskola/Flickskola 1 (1%) - - 1 (<1%) 
Gymnasium/Komvux 33 (24%) 33 (24%) 4 (13%) 70 (23%) 
Folkhögskola 6 (4%) 3 (2%) 1 (3%) 10 (3%) 
Universitet 77 (55%) 76 (54%) 18 (59%) 171 (55%) 
Forskarexamen 8 (6%) 6 (4%) 2 (7%) 16 (5%) 
Annan utbildning 
 

10 (7%) 10 (7%) 4 (13%) 24 (8%) 

Orosområde Egen hälsa 54 (39%) 60 (43%) 16 (52%) 130 (42%) 
Vänner och familj 77 (55%) 84 (60%) 19 (61%) 180 (58%) 
Privatekonomi 29 (21%) 28 (20%) 8 (26%) 65 (21%) 
Sociala situationer 57 (41%) 64 (46%) 13 (42%) 134 (43%) 
Olyckshändelser 45 (32%) 59 (42%) 13 (42%) 117 (38%) 
Vardagliga händelser 67 (48%) 68 (49%) 13 (42%) 148 (48%) 
Beslutsfattande 44 (31%) 42 (30%) 12 (39%) 98 (32%) 
Annat 
 

65 (46%) 67 (48%) 18 (58%) 150 (48 %) 

Symptomduration Medellängd i antal år (SD) 22 (18) 23 (17) 22 (16) 22 (17) 
Min-max 
 

1-75 1-64 2-60 1-75 

Komorbiditet 
 
 

GAD 90 (64%) 89 (64%) 22 (71%) 201 (65%) 
Egentlig depression 11 (8%) 18 (13%) 4 (13%) 33 (11%) 
Paniksyndrom 13 (9%) 12 (9%) 1 (3%) 26 (8%) 
Tvångssyndrom 10 (7%) 6 (4%) 5 (16%) 21 (7%) 
Social fobi 22 (16%) 20 (14%) 5 (16%) 47 (15%) 
Agorafobi 7 (5%) 8 (6%) 1 (3%) 16 (5%) 
Bulimi 1 (1%) 2 (1%) - 3 (1%) 
Hetsätningsstörning 2 (1%) - 1 (3%) 3 (1%) 
Utmattningssyndrom 6 (4%) 4 (3%) 1 (3%) 11 (4%) 
ADHD/ADD 4 (3%) 1 (1%) - 5 (2%) 
Asperger/Autism 
 

1 (1%) 2 (1%) - 3 (1%) 

Antal diagnoser per 
deltagare, enligt 
MINI 

Ingen diagnos 19 (14%) 15 (11%) 3 (10%) 37 (12%) 
En diagnos 42 (30%) 41 (29%) 8 (26%) 91 (29%) 
Två diagnoser 43 (31%) 44 (31%) 10 (32%) 97 (31%) 
Tre diagnoser 20 (14%) 24 (17%) 7 (23%) 51 (16%) 
Fyra diagnoser 8 (6%) 11 (8%) 2 (7%) 21 (7%) 
Fem eller fler diagnoser 
 

8 (6%) 5 (4%) 1 (3%) 14 (5%) 

Pågående 
medicinering 

Antidepressiva 25 (18%) 18 (13%) 4 (13%) 47 (15%) 
Anxiolytika och/eller 
sömnmedicin 

23 (16%) 18 (13%) 4 (13%) 45 (14%) 

Neuroleptika och/eller 
antiepileptika 

3 (2%) 4 (3%) - 7 (2%) 

Levaxin 
 

6 (4%) 7 (5%) 1 (3%) 14 (5%) 

Pågående 
sjukskrivning 

Sjukskriven 9 (6%) 11 (8%) 4 (13%) 24 (8%) 
Inte sjukskriven 
 

131 (94%) 129 (92%) 27 (87%) 287 (92%) 

Tidigare 
psykologisk 
behandling 

KBT 56 (40%) 48 (34%) 11 (36%) 115 (37%) 
PDT 16 (11%) 18 (13%) 3 (10%) 37 (12%) 
Annan 
 

45 (32%) 61 (44%) 15 (48%) 121 (39%) 

 
 
 
1Denna tabell är framtagen under ledning av Dr Erik Andersson, sektionen för psykologi, institutionen för klinisk 
neurovetenskap, Karolinska Institutet. Tabellen är en del i ett större projekt och förekommer även i andra uppsatser.  
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Figur 12. Flödesschema för deltagarrekrytering för Orosstudien. 
 

 

 
2Denna figur är framtagen under ledning av Dr Erik Andersson, sektionen för psykologi, institutionen för klinisk 
neurovetenskap, Karolinska Institutet. Figuren är en del i ett större projekt och förekommer även i andra uppsatser.  
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Tabell 3 
Manualöversikt iERPt; innehåll presenterat per behandlingsmodul 
Modul Innehåll 
Modul 1 I den första modulen får deltagaren en introduktion till behandlingsupplägget liksom en genomgång om vad 

oro och ältande är, dess evolutionära värde, samt hur oro tar sig i uttryck och särskiljs från problemlösning. 
Vidare introduceras två centrala komponenter; olusttankar och tröstetankar, samt dess relation till 
vidmakthållande av oro. 
Hemuppgift: att identifiera och registrera orostillfällen samt att besvara kunskapsfrågor relaterade till 
modulinnehållet. 

Modul 2 I den andra modulen fördjupas kunskaperna om olusttankar och tröstetankar samt dess 
vidmakthållandefaktorer. Deltagaren får ta del av beteendeteori kopplat till förstärkningar, Premacks princip, 
beteendekedjor, utsläckning och habituering. Vidare introduceras behandlingsimplikationen exponering med 
responsprevention, där inkompatibla kognitiva beteenden lyfts fram för att blockera de förstärkande 
tröstetankarna. 
Hemuppgift: att registrera beteendekedjor i form av olust- och tröstetankar kopplade till sin oro samt att 
besvara kunskapsfrågor relaterade till modulinnehållet. 

Modul 3 I den tredje modulen introduceras den första kognitiva responspreventionstekniken för att släcka ut oro och 
ältande: medveten närvaro. Deltagaren får både teoretisk och praktisk information avseende medveten 
närvaro. 
Hemuppgift: 15 minuters daglig övning i medveten närvaro samt att besvara kunskapsfrågor relaterade till 
modulinnehållet. 

Modul 4 I den fjärde modulen presenteras den andra kognitiva responspreventionstekniken: värsta tanken. Deltagaren 
får både teoretisk och praktisk information avseende detta inkompatibla beteende till att tänka tröstande 
tankar. 
Hemuppgift: 20 minuters daglig övning av värsta tanken samt att besvara kunskapsfrågor relaterade till 
modulinnehållet. 

Modul 5 I den femte modulen presenteras den tredje kognitiva responspreventionstekniken: fatalism. Deltagaren får 
både teoretisk och praktisk information avseende detta inkompatibla beteende till att tänka tröstande tankar. 
Hemuppgift: 20 minuters daglig övning i fatalism samt att besvara kunskapsfrågor relaterade till 
modulinnehållet. 

Modul 6 I den sjätte modulen ges en fördjupad beskrivning om hur man kan tillämpa de tre olika 
responspreventionsteknikerna vid olika problem såsom hypokondri, svartsjuka, filosofiska grubblerier, 
beslutsångest, social ångest, tvång och generaliserad ångest. 
Hemuppgift: att välja en eller flera responspreventionstekniker att arbeta vidare med i syfte att blockera 
tröstande tankar. 

Modul 7 I den sjunde modulen introduceras exponering för situationer och stimulus som väcker oro och osäkerhet hos 
deltagaren. Deltagaren får ta del av olika exempel på situationer och stimulus kopplade till olika olusttankar: 
hypokondri, svartsjuka, filosofiska grubblerier, beslutsångest, social ångest, tvång och generaliserad ångest. 
Hemuppgift: att planera och genomföra exponering liksom att öva på att använda valfri 
responspreventionsteknik under exponeringen samt att besvara kunskapsfrågor relaterade till 
modulinnehållet. 

Modul 8 I den åttonde modulen presenteras värderad riktning, och deltagaren uppmuntras till att resonera kring vad 
som är viktigt i dennes liv. Syftet är att deltagaren ska komma igång med beteenden som är viktiga för denne 
på lång sikt. 
Hemuppgift: att utifrån värderad riktning planera in nya beteenden för veckan kopplade till nära relationer, 
arbete och utbildning samt fritid och intressen, samt att fortsätta planera och genomföra exponering liksom 
använda sig av responspreventionstekniker. 

Avslut I den nionde och sista modulen får deltagaren ta del av ett vidmakthållandeprogram samt får information 
avseende bakslag och återfall. Deltagaren får även information om hur bakslag respektive återfall kan 
förebyggas och hanteras. 
Hemuppgift: att själv sammanfatta hur man har gått tillväga i behandlingen, vilka utmaningar man kan stöta 
på framöver och hur bakslag respektive återfall kan undvikas och hanteras, samt att besvara kunskapsfrågor 
relaterade till modulinnehållet. 
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Tabell 4 
Manualöversikt iSHB; innehåll presenterat per behandlingsmodul 
Modul Innehåll 
Modul 1 I den första modulen får deltagaren en introduktion till behandlingsupplägget liksom en genomgång om vad 

oro och ältande är, dess evolutionära värde, samt hur oro tar sig i uttryck och särskiljs från problemlösning. 
Stort fokus läggs på yttre stimulus, stress liksom kroppslig anspänning samt deras förklaringsvärde för 
triggande faktorer och vidmakthållande av oro. 
Hemuppgift: att identifiera och registrera orostillfällen samt att besvara kunskapsfrågor relaterade till 
modulinnehållet. 

Modul 2 I den andra modulen får deltagaren fördjupad information om hur oro fungerar samt introduceras till 
behandlingsimplikationer för att reducera oro. Behandlingsfokus läggs på att sänka den allmänna 
anspänningsnivån genom tillämpad avslappning, göra livsstilsförändringar i kost-, motions- och sömnvanor i 
syfte att minska vardagsstress, samt att genom stresshanteringsstrategier öka förmågan att hantera 
stressfyllda yttre stimulus. 
Hemuppgift: att fortsätta registrera orostillfällen, med fokus på utlösande faktorer, samt att besvara 
kunskapsfrågor relaterade till modulinnehållet. 

Modul 3 I den tredje modulen introduceras progressiv avslappning. Deltagaren får öva på att strukturerat spänna en 
muskel åt gången i 5 sekunder för att sedan slappna i 10-15 sekunder. Fokus i denna modul är att deltagaren 
ska öka sin kroppsuppfattning och muskelkontroll för att lättare kunna skilja mellan en spänd och en 
avslappnad muskel.  
Hemuppgift: att planera in och öva progressiv avslappning 2 x 10-15 minuter dagligen samt att svara på 
kunskapsfrågor kopplade till modulinnehållet. 

Modul 4 I den fjärde modulen läggs fokus på kortavslappning och betingad avslappning. Till skillnad från i den tredje 
modulen ska deltagaren i denna modul enbart slappna av i muskeln utan att först spänna den. Syftet är att 
snabbare nå ett avslappnat tillstånd. Här introduceras även djupandning och förslag på avslappningsord som 
deltagaren uppmanas att använda vid avslappningsövningarna. 
Hemuppgift: att planera in och öva kortavslappning och betingad avslappning 2 x 5-10 minuter dagligen 
samt att besvara kunskapsfrågor relaterade till modulinnehållet. 

Modul 5 I den femte modulen introduceras kostvanors påverkan på stress och deltagaren får kostråd avseende vad, hur 
och när man bör äta för att minska stress. I denna modul läggs det även stort fokus på betingad avslappning, 
vilket innebär att deltagaren tränar på att slappna av i flera olika situationer samt tillämpar djupandning och 
avslappningsordet. 
Hemuppgift: att planera in och öva nya kostbeteenden liksom att öva betingad avslappning 2 x 2-5 minuter 
dagligen i minst två olika situationer samt att besvara kunskapsfrågor relaterade till modulinnehållet. 

Modul 6 I den sjätte modulen utvärderas de nya kostbeteendena och deltagaren introduceras till snabbavslappning. 
Snabbavslappning innebär att deltagaren ska nå ett avslappnat tillstånd på 30-60 sekunder. Målet är att öva in 
en ny vana för att på sikt kunna använda avslappningen flexibelt i olika kontexter. 
Hemuppgift: att öva snabbavslappning tillsammans med djupandning och det valda avslappningsordet  
5-10 gånger dagligen i 4-8 olika situationer. 

Modul 7 I den sjunde modulen introduceras strukturerad problemlösning och återhämtning i syfte att minska 
vardagsstress. Deltagaren får information om olika problemlösnings-, stresshanterings- och 
återhämtningsstrategier som denna kan använda sig av i sin vardag. Fokus läggs även på att tillämpa 
snabbavslappning i svårare och stressfyllda situationer. 
Hemuppgift: att tillämpa någon av de strategier som modulen innehåller liksom att öva på att tillämpa 
snabbavslappning i stressfyllda situationer inkluderat djupandning och valfritt avslappningsord 7-15 gånger 
dagligen i 6-10 olika situationer samt att besvara kunskapsfrågor relaterade till modulinnehållet. 

Modul 8 I den åttonde modulen fortsätter deltagaren att öva på att tillämpa snabbavslappning i svårare och stressfyllda 
situationer. I denna modul introduceras även mental återhämtning där deltagaren genom visualisering av en 
positiv mental bild ska styra sin uppmärksamhet bort från orostankarna. Likt muskulär avslappning vid 
fysiologisk anspänning syftar den positiva visualiseringen till att bidra till nedvarvning och återhämtning.  
Hemuppgift: att öva visualisering av positiv mental bild 2 x 2-5 minuter dagligen liksom att fortsätta öva på 
tillämpning av snabbavslappning i stressfyllda situationer enligt instruktionerna i modul sju samt att besvara 
kunskapsfrågor relaterade till modulinnehållet. 

Avslut I den nionde och sista modulen får deltagaren ta del av ett vidmakthållandeprogram samt får information 
avseende bakslag och återfall. Deltagaren får även information om hur bakslag respektive återfall kan 
förebyggas och hanteras. 
Hemuppgift: att själv sammanfatta hur man har gått tillväga i behandlingen, vilka utmaningar man kan 
stöta på framöver och hur bakslag respektive återfall kan undvikas och hanteras, samt att besvara 
kunskapsfrågor relaterade till modulinnehållet. 
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SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	

Syfte	
Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida behandlingseffekten av 
iERPt, i förhållande till iSHB, för kliniskt signifikant oro – baserad på självskattade 
orossymtom – håller i sig över tid. Behandlingseffekt mäts primärt utifrån 
självskattad orosfrekvens mätt med PSWQ, och sekundärt utifrån självskattat 
kognitivt undvikande mätt med CAQ, självskattade depressiva symtom mätt med 
MADRS-S, och självskattad livskvalitet mätt med BBQ. 

Frågeställningar	

Frågeställning	1	
Vidmakthålls behandlingseffekten över tid för deltagarna inom iERPt mätt med det 
primära utfallsmåttet PSWQ liksom de sekundära utfallsmåtten CAQ, MADRS-S och 
BBQ, från behandlingsavslut till fyra månader efter behandling, respektive från fyra 
till 12 månader efter behandling?  

Frågeställning	2	
Vidmakthålls behandlingseffekten över tid för deltagarna inom iSHB mätt med det 
primära utfallsmåttet PSWQ liksom de sekundära utfallsmåtten CAQ, MADRS-S och 
BBQ, från behandlingsavslut till fyra månader efter behandling, respektive från fyra 
till 12 månader efter behandling?  

Frågeställning	3	
Föreligger det någon statistiskt signifikant skillnad i behandlingseffekt vid  
12-månadersmätning mellan iERPt och iSHB mätt med det primära utfallsmåttet 
PSWQ liksom de sekundära utfallsmåtten CAQ, MADRS-S eller BBQ? Finns det 
vidare någon statistiskt signifikant skillnad i behandlingseffekt vid  
12-månadersmätning mellan completers inom iERPt respektive inom iSHB, eller 
mellan responders inom iERPt respektive inom iSHB, mätt med det primära 
utfallsmåttet PSWQ? 
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METOD	

Design	
Föreliggande studie är en långtidsuppföljning av behandlingsresultaten för iERPt i 
förhållande till iSHB vid överdriven oro, inom ramen för den randomiserade och 
kontrollerade studien Orosstudien där iERPt och iSHB liksom väntelista jämfördes på 
utfallsmåtten PSWQ, CAQ, MADRS-S och BBQ hos deltagare med kliniskt 
signifikant oro baserad på självskattade orossymtom (Westerström-Nygren & 
Persson, 2016). Det primära utfallsmåttet PSWQ och de sekundära utfallsmåtten 
CAQ, MADRS-S och BBQ är i föreliggande studie beroende variabler. Vidare är den 
oberoende variabeln tid i frågeställning ett och två, respektive gruppbetingelse i 
frågeställning tre. 

Även kontrollgruppen i Orosstudien fick av etiska skäl tillgång till behandling 
efter den aktiva behandlingens avslut (se Bilaga 1), varför det saknas kontrollgrupp 
att följa upp långtidsresultat på. 

Deltagare	
Samtliga deltagare som deltog i de två aktiva behandlingsbetingelserna iERPt och 
iSHB kontaktades vid behandlingsavslut liksom vid fyra- och 12-månadersmätning. 
Deltagarna i föreliggande studie var således desamma som i de två aktiva 
behandlingarna, iERPt och iSHB, i Orosstudien. För urvalsprocessen i Orosstudien, 
se Figur 1 ovan. I masteruppsatsen av Westerström-Nygren och Persson (2016) 
beräknades, som ovan nämnt, deltagandet vid mätningen vid behandlingsavslut till 
263 personer (93.9%, varav iERPt n = 133 och iSHB n = 130). Inom ramen för 
Orosstudien samlades det in eftermätningsdata för ytterligare sex deltagare, efter att 
Westerström-Nygren och Perssons (2016) masteruppsats var färdigställd. Med dessa 
ytterligare sex deltagare var det totala antalet deltagare under mätningen vid 
behandlingsavslut 269 personer (96.1%, varav iERPt n = 136 och iSHB n = 133). Det 
totala antalet deltagare under fyramånadersmätningen var 255 personer (91.1%, varav 
iERPt n = 127 och iSHB n = 128), och vid 12-månadersmätningen 254 personer 
(90.7%, varav iERPt n = 129 och iSHB n = 125). Totalt antal deltagare som 
inkluderades i analysen enligt Complete Case Analysis (CCA) var 243 personer 
(varav iERPt n = 125 och iSHB n = 118). Se Figur 2 nedan för flödesschema för 
insamlingen av data. 

Under insamlingen av data förekom bortfall då vissa deltagare inte gick att nå 
samt då vissa deltagare valde att inte delta i mätningen. Under mätningen vid 
behandlingsavslut fanns ett bortfall på 11 deltagare (3.9%, varav iERPt n = 4 och 
iSHB n = 7). Vid fyramånadersmätningen förelåg ett bortfall på 25 deltagare (8.9%, 
varav iERPt n = 13 och iSHB n = 12), och vid 12-månadersmätningen förelåg ett 
bortfall på 26 deltagare (9.3%, varav iERPt n = 11 och iSHB n = 15). Totalt antal 
deltagare som exkluderades i analysen baserat på CCA var 37 personer (varav  
iERPt n = 15 och iSHB n = 22). 
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Figur 2. Flödesschema för insamling av data samt deltagarantal (n) vid mätpunkterna post-, fyra- och  
12-månadersmätning. 

Mätinstrument	

Penn	State	Worry	Questionnaire	
PSWQ är ett självskattningsformulär som avser att mäta orosfrekvens (Meyer, Miller, 
Metzger, & Borkovec, 1990). Formuläret består av 16 påstående som skattas på en 
femgradig Likertskala, från 1 = Inte alls typiskt, till 5 = Mycket typiskt. Skalstegen  
1, 3 och 5 är definierade medan de mellanliggande skalstegen 2 och 4 är odefinierade. 
Exempel på påståenden i formuläret är ”Jag är alltid orolig för någonting” såväl som 
”Så fort jag har avslutat en uppgift börjar jag att oroa mig för allt annat jag har att 
göra”. Poängintervallet varierar från 16 till 80 poäng, där högre poäng indikerar 
större orostendens (Meyer et al., 1990). PSWQ har påvisat en hög intern konsistens  
(Cronbachs α = .91-.95) liksom en god test-retest-reliabilitet (r = .74-.93) över ett 
intervall från två till 10 veckor (Meyer et al., 1990; Molina & Borkovec, 1994).  

Cognitive	Avoidance	Questionnaire	
CAQ är ett självskattningsformulär som avser att mäta tendensen till användandet av 
kognitiva undvikandestrategier vid hantering av hotfulla och påträngande tankar 
(Sexton & Dugas, 2008). Formuläret består av 25 stycken påståenden, uppdelade på 
fem subskalor som mäter fem olika typer av kognitiva undvikandestrategier, som 
skattas på en femgradig Likertskala, från 1 = Inte alls typiskt, till 5 = Mycket typiskt. 
Exempel på förekommande påståenden i formuläret är ”Jag gör ofta saker för att 
distrahera mig från mina tankar” liksom ”Jag undviker handlingar som påminner mig 
om saker jag inte vill tänka på”. Högre poäng indikerar större tendens till kognitivt 
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undvikande (Sexton & Dugas, 2008). I Gosselin et al. (2002) påvisas CAQ ha en hög 
intern konsistens (Cronbachs α = .95) liksom en hög test-retest-reliabilitet (r = .81) 
över ett intervall på en vecka. 

Montgomery	Åsberg	Depression	Rating	Scale–Self	rated	
MADRS-S är ett självskattningsformulär som avser att mäta depressionssymtom 
(Fantino & Moore, 2009). MADRS-S består av nio items, vilka motsvarar symtomen: 
1) sinnesstämning, 2) oroskänslor, 3) sömn, 4) matlust, 5) koncentrationsförmåga,  
6) initiativförmåga, 7) känslomässigt engagemang, 8) pessimism och 9) livslust. 
Varje symtom skattas på en sjugradig Likertskala mellan 0 till 6. Skalstegen  
0, 2, 4 och 6 är definierade medan de mellanliggande skalstegen 1, 3 och 5 är 
odefinierade. Poängintervallet varierar från noll till 54 poäng. En hög poäng (>34) 
motsvarar svåra depressiva symtom, medan poäng mellan 20 till 34 motsvarar måttlig 
depression, en poäng mellan 13 till 19 motsvarar mild depression och en poäng 
mellan 0 till 12 motsvarar att besvärande symtom inte föreligger (Fantino & Moore, 
2009; Montgomery & Åsberg; 1979; Svanborg & Åsberg, 1994). MADRS-S interna 
konsistens har rapporterats som hög (Cronbachs α = .84) och instrumentet har även 
visats ha god test-retest-reliabilitet (r = .78) över ett intervall på en vecka (Fantino & 
Moore, 2009). 

Brunnsviken	Brief	Quality	of	Life	Inventory	
BBQ är ett självskattningsformulär som avser att mäta livskvalitet (Lindner et al., 
2016). Skattningsformuläret består av 12 påståenden inom följande sex livsområden: 
1) jag som individ, 2) syn på livet, 3) fritid, 4) kreativitet, 5) lärande och 6) vänner 
och vänskap. Varje påstående skattas på en fyrgradig Likertskala från 0 = Instämmer 
inte alls, till 4 = Instämmer fullständigt. Exempel på påståenden i formuläret är  
”Jag är nöjd med hur jag ser på livet: jag vet vad som betyder mycket för mig, vad jag 
tror på och vad jag vill göra med mitt liv” såväl ”Min fritid är viktig för min 
livskvalitet”. Poängintervallet varierar från 0 till 96 där höga poäng indikerar en 
högre upplevd livskvalitet (Lindner et al., 2016). BBQ har i Lindner et al. (2016) en 
påvisad god intern konsistens (Cronbachs α = .76) liksom hög test-retest reliabilitet 
uppmätt med intraklass korrelation, ICC =.82 (95% CI: .75-.89). 

Procedur	
Insamling av data skedde vid behandlingsavslut samt fyra respektive 12 månader 
efter behandlingsavslut via en dubbelkrypterad internetbaserad plattform. Deltagarna 
uppmanades av uppsatsförfattarna liksom andra personer involverade i studien att 
svara på självskattningsformulär på den internetbaserade plattformen för Orosstudien. 
Dessa formulär var PSWQ, CAQ, MADRS-S och BBQ. Deltagarna intervjuades inte 
verbalt och fick inga frågor som berörde terapeutens insats, utan svarade enbart på 
symtomrelaterade frågor i berörda formulär via den internetbaserade plattformen. 
Deltagarna kontaktades initialt via mail, och sedan per sms och telefon vid behov för 
uppmaning om att svara. 
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Statistisk	analysmetod	
Data har insamlats från samtliga deltagare som har blivit randomiserade till en 
gruppbetingelse, oavsett hur mycket av behandlingen som deltagarna har fullföljt. 
CCA användes för att hantera saknad data, vilket innebär att endast deltagare med 
fullständig data från samtliga mätpunkter inkluderades i analyserna (Mukaka et al., 
2016). Detta anses vara en lämplig metod om bortfallet är litet och slumpmässigt 
(Mukaka et al., 2016). För att testa om data som saknades var slumpmässig användes 
Little’s Missing Completely at Random (MCAR) Test (Little & Rubin, 2002). 

ANOVA med upprepade mätningar har i föreliggande studie använts för att 
undersöka studiens första och andra frågeställning, avseende medelvärden för iERPt 
respektive iSHB över tid på samtliga utfallsmått. ANOVA med upprepade mätningar 
(eng. repeated measures) innebär att samma grupps medelvärden vid olika 
mätpunkter jämförs (Field, 2013). Då statistisk signifikant skillnad förelåg 
analyserades data vidare med ortogonala repeated kontraster, vilket enligt  
Field (2013) är ett tillvägagångssätt för att undersöka var skillnader mellan 
mätpunkter föreligger. Om antagandet om sphericity bryts, rekommenderar Field 
(2013) att korrigering görs med Greenhouse-Geisser Estimate om ε < .75, alternativt 
med Huynh-Feldt Estimate om ε > .75. Dessa riktlinjer tillämpades. 

För att undersöka studiens tredje frågeställning användes initialt oberoende  
t-test, vilket innebär en prövning av förhållandet mellan medelvärden vid en 
mätpunkt (Field, 2013). Förhållandet mellan medelvärden inom iERPt respektive 
iSHB vid mätpunkten 12 månader efter behandlingsavslut undersöktes på samtliga 
utfallsmått. Även förhållandet mellan completers i iERPt och completers i iSHB vid 
12-månadersmätning på PSWQ undersöktes. För att följa upp förhållandet mellan 
antalet responders på PSWQ per betingelse utfördes ett χ²-test avseende  
12-månadersdata. Som mått på behandlingsrespons på PSWQ användes 7 poängs 
minskning från förmätningsvärde mätt vid behandlingsstart till 12-månadersmätning, 
vilket enligt Akbari et al. (2015) anses vara kliniskt relevant för att tolka att en 
deltagare har svarat på behandling. 

För att beräkna effekten av medelvärdesskillnader användes Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient, r (Field, 2013). Pearsons r är ett 
standardiserat mått på effekten i det linjära sambandet mellan variabler, och antar 
värden mellan -1 och 1, där ett värde på r = .10 kännetecknas som en liten effekt,  
r = .30 som en måttlig effekt, och r = .50 som stor effekt (Field, 2013). 

För den statistiska bearbetningen har programvaran IBM SPSS Statistics 24 
använts. Testen har tolkats utifrån α = .05, dubbelsidig prövning. 

Etiska	ställningstaganden	
Orosstudien, inom vilken behandlingsresultaten avser uppföljas i föreliggande studie, 
godkändes 28 oktober 2015 av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 
(diarienummer: 2015/1698-31/1). Vidare behandlades all insamlad data i 
föreliggande studie konfidentiellt och data förvarades oåtkomligt för utomstående i 
en dubbelkrypterad internetbaserad plattform. Deltagarna i Orosstudien informerades 
vid behandlingsstart via den internetbaserade plattformen om att de efter 
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behandlingsavslut skulle komma att bli kontaktade för förfrågan om deltagande vid 
uppföljning i form av att svara på ett antal formulär. 
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RESULTAT	

Bortfallsanalys	
Sett till mätpunkterna på samtliga utfallsmått påvisar Little’s MCAR Test avsaknad 
av systematiska skillnader mellan observerad och saknad data; det vill säga att data 
tycks saknas slumpmässigt, χ2 = 58.80, df = 46, p = .098. 

Resultat	avseende	frågeställning	1	
För medelvärden och standardavvikelser avseende iERPt, se Tabell 5 nedan. 

Penn	State	Worry	Questionnaire	

Mauchly’s Test of Sphericity indikerar att antagandet om sphericity har brutits för 
data gällande PSWQ för iERPt, χ2 (2) = 8.55, p = .014. Frihetsgraderna har därför 
korrigerats med Huynh-Feldt estimat (ε = .95). Resultaten påvisar en statistiskt 
signifikant effekt av tid, F(1.90, 235.84) = 3.46, p = .035, r = .16. I ortigonala 
kontraster framkommer det att statistiskt signifikant skillnad föreligger i tid mellan 
behandlingsavslut och fyramånadersmätning, F(1, 124) = 4.07, p = .046, r = .18,  
i form av en reducering av orosfrekvens över tid. Det framkommer dock ingen 
statistiskt signifikant skillnad i tid mellan fyramånadersmätning och  
12-månadersmätning, F(1, 124) = .64, p = .425, r = .07. För resultaten i grafiskt 
format, se Figur 3a. 

Cognitive	Avoidance	Questionnaire	

Mauchly’s Test of Sphericity indikerar att antagandet om sphericity har brutits för 
data avseende CAQ för iERPt, χ2 (2) = 8.33, p = .016. Frihetsgraderna har därför som 
ovan korrigerats med Huynh-Feldt estimat (ε = .95). Resultaten påvisar en statistiskt 
signifikant effekt av tid, F(1.90, 234.21) = 10.67, p < .000, r = .28. I ortigonala 
kontraster syns en statistiskt signifikant skillnad i tid mellan behandlingsavslut och 
fyramånadersmätning, F(1, 123) = 21.88, p < .000, r = .39, i form av en reducering av 
kognitivt undvikande över tid. Det påvisas dock ingen statistiskt signifikant skillnad i 
tid mellan fyramånadersmätning och 12-månadersmätning, F(1, 123) = .01, p = .911, 
r = .01. Se Figur 3b för resultaten i grafiskt format. 

Montgomery	Åsberg	Depression	Rating	Scale–Self	rated	

Vid analysen av data gällande MADRS-S för iERPt uppfylls antagandet om 
sphericity. Resultaten påvisar ingen statistiskt signifikant effekt av tid,  
F(2, 246) = .60, p = .548, r = .07, se Figur 3c. 

Brunnsviken	Brief	Quality	of	Life	Inventory	

Vid analysen av data avseende BBQ för iERPt uppfylls antagandet om sphericity. 
Resultaten påvisar ingen statistiskt signifikant effekt av tid, F(2, 248) = .05, p = .949, 
r = .02, se Figur 3d. 
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Tabell 5 
Medelvärden och standardavvikelser för samtliga utfallsmått på samtliga mätpunkter avseende iERPt 
 iERPt 
Mätpunkt PSWQ CAQ MADRS-S BBQ 
 M SD M SD M SD M SD 
Behandlings- 
avslut 
 

Fyra månader 
efter behandling 
 

12 månader 
efter behandling 

53.20 
 
 

51.08 
 
 

50.63 

11.48 
 
 

11.18 
 
 

11.15 

59.52 
 
 

54.19 
 
 

54.49 

19.31 
 
 

18.66 
 
 

17.53 

10.37 
 
 

9.63 
 
 

9.47 

6.40 
 
 

6.55 
 
 

6.10 

53.68 
 
 

54.38 
 
 

54.01 
 

20.48 
 
 

22.51 
 
 

21.10 

 
 
	 	

  
 Figur 3a. Poäng på PSWQ för deltagare i 

iERPt vid behandlingsavslut, 
fyramånadersmätning och 12-månaders-
mätning. Felstaplarna anger 95% CI. 
 

 Figur 3b. Poäng på CAQ för deltagare i 
iERPt vid behandlingsavslut, 
fyramånadersmätning och 12-månaders-
mätning. Felstaplarna anger 95% CI. 

  
 Figur 3c. Poäng på MADRS-S för 

deltagare i iERPt vid behandlingsavslut, 
fyramånadersmätning och 12-månaders-
mätning. Felstaplarna anger 95% CI. 

 Figur 3d. Poäng på BBQ för deltagare i 
iERPt vid behandlingsavslut, 
fyramånadersmätning och 12-månaders-
mätning. Felstaplarna anger 95% CI. 



 28	

Resultat	avseende	frågeställning	2	
För medelvärden och standardavvikelser avseende iSHB, se Tabell 6 nedan. 

Penn	State	Worry	Questionnaire	

Mauchly’s Test of Sphericity indikerar att antagandet om sphericity har brutits för 
data gällande PSWQ för iSHB, χ2 (2) = 14.35, p = .001. Frihetsgraderna har därför 
som ovan korrigerats med Huynh-Feldt estimat (ε = .91). Resultaten påvisar en 
statistiskt signifikant effekt av tid, F(1.82, 212.67) = 14.08, p < .000, r = .33. Det 
påvisas i ortigonala kontraster att det finns en statistiskt signifikant skillnad i tid 
mellan behandlingsavslut och fyramånadersmätning, F(1, 117) = 23.13, p < .000,  
r = .41, i form av en reducering av orosfrekvens över tid. Det påvisas dock ingen 
statistiskt signifikant skillnad i tid mellan fyramånadersmätning och  
12-månadersmätning, F(1, 117) = .49, p = .486, r = .06. För resultaten i grafiskt 
format, se Figur 4a. 

Cognitive	Avoidance	Questionnaire	

Vid analysen av data avseende CAQ för iSHB uppfylls antagandet om sphericity. 
Resultaten påvisar en statistiskt signifikant effekt av tid, F(2, 234) = 32.60, p < .000, 
r = .47. I ortigonala kontraster påvisas en statistiskt signifikant skillnad i tid mellan 
behandlingsavslut och fyramånadersmätning, F(1, 117) = 67.71, p < .000, r = .61,  
i form av en reducering av kognitivt undvikande över tid. Vidare påvisas en statistiskt 
signifikant ökning i kognitivt undvikande mellan fyramånadersmätning och  
12-månadersmätning, F(1, 117) = 11.78, p = .001, r = .30. Se Figur 4b för resultaten i 
grafiskt format. 

Montgomery	Åsberg	Depression	Rating	Scale–Self	rated	

Mauchly’s Test of Sphericity indikerar att antagandet om sphericity har brutits för 
data avseende MADRS-S för iSHB, χ2 (2) = 15.74, p < .000. Frihetsgraderna har 
därför korrigerats med Huynh-Feldt estimat (ε = .90). Resultaten påvisar ingen 
statistiskt signifikant effekt av tid, F(1.80, 210.62) = 3.05, p = .055, r = .16, se  
Figur 4c. 

Brunnsviken	Brief	Quality	of	Life	Inventory	

Vid analysen av data kopplad till BBQ för iSHB uppfylls antagandet om sphericity. 
Det påvisas ingen statistiskt signifikant effekt av tid, F(2, 234) = 1.18, p = .311,  
r = .10, se Figur 4d. 
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Tabell 6 
Medelvärden och standardavvikelser för samtliga utfallsmått på samtliga mätpunkter avseende iSHB 
 iSHB 
Mätpunkt PSWQ CAQ MADRS-S BBQ 
 M SD M SD M SD M SD 
Behandlings- 
avslut 
 

Fyra månader 
efter behandling 
 

12 månader 
efter behandling 

55.77 
 
 

52.34 
 
 

52.50 
 

10.75 
 
 

11.00 
 
 

11.34 

64.14 
 
 

53.53 
 
 

57.66 

20.18 
 
 

19.39 
 
 

21.48 

10.83 
 
 

9.51 
 
 

10.52 

7.22 
 
 

6.20 
 
 

7.15 

50.28 
 
 

53.23 
 
 

50.50 
 

21.64 
 
 

23.19 
 
 

22.84 

 
 

  
 Figur 4a. Poäng på PSWQ för deltagare i 

iSHB vid behandlingsavslut, 
fyramånadersmätning och 12-månaders-
mätning. Felstaplarna anger 95% CI. 
 

 Figur 4b. Poäng på CAQ för deltagare i 
iSHB vid behandlingsavslut, 
fyramånadersmätning och 12-månaders-
mätning. Felstaplarna anger 95% CI. 

  
 Figur 4c. Poäng på MADRS-S för 

deltagare i iSHB vid behandlingsavslut, 
fyramånadersmätning och 12-månaders-
mätning. Felstaplarna anger 95% CI. 

 Figur 4d. Poäng på BBQ för deltagare i 
iSHB vid behandlingsavslut, 
fyramånadersmätning och 12-månaders-
mätning. Felstaplarna anger 95% CI. 
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Resultat	avseende	frågeställning	3	
Levene’s test indikerar att antagandet om lika varians har brutits för CAQ  
(F = 8.01, p = .005) och MADRS-S (F = 5.10, p = .025) vid 12-månadersmätning 
mellan betingelserna, varför frihetsgraderna för CAQ har korrigerats från 252 till 
239.18 och för MADRS-S har korrigerats från 252 till 243.34. Det påvisas ingen 
statistiskt signifikant skillnad vid 12-månadersmätningen mellan iERPt och iSHB för 
PSWQ, t(252) = 1.32, p = .187, r = .08, för CAQ, t(239.18) = 1.29, p = .199,  
r = .08, för MADRS-S, t(243.34) = 1.26, p = .208, r = .08, eller för  
BBQ t(252) = –1.27, p = .204, r = –.08. Se Figur 5a, 5b, 5c och 5d nedan för 
resultaten i grafiskt format. 
 
 

  
 Figur 5a. Poäng på PSWQ för deltagare i 

iERPt respektive iSHB vid 12-månaders-
mätning. Felstaplarna anger 95% CI. 
 

 Figur 5b. Poäng på CAQ för deltagare i 
iERPt respektive iSHB vid 12-månaders-
mätning. Felstaplarna anger 95% CI. 

  
 Figur 5c. Poäng på MADRS-S för 

deltagare i iERPt respektive iSHB vid  
12-månadersmätning. Felstaplarna anger 
95% CI. 

 Figur 5d. Poäng på BBQ för deltagare i 
iERPt respektive iSHB vid 12-månaders-
mätning. Felstaplarna anger 95% CI. 

 
Vidare påvisas det ingen statistiskt signifikant skillnad vid 12-månadersmätningen 
mellan completers inom iERPt (M = 50.23, SD = 11.09) i jämförelse med completers 
inom iSHB (M = 50.59, SD = 11.76) på PSWQ, t(80) = .14, p = .89, r = .02. 
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Sett till antal responders, gällande minskning i PSWQ, föreligger ingen 
statistiskt signifikant skillnad mellan iERPt (n = 96, 74.4%) och iSHB  
(n = 92, 73.6%) vid 12-månadersmätning, χ2 (1, N = 254) = .02, p = .882. 
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DISKUSSION	

Resultatdiskussion	
Föreliggande studies syfte var att undersöka huruvida behandlingseffekten av iERPt i 
förhållande till iSHB vid kliniskt signifikant oro – baserad på självskattade 
orossymtom – håller i sig över tid. Vår första och andra frågeställning rörde huruvida 
behandlingseffekterna avseende iERPt respektive iSHB håller i sig över tid. Vår 
tredje frågeställning handlade om huruvida det skulle påvisas någon skillnad i 
behandlingseffekt mellan betingelserna vid 12-månadersmätning dels sett till de 
respektive behandlingsgrupperna i sin helhet, och dels sett till completers respektive 
responders inom de respektive grupperna. På ett övergripande plan visar resultaten att 
behandlingseffekterna för iERPt respektive iSHB som uppmättes vid 
behandlingsavslut (se Westerström-Nygren & Persson, 2016) håller i sig över tid, 
samt därtill med förbättringar avseende orosfrekvens mätt med PSWQ liksom 
kognitivt undvikande mätt med CAQ. För iERPt är storleken på förbättringen över tid 
liten på PSWQ, och måttlig på CAQ. För iSHB är storleken på förbättringen över tid 
måttlig på PSWQ och stor på CAQ. Nämnvärt är dock att de två 
behandlingsgrupperna har olika värden på PSWQ och CAQ vid behandlingsavslut; 
deltagarna i iERPt har lägre värden på PSWQ och CAQ än deltagarna i iSHB (se 
Tabell 5 och 6). Effektstorlekarna är således vitala att tolka i förhållande till dessa 
ingångsvärden. Vidare visar resultaten på ett övergripande plan att ingen skillnad i 
behandlingseffekt förekommer mellan betingelserna vid 12-månadersmätning, varken 
sett till grupperna i sina helheter eller sett till completers eller responders. 

Vad gäller orosfrekvens mätt med PSWQ påvisas en reducering av oro från 
behandlingsavslut till fyramånadersmätning inom både iERPt och iSHB. Dessa fynd 
överensstämmer med trenden avseende PSWQ uppmätt mellan behandlingsstart och 
behandlingsavslut i båda betingelserna (Westerström-Nygren & Persson, 2016). 
Vidare påvisas det att orosfrekvensen bland deltagarna i båda 
behandlingsbetingelserna efter fyramånadersuppföljningen vidmakthålls utan påtaglig 
förändring. Det faktum att orosfrekvensen fortsatte att reduceras från 
behandlingsavslut och fyra månader framåt kan bero på olika saker. En eventuell 
anledning kan vara att deltagarna fortsatte att arbeta aktivt med behandlingen även 
efter behandlingsavslut, varför orosfrekvensen fortsatte att reduceras ett tag framöver 
och därefter stabiliserades. 

Likt trenden som påvisas för orosfrekvens, indikerar resultaten att kognitivt 
undvikande uppmätt med CAQ minskar från behandlingsavslut till 
fyramånadersmätning i båda betingelserna. Detta överensstämmer, liksom resultaten 
för PSWQ, med trenden för båda betingelserna avseende CAQ från behandlingsstart 
till behandlingsavslut (Westerström-Nygren & Persson, 2016). Till skillnad från de i 
övrigt likvärdiga resultaten bland betingelserna, påvisas det från fyra- till  
12-månadersmätning en stabilisering av de förbättrade resultaten avseende kognitivt 
undvikande bland deltagarna i iERPt-betingelsen, medan en försämring avseende 
kognitivt undvikande sker inom iSHB-betingelsen under samma tidsspann. Varför en 
försämring sker bland deltagare i iSHB men inte i iERPt är svårt att utröna. Däremot 
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går det att spekulera kring att skillnader i innehållet i de olika behandlingarna kan 
påverka. iERPt har stort fokus på att individen ska exponera sig för det som är 
obehagligt liksom öva på beteenden som är inkompatibla med kognitivt undvikande, 
som att kognitivt närma sig sina katastroftankar. Detta medan iSHB saknar sådant 
fokus, och istället lägger vikt vid att minska stressorer liksom kroppslig anspänning. 
Genom det fokus som iSHB har avseende att lära ut tekniker som syftar till att 
reducera stressorer, går det att tänka sig att individer eventuellt generaliserar denna 
färdighet till exempelvis att sträva mot att minska inre stressorer genom undvikande 
av aversiva och stressande kognitiva stimuli. Nämnvärt är dock att kognitivt 
undvikande bland deltagarna inom iSHB – trots försämringen mellan fyra- och  
12-månadersmätningen – förbättras från behandlingsavslut till 12-månadersmätning 
(se Tabell 6). 

Sett till MADRS-S och BBQ påvisas ingen skillnad över tid avseende 
depressiva symtom eller livskvalitet i någon av betingelserna. De förbättrade värdena 
från behandlingsstart till behandlingsavslut i båda betingelserna som rapporteras i 
Westerström-Nygren och Persson (2016) kan med andra ord beskrivas hålla i sig över 
tid. 

Vad gäller frågeställning tre påvisas ingen skillnad mellan behandlings-
betingelserna vid 12-månadersuppföljning avseende varken det primära utfallsmåttet 
PSWQ eller de sekundära utfallsmåtten CAQ, MADRS-S eller BBQ. När gruppen 
avsmalnas till enbart completers kan inte heller någon skillnad mellan betingelserna 
påvisas på det primära utfallsmåttet PSWQ vid 12-månadersmätning. Detta i linje 
med resultaten vid behandlingsavslut som inte påvisade någon skillnad i 
behandlingseffekt mellan grupperna (Westerström-Nygren & Persson, 2016). Någon 
skillnad bland responders i de respektive betingelserna framkommer inte heller vid 
12-månadersmätningen på det primära utfallsmåttet PSWQ. I Westerström-Nygren 
och Persson (2016) uppvisades dock en signifikant skillnad i antalet responders 
mellan behandlingsbetingelserna mätt från behandlingsstart till behandlingsavslut, till 
fördel för iERPt. Att liknande resultat inte kan påvisas i föreliggande studie tycks 
bero på att antalet responders har ökat över tid inom iSHB-betingelsen, samtidigt som 
antalet responders inom iERPt-betingelsen har bibehållits, varför de respektive 
antalet responders har utjämnats. Sammantaget kan resultaten för frågeställning tre 
tolkas som att behandlingarna på lång sikt genererar likvärdiga resultat. 

Som svar på studiens första frågeställning påvisas det att behandlingseffekterna 
för iERPt uppmätta med samtliga utfallsmått vidmakthålls från behandlingsavslut till 
fyramånadersmätning liksom från fyra- till 12-månadersmätning. Utöver detta 
påvisas en signifikant förbättring avseende orosfrekvens mätt med PSWQ liksom 
kognitivt undvikande mätt med CAQ mellan behandlingsavslut och 
fyramånadersmätning. Vad gäller studiens andra frågeställning syns en liknande 
trend; det påvisas att behandlingseffekterna för iSHB uppmätta med samtliga 
utfallsmått vidmakthålls från behandlingsavslut till fyramånadersmätning, liksom att 
behandlingseffekterna uppmätta med PSWQ, MADRS-S och BBQ vidmakthålls från 
fyra- till 12-månadersmätning. Avseende CAQ påvisas en försämring bland 
deltagarna inom iSHB-betingelsen från fyra- till 12-månadersmätning, om än 
behandlingsresultaten vid 12-månadersmätning är bättre än vid behandlingsavslut. 
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Slutligen, som svar på studiens tredje frågeställning påvisas ingen signifikant skillnad 
i behandlingseffekt vid 12-månadersuppföljning mellan iERPt och iSHB på något 
utfallsmått varken för hela gruppen eller för completers eller responders. 
Sammantaget tycks behandlingseffekten hålla i sig över tid samt i vissa fall förbättras 
inom båda betingelserna, och ingen skillnad i effektivitet kan påvisas mellan 
betingelserna ett år efter behandlingsavslut. 

Denna uppföljningsstudie är till vår kännedom den första som utvärderar 
långtidseffekterna av iERPt vid oro som transdiagnostiskt fenomen ställt mot annan 
aktiv behandling. Med hänsyn till de sammantagna resultaten tycks det som att ett 
närmande av aversiva stimuli lika väl som ett fokus på att öka kontrollen över 
fysiologisk anspänningsnivå kan bidra till reducerad orosfrekvens, reducerat kognitivt 
undvikande, minskade depressiva symtom liksom ökad livskvalitet inte bara på kort 
sikt som påvisat i Westerström-Nygren och Persson (2016), utan även långsiktigt. 
Föreliggande resultat ger även indikationer om att behandlingsinterventioner 
baserade på en konceptualisering av oro som två koverta beteenden, likväl som 
behandlingsinterventioner baserade på en konceptualisering av oro som grundat i en 
förhöjd fysiologisk anspänningsnivå, kan generera likvärdiga behandlingseffekter. 

En fördel med både iERPt och iSHB är att båda behandlingarna har ett avgränsat 
behandlingsfokus. Detta till skillnad från exempelvis Borkovecs behandlingsprotkoll 
(Borkovec et al., 2004) som innefattar ett flertal olika behandlingsinterventioner, 
däribland ERP, kognitiv omstrukturering och delar av TA. Även om den 
behandlingen också har visats kunna minska orosfrekvens (Borkovec & Costello, 
1993; Linden et al., 2005), bidrar den här studien till att påvisa att enskilda 
interventioner kan generera goda behandlingseffekter vid oro. Sammantaget visar 
resultaten från föreliggande studie att det är möjligt att erbjuda effektiv liksom 
tidseffektiv vård som håller i sig över tid till en transdiagnostisk population med 
orosproblematik, utan specifik psykiatrisk diagnostisering. 

Metoddiskussion	
En fördel med det internetförmedlade formatet i iERPt och iSHB är, som ovan nämnt, 
att det ökar tillgången till effektiv psykologisk behandling, samt möjliggör att nå 
personer som av olika skäl inte önskar söka sedvanlig psykologisk behandling 
(Andersson, 2009; Cuijpers et al., 2009; Hedman, Carlbring et al., 2014; Postel et al., 
2008). Även det faktum att individen kan gå tillbaka i inläsningsmaterialet och 
repetera vid behov gör det internetförmedlade formatet i iERPt och iSHB 
fördelaktigt, då detta som tidigare nämnt kan underlätta för inlärningen (Hedman, 
Carlbring et al., 2014). Det bör dock påpekas, som också har nämnts ovan, att 
internetförmedlad behandling bör betraktas som ett kompletterande snarare än 
ersättande format till sedvanlig face-to-face-behandling (Hedman, Carlbring et al., 
2014). Vad gäller generalisering av studiens resultat begränsar det internetförmedlade 
formatet möjligheten att uttala sig om effektiviteten av ERPt och SHB i face-to-face 
format. Tidigare forskning indikerar dock att internetförmedlad psykologisk 
behandling tenderar att generera liknande resultat som sedvanlig face-to-face-
behandling (Andersson et al., 2014; Carlbring et al., 2005; Hedman, Carlbring et al., 
2014). Detta tillsammans med den teoretiska utgångspunkten för internetförmedlad 
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psykologisk behandling som är att de verksamma mekanismerna är desamma oavsett 
format (Hedman, Carlbring et al., 2014) gör att behandlingarna i face-to-face-format 
kan hypotiseras kunna ge liknande effekter som behandlingarna påvisats kunna ge  
i internetförmedlat format. Vidare forskning på området är dock av vikt. 

Valet av iSHB som aktiv kontrollbetingelse och psykologisk placebo i 
Orosstudien kan problematiseras, då SHB inte tidigare har utvärderats för oro  
i varken internet- eller face-to-face-format. TA som är den primära interventionen i 
iSHB har dock i flera studier visats vara effektivt för reducering av oro hos en klinisk 
population med GAD, samt har beskrivits som en gold standard-behandling (Barlow 
et al., 1992; Borkovec & Costello, 1993; Dugas et al., 2010; Hayes-Skelton et al., 
2013; Hoyer et al., 2009; Siev & Chambless, 2007; Öst & Breitholtz, 2000). 
Nämnvärt är dock att även KBT som övergripande protokoll har beskrivs som gold 
standard-behandling (Bolognesi, Baldwin, & Ruini, 2014). Vidare har även de andra 
interventionerna i iSHB påvisats effektiva för reducering av oro (Borkovec et al., 
2004; Dugas et al., 2004). iSHB kan sammanfattningsvis beskrivas som lämplig för 
att simulera en potent psykologisk placebo. Utifrån ovanstående går det dock att 
ifrågasätta varför inte renodlad TA i internetförmedlat format användes som 
psykologisk placebo i Orosstudien. Att iSHB valdes istället berodde på att innehållet i 
TA av studiens projektledning hypotiserades skulle kunna komma att bli alltför 
enformigt i internetförmedlat format, och potentiellt påverka deltagandet inom den 
betingelsen negativt. Avseende detta är det nämnvärt att lyfta det faktum att antalet 
deltagare som slutförde samtliga moduler var mycket lika inom de respektive 
betingelserna (se Tabell 1). Det tycks med andra ord som att behandlingsinnehållet i 
iERPt och iSHB var lika stimulerande att genomföra. 

Valet av utfallsmått i föreliggande studie baseras på de utfallsmått som 
tillämpades i Westerström-Nygren och Persson (2016). Om än de valda utfallsmåtten 
bidrar med vital information, går det att ifrågasätta om dessa mått är tillräckligt 
omfattande för en fullgod långtidsutvärdering av iERPt och iSHB. För en mer 
fullständig utvärdering av betingelserna skulle fördelaktigen ett beteendemått ha 
kunnat användas, där deltagarna vid uppföljning under exempelvis en vecka skulle 
skatta hur mycket tid de lägger ned på att oroa sig liksom hur ofta de använder 
orosrelaterade beteenden. För att dessa mått skulle ha ett användningsvärde är en 
förutsättning att beteendemått används redan under behandlingen och under 
mätningen vid behandlingsavslut. Att föreliggande studie inte använder beteendemått 
som komplement till PSWQ och de sekundära utfallsmåtten beror på att detta är en 
uppföljningsstudie på Orosstudien, där skattningsskalor utan kompletterande 
beteendemått tillämpades (Westerström-Nygren & Persson, 2016). 

När det kommer till tillämpad analysmetod i föreliggande studie går det att 
argumentera för att en growth model med mixed-effects regressionsanalyser med 
upprepade mätningar kunde ha använts istället för ANOVA med upprepade 
mätningar. Detta då en sådan growth model har uppvisat flera fördelar vad gäller 
exempelvis hantering av saknad data och statistisk power (Hesser, 2015). Den valda 
analysmetoden ANOVA med upprepade mätningar tillhör de traditionella sätten att 
analysera data, där utgångspunkten är medelvärdesskillnader för att utvärdera olika 
betingelser (Field, 2013; Hesser, 2015). Hänsyn tas inte till individuella skillnader i 
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ingångsvärden och förändringstakt som i ovan beskriven growth model, vilket gör 
ANOVA med upprepade mätningar mindre känslig för att hitta effekter om de finns 
(Field, 2013; Hesser, 2015). Growth model med mixed-effects regressionsanalyser 
med upprepade mätningar gör det även möjligt att inkludera samtliga deltagare i den 
slutgiltiga analysen, trots att mätpunkter slumpmässigt saknas, till skillnad från 
ANOVA där saknad data ofta resulterar i att deltagaren exkluderas från den 
slutgiltiga analysen (Hesser, 2015). Vid ANOVA går det exempelvis att hantera 
saknad data genom principen Last Observation Carried Forward, men denna metod 
har i forskning visat sig kunna leda till påtaglig bias i hantering av saknad data 
(Enders, 2011; Hesser, 2015). I föreliggande studie valdes därför istället CCA som 
har beskrivits som ett bättre sätt att hantera saknad data på (Enders, 2011; Mukaka et 
al., 2016). Trots fördelarna med en growth model användes ANOVA med upprepade 
mätningar i föreliggande studie, då growth model med mixed-effects 
regressionsanalyser med upprepade mätningar är ett relativt nytt sätt att analysera 
långtidseffekter som dessutom kräver mer tid liksom avancerade kunskaper och 
färdigheter i statistisk analys. 

Vad gäller generalisering av resultaten i föreliggande studie bör det tas i 
beaktning att en klar majoritet av deltagarna som inkluderades  
i behandlingsbetingelserna i Orosstudien var kvinnor (se Tabell 2). Orsaken till det 
högre antalet kvinnor kan eventuellt förklaras utifrån svensk data som visar att 
kvinnor tenderar att besväras av oro i högre grad än män (Statistiska centralbyrån, 
2014). En annan förklaring kan vara att kvinnor i forskning har visat sig vara mer 
positiva till att söka vård för psykisk ohälsa än män (Leong & Zachar, 1999) samt gör 
det i större utsträckning än män (Doherty & Kartalova-O'Doherty, 2010). Oavsett 
anledning bör resultaten i föreliggande studie med försiktighet generaliseras till andra 
populationer än individer som definierar sig som kvinnor. Vidare hade 60% av 
deltagarna som inkluderades i Orosstudien en högre utbildningsnivå än avslutad 
gymnasieutbildning (se Tabell 2), vilket enligt Andersson, Carlbring och Cuijpers 
(2009) inte är ovanligt i studier med internetförmedlad psykologisk behandling. 
Generalisering av resultaten till individer med annan utbildningsnivå bör ändock 
göras med försiktighet. Med tanke på att syftet med studien är att undersöka en 
transdiagnostisk population, är det nämnvärt att 65% av deltagarna som inkluderades 
i Orosstudien uppfyllde kriterierna för GAD vid behandlingsstart (se Tabell 2). Som 
det påvisas i Tabell 2 finns det dock en tydlig spridning i form av deltagare med en 
respektive flera diagnoser, liksom ett flertal personer med andra diagnoser än GAD, 
samt ett antal deltagare utan psykiatrisk diagnos. 

Vidare	forskning	
Resultaten i föreliggande uppföljningsstudie indikerar att iERPt liksom iSHB är 
effektiva behandlingar för en transdiagnostisk population med orosproblematik. 
Vidare forskning skulle fördelaktigen fokusera på att följa upp dessa resultat även två 
år efter behandlingsavslut, samt replikera föreliggande studie för att öka kunskapen 
om iERPt respektive iSHB och dess effektivitet vid oro. Det kan även vara aktuellt att 
i vidare forskning fokusera på att utvärdera iERPt liksom iSHB i face-to-face-format, 
för att öka kunskapen om behandlingarnas effekter vid oro även i sedvanligt format.  
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KONKLUSION	

Till vår kännedom är föreliggande studie den första att utvärdera den långsiktiga 
behandlingseffekten av iERPt och iSHB vid oro. Tidigare resultat indikerar att iERPt 
och iSHB är effektiva behandlingar för att reducera oro hos en transdiagnostisk 
population (Westerström-Nygren & Persson, 2016) och föreliggande studie påvisar 
att de tidigare rapporterade effekterna håller i sig över tid. Resultaten från 
föreliggande studie indikerar att iERPt liksom iSHB med fördel kan användas för att 
behandla en transdiagnostisk population med orosproblematik, utan krav på att 
avgränsa populationen till personer diagnostiserade med GAD, vilket tidigare studier 
primärt har fokuserat på. Vidare öppnar det internetförmedlade formatet upp för 
möjligheten att erbjuda personer med oro behandling oavsett deras geografiska läge 
eller möjlighet att uppsöka en fysisk klinik. 
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Bilaga	1:	Patientinformation	och	informerat	samtycke	Orosstudien	
 
Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid patologiskt ältande och oro: en randomiserad 
kontrollerad klinisk prövning. 
 
Målsättningen med studien 
Det finns idag forskningsstöd som visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod 
för personer med överdriven oro. Utbudet av KBT i Sverige är begränsat och det är angeläget att hitta nya 
alternativa behandlingsformer så att fler patienter kan erbjudas effektiv vård. Forskare vid Karolinska 
Institutet har tidigare genomfört flera studier av Internetförmedlad KBT med goda resultat. Ännu har ingen 
behandling för patologiskt ältande och oro prövats, därför vill vi i denna studie undersöka om en sådan 
behandling skulle visa sig vara effektiv.  
 
Metoder som används och varför de används 
För att kunna delta i projektet måste du lida av överdriven oro och/eller ältande. Lägsta ålder för deltagande 
är 18 år. För att vi ska kunna utvärdera resultaten av behandlingen kommer du före, under och efter 
behandlingens gång få fylla i flera olika frågeformulär via Internet.  
 
En förutsättning för att vi ska kunna mäta behandlingens effekt är att alla deltagare slumpas till 3 olika 
grupper. 90% av deltagarna kommer att lottas till aktiv behandling. Aktiv behandling här innebär ett etablerat 
behandlingsprotokoll baserat på KBT-metoder som tidigare visat sig effektivt i forskningsstudier. 10% av 
deltagarna kommer att lottas till en 10 veckor lång väntelista. Efter 10 veckor får man samma behandling 
som resterande deltagare.   
 
Den aktiva behandlingen grundar sig på en publicerad självhjälpsmanual och du kommer att ha löpande stöd 
av en behandlare via Internet. När du får KBT kommer du att lottas till en av två olika varianter av denna 
behandling. Båda typer av KBT-behandlingar har visat sig effektiva i studier tidigare. Syftet med denna 
ytterligare randomisering är att kunna bättre undersöka behandlingsprocesser och vilka slags metoder som 
funkar bättre för viss typ av problematik.  
 
Deltagande 
Som deltagare i studien kommer du att delta i en tio veckor lång behandling. För att vara aktuell för studien 
krävs därför att du har tillgång till en Internetansluten dator och att du har möjlighet att arbeta med 
materialet 6 timmar per vecka. Ditt deltagande i studien är frivilligt. För att vi ska kunna vara säkra på att 
resultaten beror på behandlingen är det viktigt att det inte sker några förändringar i din eventuella 
medicinering under en period av två månader innan behandlingsstart. Om det blir aktuellt eller om det 
uppstår andra frågor kring detta, kontakta Erik Andersson. Ditt deltagande i studien påverkar i övrigt inte 
dina möjligheter att få annan vård.  
 
I det fall du väljer att inte delta, eller av någon anledning skulle välja att avbryta ett påbörjat deltagande, 
kommer du, om du så önskar, att hänvisas till annan psykiatrisk vård. 
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Sekretess 
Dina personuppgifter är skyddade av sekretess. Resultatet från undersökningen behandlas under sekretess. 
Behandlingen är kostnadsfri.  
 
Den fortsatta vetenskapliga bearbetningen av informationen från frågeformulären kommer att ske utan att 
enskilda personer kan identifieras. Kodnyckel förvaras separat, och ansvarig för denna är Erik Andersson, 
ansvarig prövare. 
 
Personuppgiftslagen (PUL) 
Karolinska Institutet har lämnat tillstånd till att de uppgifter som du lämnar i studien införs i ett databaserat 
forskningsregister som kommer att föras fortlöpande. Ansvarig för det registret är Karolinska Institutet, 171 
77 STOCKHOLM, tfn 08-524 80000. Kontaktperson är Erik Andersson, 08-524 824 46. Ingen förutom 
forskarna som ingår i projektet kommer att kunna se dina personuppgifter. Vill du ha reda på vilka uppgifter 
som finns registrerade om dig skall du skriftligen begära det hos kontaktpersonen alt. Karolinska Institutet. 
Ett sådant utdrag har du rätt att få en gång per år utan kostnad. Framkommer det att det står något felaktigt 
om dig skall den uppgiften rättas. Efter senast 15 år kommer kodnyckeln att förstöras, därefter är det inte 
längre möjligt att lämna ut något registerutdrag.  
 
Du kommer att kunna ta del av resultat i form av en vetenskaplig publikation, men inte se dina egna resultat. 
 
Tidsåtgång 
Behandlingen pågår under tio veckor. Behandlingen beräknas ta c:a 6 timmar per vecka.  
 
Kontakt för ytterligare information 
Erik Andersson, leg. psykolog och projektansvarig, 08-524 824 46, e-post: erik.m.andersson@ki.se 
 
Samtycke till deltagande    
 
Jag …………………………………………………..………………har tagit del av ovanstående skriftliga 
information om studiens genomförande och vad ett deltagande innebär. Jag samtycker till behandling av 
personuppgifter enligt ovanstående beskrivning. Jag är medveten om att mitt deltagande är fullt frivilligt och 
att jag när som helst, och utan närmare förklaring, har rätt att avbryta mitt deltagande utan att det påverkar 
mitt omhändertagande. 
 
 
 
 
 
 
 


