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Sammanfattning  
Depression är en växande folkhälsosjukdom och anses vara den globalt ledande orsaken 
till funktionsnedsättning. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för depression 
har visat sig vara en effektiv behandling. Behandlingsformatet kan tillhandahållas på 
varierande sätt, exempelvis utifrån vem som väljer behandlingsprogram och grad av 
behandlarstöd. Lägre grad av stöd är exempelvis mindre resurskrävande och kan därmed 
bidra till en ökning av tillgången på psykologisk behandling. Samtidigt kräver det ett mer 
kognitivt och beteendemässigt engagemang av patienten. Till följd av detta är det 
intressant att undersöka för vilka patienter som en friare behandlingsform är mest 
fördelaktigt. I den aktuella studien undersöks således två oberoende 
behandlingsvariabler, typ av individualiserat behandlingsprogram och typ av stöd. Dessa 
undersöks med en faktoriell design (2x2) på en IKBT-behandling för vuxna (N = 172) med 
depression. Syftet med studien är att undersöka huruvida grad av self-efficacy och 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan korrelerar med depressiva symtom samt om 
initial grad av self-efficacy och behandlingsförväntan/utfallsförväntan kan predicera den 
eventuella symtomförändring som uppnåtts efter behandlingens slut. Med syftet att 
generera kunskap om vilka som drar nytta av ett friare, och mer kostnadseffektivt, 
behandlingsformat undersöks dessutom om grad av self-efficacy korrelerar med 
behandlingsutfall specifikt för deltagare i behandlingsgruppen med egenvalda moduler 
och stöd vid behov. Huruvida skillnader mellan behandlingsgrupperna föreligger 
undersöktes även vad gällande förändring i upplevd self-efficacy. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att grad av self-efficacy ökar (d = 0.46) under 
behandlingen och att förändringen i self-efficacy korrelerar med förändringen i depressiva 
symtom. Ett samband mellan behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan och 
behandlingsutfall påvisades dessutom. Initial grad av upplevd self-efficacy predicerar inte 
behandlingsutfallet totalt, men högre grad av upplevd self-efficacy vid ett friare 
behandlingsformat visades ha ett samband med lägre förändring i depressionssymtom 



 
 
 

Nyckelord  
IKBT, depression, nedstämdhet, komorbiditet, self-efficacy, behandlingstrovärdighet, 
utfallsförväntan, faktoriell design 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ηp2= .030). Denna studie belyser därmed vikten av att ta hänsyn till både self-efficacy och 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan vid IKBT-behandling för depression, vilka 
båda visats ha ett samband med behandlingsutfallet. 
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Bakgrund 

Depression 

Egentlig depression är en vanlig psykisk sjukdom (Marcus et al., 2012) 
vilken idag kan betraktas som en folkhälsosjukdom som försämrar den drabbade 
individens livskvalitet, socioekonomiska välbefinnande samt utbildnings- och 
arbetstillfredsställelse (Andersson, 2012; Johansson & Andersson, 2012; 
Johansson et al., 2013; Lund et al., 2010). Depression klassas som den globalt 
ledande orsaken till funktionsnedsättning (Thornicroft et al., 2017; Wang et al., 
2017; World Health Organization [WHO]; 2017). Det som enligt Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders (DSM-5) främst är utmärkande för 
diagnosen är en varaktig upplevelse av nedstämdhet samt minskat intresse eller 
glädje för aktiviteter som tidigare gett upphov till glädje för personen (American 
Psychiatric Association [APA], 2013). Dessa två utgör kardinalsymtomen för 
diagnosen egentlig depression. Andra symtom som vanligen förekommer är 
sömnstörning, brist på energi, betydande viktned- eller uppgång, psykomotorisk 
hämning, tankar på döden, minskad tanke- eller koncentrationsförmåga och 
värdelöshets- eller skuldkänslor. Minst ett av kardinalsymtomen och fyra av 
resterande symtom ska ha förelegat under minst två veckors tid för att 
diagnoskriterier för egentlig depression ska anses vara uppfyllda. Symtomen ska 
även orsaka lidande och/eller nedsättning för individen inom något viktigt 
funktionsområde och inte bero på en normal sorgereaktion (APA, 2013). 
Egentlig depression är varken en begränsad eller homogen sjukdom, stora 
skillnader i upplevda symtom kan förekomma hos individer som alla uppfyller 
kriterierna för diagnosen (Ramnerö, 2013). Förutom egentlig depression finns 
andra liknande syndrom, såsom ihållande depression eller dystymi som innebär 
att nedstämdhet ska ha förelegat i minst två år (APA, 2013). Hädanefter avses, 
om inget annat anges, den kliniska diagnosen egentlig depression med termen 
depression.    

WHO (2017) beskriver att antalet människor med depression världen över 
estimerades överstiga 300 miljoner år 2015. Uppskattningen av prevalensen av 
depression och depressiva tillstånd varierar till hög grad mellan studier vilket 
kan bero på bristen på en tydlig definition eller att olika patientgrupper 
fokuseras på (Wang et al., 2017).  Punktprevalensen av depression uppskattas 
dock vara runt fem procent i Sverige (Johansson et al., 2013; Mårtensson & 
Åsberg, 2016). Tillståndet har upprepade gånger visat sig vara vanligare hos 
kvinnor än män (Mårtensson & Åsberg, 2016; WHO, 2017) med den 
ungefärliga risken 36 procent att drabbas för kvinnor medan siffran är cirka 23 
procent för män (Socialstyrelsen, 2016). Livstidsprevalensen i västländerna 
uppskattas vara runt 17-18 procent (Mårtensson & Åsberg, 2016).   



 2 

Risken för suicidtankar och suicidförsök ökar vid depression (Marcus et 
al., 2012; Mårtensson & Åsberg, 2016; World Health Organization, 2017) vilket 
ställer krav på hög tillgänglighet och kontinuitet hos vården under 
sjukdomsförloppet. Globalt dör omkring 3000 personer dagligen i suicid 
(Marcus et al., 2012). Av dem som fullbordar ett suicidförsök uppskattas upp till 
50 procent lida av klinisk depression av något slag (Bertolote et al., 2003). Tidig 
och adekvat diagnosticering (Mann et al., 2005) samt behandling är därför 
väsentlig för att förhindra långvarig depressiv problematik, återinsjuknande samt 
funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2017). 

Subklinisk depression och samsjuklighet. I de fall individen uppfyller 
minst ett kardinalsymtom och minst ett annat symtom, men inte uppfyller alla 
diagnoskriterier som krävs för diagnosen, kallas detta subklinisk depression 
(Cuijpers et al., 2014). Subklinisk depression är även benämningen då individen 
skattar över gränsvärdet för depression på en självskattningsskala samtidigt som 
personen inte uppfyller kriterierna för diagnosen utifrån den kliniska intervjun. 
Tillståndet är funktionshindrande vilket ökar risken för att klinisk depression 
utvecklas om inte adekvat behandling tillhandahålls (Cuijpers et al., 2014). 
Liksom egentlig depression orsakar subklinisk depression minskad livskvalité 
(Chachamovich et al., 2008), ökat behov av sjukvård (Goldney et al., 2004), 
ökade ekonomiska kostnader (Cuijpers et al., 2007a) och ökad dödlighet 
(Cuijpers et al., 2013).  

Vid depression eller upplevelse av nedstämdhet tillhör komorbiditet med 
andra psykiska sjukdomar det vanliga (Kessler et al., 2003; Kessler et al., 2007). 
Depression förekommer ofta i samband med bland annat ångestsymtom 
(Kennerley et al., 2017; Marcus et al., 2012). Johansson et al. (2013) uppskattar 
att nästan hälften av de i Sverige som lider av depressiva eller ångestrelaterade 
besvär lider av båda typerna av problematik. Både subklinisk depression och 
depression med komorbida tillstånd är förknippat med minskad nivå av 
livskvalitet (Cuijpers et al., 2014; Johansson et al., 2013). En individ med 
samsjuklighet med egentlig depression och ångestsyndrom löper ökad risk för 
suicid jämfört med en individ med enbart en av diagnoserna (Hranov, 2007; 
Socialstyrelsen, 2017). Detta komorbida tillstånd är även i högre utsträckning 
förknippat med en minskad vardagsfunktion, livskvalitet samt ökat nyttjande av 
sjukvård (Hranov, 2007).    

Tillståndets inverkan på individen och samhället. Depressionstillstånd 
förekommer i varierande allvarlighetsgrader, men även mildare symtom medför 
svårigheter i vardagslivet (Socialstyrelsen, 2017). Livskvaliteten kan minska 
med hälften och således innebär tillståndet ofta ett påtagligt lidande (Sobocki, 
2006). Många med depression förlorar förmågan att arbeta och får en nedsatt 
social funktion (APA, 2013). Olika depression- och ångestsyndrom, tillsammans 
med anpassningsstörning samt reaktion på svår stress, är orsaken till ungefär 90 
procent av alla sjukskrivningar i Sverige som grundar sig i psykisk ohälsa 
(Försäkringskassan, 2014). Depression debuterar ofta i ung ålder, påverkar 



 3 

personens funktionsförmåga påtagligt och är många gånger återkommande. 
Sjukdomen är således en av de ledande orsakerna till sjukdomsbörda världen 
över i termer av antal år förlorade på grund av sjukdomen (Marcus et al., 2012). 
Depression var år 2004 den tredje främsta orsaken till sjukdomsbörda globalt 
och den ledande orsaken i medel- och höginkomstländer (Mathers et al., 2008).  

Förutom de stora ekonomiska kostnaderna i samband med depression 
inom sjukvården (Muños et al., 2010) har Hu (2004) påvisat att depressiva 
tillstånd kan kopplas till bland annat indirekta kostnader på grund av arbete med 
minskad produktivitet. Med det lidande och de kostnader som depression och 
komorbida tillstånd medför är sjukdomen högst relevant och av vikt att 
uppmärksamma. Detta gäller även för subkliniska depressiva symtom då 
indikationer finns för att psykoterapi kan hindra utveckling av depression utifrån 
subkliniska besvär (Cuijpers et al., 2007b). 

Kognitiv Beteendeterapi 

Det finns ett flertal effektiva psykologiska behandlingar för depression 
(Cuijpers et al., 2008). Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en av dessa 
behandlingsmetoder. KBT kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för en 
uppsättning teorier och metoder baserade på inlärningsteori och kognitiv teori, 
med varierande betoning på de två utgångspunkterna som snarare kompletterar 
än konkurrerar ut varandra (Kennerly et al., 2017; Kåver, 2016). Den innefattar 
därmed en samling av interventioner som kombinerar en variation av kognitiva, 
beteende- och emotionsfokuserade tekniker (Hofmann et al., 2012). Syftet med 
KBT är att hjälpa patienten att utmana och förändra de dysfunktionella tankar 
och beteenden som vidmakthåller dennes problematik (Andersson & Carlbring, 
2020; Hofmann et al., 2012). Målet med behandlingen är symtomreducering och 
ökad funktion (Hofmann et al., 2012). För att uppnå detta krävs ett samarbete 
mellan klient och terapeut och att klienten är en aktiv deltagare. Det finns en 
strävan att patienten ska få verktyg för att själv kunna hantera problematiken 
(Andersson & Carlbring, 2020). Betydande komponenter som terapin innefattar 
är bland annat kognitiv omstrukturering, beteendeaktivering, exponering samt 
tillhörande hemuppgifter (Kennerly et al., 2017). Exempelvis innebär kognitiv 
omstrukturering att tydliggöra och utmana patientens negativa automatiska 
tankar om sig själv, omvärlden och framtiden. Genom olika tekniker, 
exempelvis att undersöka bevis för en tanke, kan patienten finna mer 
hjälpsamma och mindre rigida alternativa tankar (Leahy & Rego, 2012). 
Beteendeaktivering handlar om att uppmärksamma och hjälpa patienten att bryta 
invanda maladaptiva beteendemönster av passivitet och undvikande (Kanter & 
Puspitasari, 2012). Detta genom att gradvis schemalägga aktiviteter som ger 
positiva och meningsfulla upplevelser, det vill säga positiv förstärkning.  

KBT har en stark empirisk bas för behandling av depression, men är även 
en evidensbaserad behandling för flertalet andra diagnoser (Cuijpers et al., 2008; 
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Hofmann et al., 2012). Förutom diagnosspecifika behandlingar har även 
behandlingar med transdiagnostisk utgångspunkt utvecklats för att adressera 
komorbiditet (Johansson et al., 2012). Den traditionella KBT-behandlingen med 
fysiska möten har visat sig vara effektiv för att reducera symtom vid subklinisk 
depression och att förhindra klinisk depression, med en liten till måttlig 
effektstorlek (Zhou et al., 2016). Det har även visats att många individer med 
depressiva symtom föredrar psykologiska behandlingar som KBT jämfört med 
medicinering. Enligt Socialstyrelsens (2017) nationella riktlinjer bör hälso- och 
sjukvården rekommendera KBT som förstahandsval till vuxna personer med 
lindrig och medelsvår egentlig depression och ångestsyndrom. Detta på grund av 
att åtgärden har stor effekt på den andel som svarar på behandlingen jämfört 
med antidepressiva läkemedel samt måttlig effekt jämfört med placebo. I en 
meta-analytisk översikt råder det varierande effekt för KBT för depression och 
dystymi (Cuijpers et al., 2010).  

Trots vetskapen om depressionsbehandlingars effektivitet är det en stor 
andel personer med depression som inte får behandling (Marcus et al., 2012; 
Mårtensson & Åsberg, 2016; Thornicroft et al., 2017). Även i höginkomstländer 
får enbart en av fem deprimerade adekvat behandling (Thornicroft et al., 2017). 
Hinder för effektiv vård är bland annat brist på resurser, utbildade behandlare 
och det sociala stigmat kring psykisk ohälsa (Marcus et al., 2012). Dessutom 
kan individens inställning till att söka hjälp ligga till grund för 
underbehandlingen (Mårtensson & Åsberg, 2016). Det behövs därmed alternativ 
som gör KBT mer tillgängligt för personer med behov av psykologisk 
behandling. 

Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi vid Depression 

Ett sätt att ta sig an behovet av behandling är att administrera KBT via 
nätet, det vill säga internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT). IKBT har 
funnits i mer än 20 år (Andersson et al., 2019a) och är en behandlingsform som 
visat på goda behandlingseffekter för depression (Zhou et al., 2016) samt andra 
psykiska och somatiska besvär (Carlbring et al., 2018; Vernmark, 2017). 
Behandlingsformen är baserad på samma komponenter som vid konventionell 
KBT, men förmedlas via internet (Andersson, 2016). Innehållet är baserat 
utifrån självhjälpsböcker och ges via så kallade behandlingsmoduler via text, 
ljud- och/eller videoklipp (Andersson 2016; Hedman et al., 2014; Zhou et al., 
2016). Deltagarna får tillgång till dessa moduler under en förbestämd tidsram, 
oftast veckovis, under en tidsperiod på 5 till 15 veckor (Andersson, 2014; 
Andersson et al., 2019a). Graden av terapeutisk vägledning och stöd kan variera 
mellan olika IKBT-program (Zhou et al., 2016). Oftast vägleds behandlingen av 
en terapeut som veckovis ger stöd och återkoppling på hemuppgifter via 
textbaserade meddelanden, ungefär 10-15 minuter per patient (Andersson et al., 
2014b). IKBT kräver mindre tid och involvering av terapeuten än vid 
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traditionell behandling (Andersson et al., 2014b; Cuijpers et al., 2015). IKBT är 
därmed även en mer tillgänglig psykologisk intervention än konventionell 
psykologisk behandling (Holländare et al., 2013) och tyder på ökad möjlighet att 
fler patienter kan få tillgång till psykologisk behandling (Andersson & Titov, 
2014). IKBT kan därmed betraktas som en effektiv behandlingsform och 
potentiellt kostnadseffektivt alternativ till traditionell behandling (Andersson et 
al., 2014b). Vidare är IKBT inte begränsad till klientens arbetstider eller 
geografiskt beroende (Vigerland et al., 2016). Det kan även minska risken för 
potentiellt stigma som kan upplevas vid besök hos terapeut. Eftersom 
internetbaserade program är standardiserade minskar även risken för terapeutisk 
drift, vilket innebär att terapeuten frångår använd manual mer än lämpligt 
(Vernmark, 2017). Detta antas vara ett vanligt fenomen vid traditionell 
behandling. 

Forskningsstöd för IKBT vid depression. IKBT har visats vara en 
effektiv behandling för mild till måttlig depression, subklinisk depression 
(Carlbring et al., 2018; Zhou et al., 2016) samt olika ångestsyndrom såsom 
social ångest och panikångest (Carlbring et al., 2018). Till vår vetskap har färre 
studier gällande effekterna av IKBT på svår depression genomförts, det finns 
studier som visar på lovande resultat men mer forskning behövs (Richards et al., 
2018). I flertalet metaanalyser har man funnit tydligt stöd för att vägledd IKBT 
är lika effektiv som traditionell KBT med fysiska möten (Andersson et al., 
2019b; Carlbring et al., 2018; Zhou et al., 2016). Vid jämförelse mellan vägledd 
IKBT och kontrollgrupp har IKBT visats vara signifikant mer effektiv vid 
behandling av depression (Andersson et al., 2019a; Königbauer, et al., 2017). 
Vidare har IKBT med behandlarstöd visat sig vara effektivare jämfört med 
interventioner utan något terapeutiskt stöd (Andersson et al., 2019b; Zhou et al., 
2016). IKBT har även visat lovande resultat vid andra hälsoproblem såsom 
tinnitus (Vernmark, 2017), insomni, stress och långvarig smärta (Andersson et 
al., 2019b). I en metaanalys av Sztein et al. (2017) visades IKBT ha en stark 
långvarig effekt för att bibehålla minskning av depressiva symtom vid 
uppföljning tre till sex månader efter avslutad behandling. Även 
långtidseffekterna av IKBT vid andra diagnoser tyder på lovande resultat men 
mer forskning behövs gällande IKBT och dess långsiktiga verkan (Andersson et 
al., 2019a).  

Vidare har betydelsen av terapeutiska faktorer och beteenden i IKBT 
undersökts (Vernmark, 2017). Förstärkning vid uppgifter och empatiska 
yttranden visade sig positivt påverka både följsamhet och behandlingseffekter, 
medan flexibel deadline hade ett negativt samband med utfall vid IKBT. 

Även om forskningsläget gällande IKBT utvidgas behövs det mer 
forskning gällande vilka specifika faktorer som påverkar utfallet av 
behandlingsformen. 
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Möjliga Verksamma Mekanismer i IKBT  
IKBT har visats vara effektiv vid flertalet diagnoser, men varför, hur och 

för vilka effekterna är störst kvarstår vara okänt (Clarke et al., 2014; Rheker et 
al., 2015). Detta är centralt för att maximera den kliniska potentialen och 
kostnadseffektiviteten hos internetbaserade interventioner för vanliga 
psykiatriska diagnoser (Clarke et al., 2014). De senaste åren har ökad 
uppmärksamhet riktats mot att mer systematisk utforska så kallade 
gemensamma faktorer (Thompson-Hollands et al., 2014). Gemensamma faktorer 
är element i behandlingen som inte är specifika till någon behandlingsvariant 
utan snarare är rådande över en rad olika behandlingar. I traditionell terapeutisk 
behandling med fysiska möten, har gemensamma faktorer såsom terapeutisk 
relation, terapeutisk förtroende och patientens utfallsförväntan antagits ha en 
positiv påverkan på terapins utfall (Rheker et al., 2015). En del studier kring 
IKBT har undersökt några gemensamma faktorer, bland annat terapeutiskt stöd 
och utfallsförväntan, som genererat varierande resultat (Rheker et. al., 2015). 
Utifrån detta avser föreliggande studie undersöka self-efficacy, utfallsförväntan, 
behandlingstrovärdighet, egenvald behandling samt stöd vid behov som 
eventuella faktorer som påverkar behandlingsutfallet i IKBT. Dessa beskrivs 
närmare nedan. 

Self-efficacy. Psykologiska behandlingar som har självhjälp som 
utgångspunkt har fördelar såsom kostnadseffektivitet och tillgänglighet 
(Kennerley et al., 2017). Andra tänkbara fördelar är främjande av tillit till egen 
förmåga, eller self-efficacy (Kennerley et al., 2017). Albert Bandura (1997) har 
utvecklat begreppet self-efficacy (SE) som han menar utgör en nyckelfaktor i 
hur människor styr sina liv. Upplevd SE definieras av Bandura (1997) som 
“beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action 
required to produce given attainments” (s. 3). Människors tro på att de kan 
producera önskade effekter genom deras beteenden influerar de val de gör, vad 
de strävar efter, nivå av ansträngning, motståndskraft gentemot motgångar samt 
sårbarhet för stress och depression (Bandura, 1998). SE är en del av Banduras 
(1986) större socialkognitiva teori och utan tilltro till personlig efficacy 
(Bandura, 1986), alltså effektivitet i förmåga att åstadkomma något önskvärt 
(Psykologiguiden, u.å.), menas individen utifrån teorin ha föga motivation för 
att agera i den aktuella situationen. Tilltron till SE är således grunden till 
agerande enligt Bandura (1998).    

Bandura (1997) beskriver att upplevd SE alltid är beroende av situationen. 
SE är inte ett allmänt attribut utan är skilda uppsättningar övertygelser som är 
kopplade till särskilda områden (Bandura, 1998). SE-förväntningar kan dock 
variera i grad av generalisering, och även magnitud och styrka (Bandura, 1997). 
En adekvat analys av SE-förväntningar kräver således detaljerad bedömning av 
dessa tre faktorer, det vill säga generalisering, magnitud och styrka, med 
precision av vilka beteendeprocesser som mäts (Bandura, 1977).  
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Källor till SE. SE formas enligt Bandura (1997) utifrån fyra huvudsakliga 
informationskällor. Den första och mest betydelsefulla källan till SE är egna 
bemästrande erfarenheter, vilket handlar om tidigare personliga framgångar, 
eller misslyckanden, som formar tilliten till den egna förmågan (Bandura, 1994, 
1997, 1998). Den andra källan är observationsinlärning (Bandura, 1997). När en 
individ observerar en person, en så kallad modell, uppnå ett särskilt mål eller en 
svår situation ökar individens tro på att hen kan uppnå samma mål med samma 
beteende. Särskilt när modellen upplevs vara lik individen i fråga (Bandura, 
1997). På samma sätt kan observation av en modell som misslyckas påverka 
individens upplevda SE till att bli svagare (Bandura, 1994). Den tredje källan är 
verbal övertygelse från andra och innebär att andras bekräftelse eller 
nedvärderingar kan höja eller sänka en persons upplevda SE. Effekten beror 
dock exempelvis på upplevd expertis och trovärdighet hos talaren. Den sista 
källan som påverkar SE är fysiologiska och emotionella tillstånd, vilket kan 
påverka individens tro på sin egen bemästring av situationer (Bandura, 1977, 
1994; Scholz et al., 2002). Emotionella tillstånd påverkar individens SE 
exempelvis när aversiva emotionella tillstånd, såsom ångest, associeras med 
sämre beteendeprestation och misslyckande (Maddux & Stanley, 1986).  

Kognitiv bearbetning av information om SE. Informationen utifrån de 
fyra källorna ovan blir informativ först efter kognitiv bearbetning (Bandura, 
1998). De psykologiska processerna som påverkar bearbetningen är; kognitiva, 
motiverande, affektiva samt selektionsprocesser (Bandura, 1994, 1998). SE tar 
sig i uttryck genom kognitiva processer bland annat utifrån att människors tilltro 
på deras SE formar olika scenarion för beteenden. De som har en känsla av hög 
SE visualiserar framgångsrika scenarion vilket stödjer prestation (Bandura, 
1994). De som tvivlar på sin förmåga kan fastna vid scenarion som kan gå fel 
(Bandura, 1994) och underminerar därmed sin prestation (Bandura, 1998). 
Individens tilltro till SE kan påverka motivation genom att reglera vilka mål 
individen sätter upp för sig själv, hur mycket individen anstränger sig samt 
dennes motståndskraft gentemot misslyckanden (Bandura, 1994, 1998). 
Individens tilltro till SE kan även påverka vilka och hur mycket affekt, 
exempelvis stress och nedstämdhet, som upplevs i hotande och svåra situationer. 
SE påverkar också i vilken utsträckning hot uppfattas hanterbara (Bandura, 
1998). Slutligen handlar selektionsprocesser om att graden av SE påverkar hur 
många och vilka typer av aktiviteter och miljöer som individen ser som möjliga 
att engagera sig i (Bandura, 1998). 

 Individer som är säkra på deras förmåga bemöter svårigheter som 
utmaningar att hantera snarare än hot som ska undvikas (Bandura, 1994). 
Bandura (1994) menar att denna inställning främjar personlig prestation, 
reducerar stress och minskar risken för depression. Individer som istället tvivlar 
på sin förmåga tenderar att fly från utmaningar som upplevs svåra, att ge upp 
fort vid motgångar och återhämtar sig långsamt efter dessa vilket Bandura 
(1994) menar bidrar till stress och depression. Att ha kontroll eller känslan av att 
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ha kontroll över ens hälsa har visats främja individens engagemang i 
hälsofrämjande beteenden (Schmutte et al., 2009). En högre upplevd SE bör 
således vara ett explicit mål i psykiatrisk vård (De las Cuevas & Peñate, 2015). 

Generell SE. Begreppet SE introducerades som ett domänspecifikt 
konstrukt (Bandura, 1994) vilket således behöver mätas med hjälp av instrument 
som är anpassade till det särskilda området. Upplevd SE, menar vissa forskare, 
är dock inte enbart av uppgiftsspecifik natur utan kan även konceptualiseras och 
betraktas som en mer generell nivå av fungerande (Luszczynska et al., 2005; 
Schwarzer & Jerusalem, 1995). Generell SE är övertygelsen om ens kompetens 
och förmåga att hantera nya uppgifter och att hantera stressfulla och utmanande 
motgångar. Detta till skillnad från specifik SE som är kopplad till en viss 
situation (Luszczynska et al., 2005). I en översikt av Luszczynska et al. (2005) 
indikerades att forskning kring generell SE tyder på att det är direkt relaterat till 
positivt värderade egenskaper såsom självkänsla, självkontroll, ökad 
hanteringsförmåga och indirekt relaterat till negativt värderade tillstånd såsom 
depression, ångest och hjälplöshet. Livskvalité korrelerade även positivt med 
upplevd SE. Generell SE är ett universellt konstrukt vilket innebär att det 
karaktäriserar en grundläggande tilltro som förekommer hos alla individer och 
de demonstrerade sambanden visade sig vara mer eller mindre stabila mellan 
olika länder och kulturer. I de flesta sammanhang är Luszczynska et al. (2005) 
överens med Bandura (1997) om att upplevd SE bör konceptualiseras på ett 
situationsspecifikt sätt. Till skillnad från Bandura (1997), som menar att upplevd 
SE behöver vara kopplad till en domän av fungerande för att ha förklarings- och 
prediktionsvärde, anser Luszczynska et al. (2005) dock att generell SE kan 
förklara mänskligt beteende och resultat av hantering mer brett när kontexten är 
mindre specifik.  

SE och depression. En svag känsla av SE kan öka sårbarheten för 
depression på flera sätt (Bandura, 1997). Depression är ofta genererad genom 
negativa kognitiva snedvridningar vad gällande bland annat kognitiv 
bearbetning av egna erfarenheter (Beck & Height, 2014). I linje med detta menar 
Bandura (1997) att en låg känsla av efficacy skapar en negativ vinkel på hur 
personligt relevanta erfarenheter medvetandegörs, organiseras och erinas 
(Bandura, 1997), vilket är något som är mer vanligt hos individer med 
depression (Gaddy & Ingram, 2014).  

 Ett andra sätt som låg SE har en roll i utvecklingen av depression är när 
individens tillit till hens sociala efficacy för att utveckla sociala relationer är låg 
(Bandura, 1998). Socialt stödjande relationer har visats reducera sårbarhet till 
stress, depression och fysisk ohälsa (Blazer, 2002; Thoits, 2011; Umberson & 
Montez, 2010). En känsla av personlig efficacy medierar inte bara den inverkan 
socialt stöd har på depression utan påverkar även förekomsten av det sociala 
stödet (Bandura, 1997). Förhållandet mellan upplevd SE och socialt stöd är 
reciprokt då socialt stöd även främjar en högre upplevd SE (Saltzman & 
Holahan, 2002).  
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Ett tredje sätt som låg SE kan leda till depression på menar Bandura 
(1997, 1998) är genom känslan av SE kring tankekontroll. En låg känsla av SE i 
att kontrollera tankar såsom orostankar bidrar enligt Bandura (1998) till 
uppkomsten, durationen samt återkomsten av depressiva episoder.  

Slutligen kan upplevd ineffektivitet för att kontrollera saker som individen 
värderar ge upphov till depression (Bandura, 1998). Depressionen försvagar i 
sin tur individens tilltro till SE vilket skapar en negativ spiral (Bandura 1998). 

Hög upplevd SE vid början av psykoterapibehandlingar har visats 
korrelera negativt med depression vid samma tidpunkt (Backenstrass et al., 
2006; De las Cuevas et al., 2014; Gencolgu et al., 2018; Ghaderi & Rangaiah, 
2011; Tahmassian & Moghadam, 2011) och vissa studier på relationen mellan 
SE och terapiutfall tyder på bättre behandlingsutfall för depression vid högre SE 
vid behandlingens start (Kavanagh & Wilson, 1989). Det finns dock även 
resultat som inte finner detta samband (Backenstrass et al., 2006; 
Brenninkmeijer et al., 2019; Gencolgu et al., 2018). Hypoteser om upplevd SE 
som prediktor till behandlingsutfall kan således inte konfirmeras (Backenstrass 
et al., 2006), men exempelvis har en högre upplevd arbetsrelaterad SE visats 
vara fördelaktig för fullständig återgång i arbete som resultat av arbetsfokuserad 
KBT (Brenninkmeijer et al., 2019). Upplevd SE kopplat till psykisk hälsa har 
också visat sig influera symtomreducering i samband med en internetbaserad 
behandling för depression, ångest och stress (Clarke et al., 2014). En ökning i 
upplevd SE har visats kunna åstadkommas genom IKBT för bland annat 
depression (Clarke et al., 2014; Leykin et al., 2014; Richards & Timulak, 2012) 
vilket är en intressant effekt i och med den diskussion Blazer (2002) för om att 
positiv psykisk hälsa till stor del beror på individens SE. Upplevd SE har 
dessutom visats spela en betydande medierande roll i samband med den positiva 
inverkan socialt stöd har på reducering av depressionssymtom (Saltzman & 
Holahan, 2002).      

SE har alltså en potentiellt viktig roll vid behandling av depression, och 
kan ha betydelse (Maddux & Stanley, 1986) i forskning som undersöker 
gemensamma mekanismer för all verksam psykoterapi (Backenstrass et al., 
2006; Maddux & Stanley, 1986; Philips & Holmqvist, 2008). Detta kan vara än 
mer intressant vid internetbaserade behandlingar som IKBT och mer specifikt 
för de behandlingar med minimal terapeutisk kontakt då dessa 
behandlingsformer kan kräva ett mer aktivt kognitivt och beteendemässigt 
engagemang hos individen (Clarke et al., 2014). Reed-Fitzke (2020) beskriver 
att forskningen på SE och andra begrepp kring självbilden är minimal och består 
av blandade resultat. Ytterligare undersökning av tilltro till SE skulle kunna 
bidra till att bredda kunskapen om möjliga verksamma mekanismer för 
psykologisk behandling samt utveckla insikten för vilka faktorer som styr vilken 
typ av intervention som fungerar för vem. Detta är därför av relevans att studera 
närmare.  
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Behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan. Utöver SE är 
behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan två faktorer vilka visat sig ha ett 
signifikant samband med behandlingsutfall (Constantino et al., 2018; Cohen et 
al., 2015) och behandlingsengagemang (Thompson-Hollands et al., 2014). 
Behandlingstrovärdighet refererar till hur övertygad individen är om att 
behandlingen är trovärdig, lämplig, effektiv och logisk (Constantino et al., 2018; 
Devilly, & Borkovec, 2000; Kazdin, 1979). Utfallsförväntan handlar istället om 
i vilken utsträckning individen förväntar sig att behandlingen är till dennes 
fördel och kommer leda till symtomförbättring (Cohen et al., 2015; Kazdin, 
1979). Utfallsförväntan handlar alltså om individens prognostiska förväntningar 
om dess egna framsteg och olika framtida scenarier i en planerad eller pågående 
behandling, vilket inkluderar positiva eller negativa behandlingseffekter 
(Costantino et al., 2018; Rutherford et al., 2010).  

Behandlingstrovärdighet uppstår efter att patienten har lärt sig någonting 
om eller har erfarenhet av interventionen, även om denna erfarenhet är minimal 
(Constantino et al., 2018). Graden av behandlingstrovärdighet kan skifta under 
behandlingen på grund av exempelvis tillhandahållen rational, upplevelse av 
förbättring, terapeutens handlingar, kontextuella faktorer (Constantino et al., 
2018), relationella utbyten (Cohen et al., 2015) samt behandlingsengagemang 
(Thompson-Hollands et al., 2014). 

Behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan är ofta positivt och måttligt 
korrelerade med varandra (Costantino et al., 2018). Forskning har bland annat 
visat att en logisk och övertygande behandlingsrational, det vill säga 
komponenter av trovärdighet, kan öka patientens utfallsförväntan efter att 
rationalen levererats (Costantino et al., 2018).  

Samtidigt som dessa två konstrukt korrelerar med varandra, då de båda 
handlar om just övertygelser till behandlingen, föreslås det inom både teori och 
forskning att det finns fundamentala skillnader mellan dessa faktorer 
(Thompson-Hollands et al., 2014). Behandlingstrovärdighet är formulerat som 
en logisk tankeprocess medan utfallsförväntan härleds från en mer emotionell 
process (Smeets et al., 2008). Vidare förutspår inte behandlingstrovärdighet 
förväntade utfall. Detta då det är möjligt att förstå och hålla med om en 
behandlingsrational men fortfarande inte förvänta sig att den ska personligen 
vara hjälpsam (Cohen et al., 2015). Vidare har det även empiriskt visats att 
utfallsförväntan förutspår utfall oftare än behandlingstrovärdighet, vilket stödjer 
att dessa två gemensamma faktorer skiljer sig åt (Thompson-Hollands et al., 
2014).  

Det finns studier som undersökt svårighetsgrad av symtom innan 
behandling och menar att det är en prediktor för utfallsförväntan (Cohen et al., 
2015). För både vuxna och barn har ökad svårighetsgrad visat sig korrelera 
negativt med hoppfullhet och förväntningar på förbättringar. I en internetbaserad 
behandlingsstudie för depression bekräftades dessa resultat, då högre 
utfallsförväntningar korrelerade med initialt lägre skattade depressionssymtom 
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(Zagorscak et al., 2020). Smeets et al. (2008) visade på samma resultat fast för 
behandlingstrovärdighet. Sambandet kan möjligen förklaras av graden av 
hopplöshet hos dessa patienter, och inte diagnosen depression i sig självt (Cohen 
et al., 2015; Zagorscak et al. 2020). Ökad grad av hopplöshet dämpar 
förväntningar gällande förbättring under behandlingen. Vidare visade Zagorscak 
et al. (2020) i sin studie att högre förväntningar korrelerade med försenad 
förbättring. En möjlig förklaring som de lyfter är att internetbaserade 
interventioner fortfarande är relativt okänt för allmänheten, och att vissa 
patienter kan därmed ha orealistiska förväntningar gentemot behandlingen. 
Dessa fynd menar de stärker vikten av att möta förväntningar i internetbaserade 
behandlingar vid depression för att kunna nå de förväntningar som kan vara 
antingen orealistiska eller pessimistiska. Tidigare studier har visat på att 
förväntningar kan ändras under behandlingens gång, men Zagorscak et al. 
(2020) menar på att det inte finns några studier som undersöker hur 
förväntningar utvecklas under internetbaserad behandling vid depression. 
Förväntningar bör undersökas ett flertal gånger under behandlingens gång för att 
studera relationen mellan symtom och förväntningar (Zagorscak et al., 2020). En 
orsak till låg skattad behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan kan bero på 
tidigare negativ behandlingserfarenhet, lyfter Smeet et al. (2008). Vidare 
kritiserar Smeets et al. (2008) att behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan i de 
flesta studier mäts endast vid behandlingsstart. Då detta kan göra att patienten 
har svårt att hinna få en uppfattning om hur behandlingsutfallet kan komma att 
bli. 

Utfallsförväntningar och SE är åtskilda begrepp (Bandura, 1977). 
Utfallsförväntningar hänförs till uppfattningar av möjliga konsekvenser av ens 
handlingar, medan upplevd SE är bedömning till den förmågan till att 
framgångsrikt utföra ett beteende (Bandura, 1998; Scholz et al., 2002). Individer 
kan tro att ett särskilt agerande kommer leda till ett visst utfall men om de 
tvivlar på sin förmåga att utföra aktiviteten kommer det inte leda till någon 
handling (Bandura, 1977).  

Behandlarvald kontra egenvald behandling. Utöver upplevd SE, 
utfallsförväntan och behandlingstrovärdighet kan varianten av tillhandahållet 
behandlingsprogram ha betydelse för utfallet i IKBT. Ett sätt att tillhandahålla 
IKBT är genom skräddarsydd behandling vilket betyder att patienterna får 
varierande behandlingsmoduler utifrån vad som är relevant för just dem och 
deras problematik (Andersson & Titov, 2014; Ryan & Lauver, 2002). Detta till 
skillnad från ett standardiserat behandlingsprogram som alla får för en viss 
problematik (Johansson & Andersson, 2012). Skräddarsydda behandlingar 
grundar sig i en noggrann kartläggning av individens upplevda problem och 
förutom att anpassning kan ske kring vilka moduler som ska inkluderas i 
behandlingen kan även ordningen bestämmas på lämpligaste sätt (Ryan & 
Lauver, 2002; Păsărelu et al., 2017). Skräddarsydd IKBT kombinerar vanligtvis 
moduler från olika behandlingsprogram beroende på problematik och kan 
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betraktas vara ett sätt att adressera komorbiditet, preferens och motivation 
(Johansson et al., 2012; Păsărelu et al., 2017). Skräddarsydda behandlingar har i 
studier visats vara mer effektiva än kontrollbetingelser samt lika effektiva som 
standardiserade behandlingar för depression (Johansson et al., 2012; Kraepelien 
et al., 2018) samt ångest (Berger et al., 2014; Carlbring et al., 2011; Nordgren et 
al., 2014). Johansson et al. (2012) kunde med vidare analys av sina resultat även 
visa att de med svårare depression i början av behandling förbättrades mer av 
skräddarsydd än standardiserad behandling. Enligt Ryan och Lauver (2002) 
föredrar patienter ofta den skräddarsydda behandlingen före en standardiserad 
och de tenderar dessutom att både läsa mer av och minnas innehållet i den 
förstnämnda behandlingsvarianten. En av fördelarna med skräddarsydd 
behandling är att bekräftelse och bemötande av patientens preferenser kan 
inkluderas (Andersson et al., 2011). Att skräddarsy behandlingen uppmuntras i 
samband med traditionell KBT (Kåver, 2016; Wisung, 2013) men är mindre 
vanligt i IKBT (Johansson et al., 2012). Generellt kan skräddarsydda IKBT-
behandlingar bedömas ha evidens för att fungera även om forskningsunderlaget 
jämfört med diagnosspecifika IKBT-behandlingar är i mindre omfattning 
(Andersson & Titov, 2014).  

Urvalet av behandlingsmoduler kan göras av behandlaren men även av 
patienten själv, vilket är en i mindre utsträckning utforskad form av IKBT. I en 
pilotstudie av Andersson et al. (2011) fick patienter med ångeststörningar av 
olika slag välja själva vilka moduler som skulle ingå i deras behandling förutom 
den första och sista modulen. Efter den tio veckor långa behandlingen visades en 
minskning i ångest- och depressionsskattningar som var jämförbar med 
behandling som skräddarsyddes av behandlare. Andersson et al. (2011) 
diskuterar att en fördel som kan ha bidragit till resultatet är känslan av kontroll 
patienten kan få över sin behandling och författarna tar upp ökad SE som ännu 
en möjlig, men i studien inte mätt, fördelaktig effekt. Studiens resultat bör dock 
tolkas med varsamhet då Andersson et al. (2011) inte hade någon kontrollgrupp 
att jämföra med och hade relativt få deltagare. Detta resultat går i linje med en 
meta-analys av Twomey et al., (2017) inom vilken författarna utvärderar 
effekterna av behandlingsprogrammet Deprexis på depressiva symtom. 
Behandlingsprogrammet innebär att deltagarna får bestämma ordning och antal 
moduler. Deprexis visade sig i meta-analysen ha en medelstor effekt (Twomey 
et al., 2017). En uppdaterad meta-analys av studier på Deprexis har även 
utarbetats med liknande visad effektstorlek (Twomey et al., 2020). Patientens 
preferens kan eventuellt ha en inverkan på behandlingsutfallet (Andersson et al., 
2011) och resultaten av egenvald behandling är lovande (Andersson et al., 2011; 
Meyer et al., 2015; Twomey et al., 2017; Twomey et al., 2020) men 
behandlingsformen ställer högre krav på att patienten eller deltagaren kan 
identifiera och förstå, bättre än behandlaren, vilka psykologiska kunskaper och 
färdigheter hen behöver för att vara fördelaktig jämfört med behandlarvald 
behandling (Westbrook et al., 2011). Andersson et al. (2011) fann inga 
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indikationer på att den egenvalda behandlingen hade några negativa effekter på 
resultatet men understryker att området behöver undersökas vidare.  

Schemalagt stöd kontra stöd vid behov. Flertalet studier har visat att 
vägledd IKBT leder till bättre utfall än icke-vägledd behandling utan 
behandlarstöd (Andersson et al., 2019b; Cuijpers et al., 2015; Richards & 
Richardson, 2012), men det finns undantag (Andersson et al., 2019b; 
Königbauer et al., 2017). Det finns studier som indikerar på att behandling som 
endast tillhandahåller stöd på ett tekniskt och administrativt sätt, såsom 
automatiska påminnelser, är ett fungerande alternativ, trots den minskade 
mängden psykoterapeutisk expertis (Andersson & Titov, 2014).  

Hur återkopplingen sker vid IKBT har undersökts av Zagorscak et al. 
(2020) vid depression. De fann ingen skillnad mellan individualiserad eller 
standardiserad återkoppling i symtomförbättring. En majoritet av deltagarna 
visade direkt förbättring i båda behandlingsbetingelserna (Zagorscak et al., 
2020). Det finns olika typer och grad av individualiserat stöd som deltagaren 
kan få vid internetbaserad behandling. Det vanligaste är vägledd behandling och 
innebär att deltagaren har en upprepad kontakt med en behandlare för stöd och 
råd (Andersson, 2016; Paxling et al., 2013). Kommunikationen sker vanligtvis i 
form av textmeddelanden en till två gånger i veckan och kallas därmed 
schemalagt stöd. Ett annat alternativ är helt automatiserade behandlingar utan 
behandlarkontakt (Andersson, 2016). En kompromiss mellan dessa två är att låta 
deltagaren höra av sig till behandlaren vid behov, vilket kallas stöd vid behov.  

Gällande formatet stöd vid behov i och med IKBT finns det begränsad 
forskning. Andersson och Titov (2014) lyfter fördelar med mindre vägledd 
behandling, att det är tids- och kostnadseffektivt och mindre resurskrävande, 
eftersom mindre tid av behandlaren krävs för varje patient jämfört vid 
schemalagt stöd. En masteruppsats av Juhlin & Wahlström (2017) kunde inte 
påvisa några signifikanta skillnader i effekt på behandlingsutfall mellan 
betingelserna stöd vid behov och schemalagt stöd. Detta indikerar att stöd vid 
behov inte har negativ inverkan på deltagarnas psykiska mående. Det räcker 
troligtvis med att patienten får hjälp när hen ber om det, vilket ger stöd för att 
behandlingar kan göras tids- och kostnadseffektiva samt mindre resurskrävande, 
vilket bekräftas av tidigare forskning (Andersson & Titov, 2014).  

Vidare diskuterar Andersson (2014) möjligheten att mängden stöd som 
behövs skiljer sig beroende på problemområde, exempelvis att patienter med 
social ångest eller insomni behöver mindre stöd än vad deprimerade patienter 
kräver (Andersson, 2014). Det kan även vara så att vissa patienter inte behöver 
något stöd alls, bara det finns en tydlig deadline och patienten får automatiska 
påminnelser (Andersson et al., 2014a). 

Möjligheten att få stöd och kontakt med andra yrkesgrupper än psykolog 
eller psykoterapeut vid IKBT har inte tidigare undersökts eller utvärderats i 
förhållande till behandlingsutfall till vår vetskap. Området är således intressant 
att studera vidare kring.  
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Sammanfattning. Sammanfattningsvis råder än idag frågetecken gällande i 
vilken form och omfattning som behandlarstödet ska förmedlas för att vara 
verksamt och kostnadseffektivt. Detsamma gäller forskningsläget för variant av 
tillhandahållet individualiserat, det vill säga behandlarvalt eller egenvalt, 
behandlingsprogram. För att bringa klarhet kring vilka individer som drar mest 
nytta av vilken typ av internetbaserat behandlingsformat vid depression är 
upplevd SE och behandlingstrovärdighet samt utfallsförväntan möjliga ingångar.  

Syfte och Frågeställningar 

Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida en 
IKBT-behandling för vuxna med depression, subklinisk depression och 
komorbida tillstånd påverkar grad av upplevd SE och om eventuell förändring i 
upplevd SE har ett samband med förändringen i depressionssymtom. Syftet med 
uppsatsen inkluderar även att undersöka huruvida 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan har ett samband med förändring i 
depressionssymtom.  

IKBT har visat sig vara en effektiv behandlingsvariant för en mängd olika 
former av psykisk ohälsa (Andersson et al., 2019; Carlbring et al., 2018), varav 
ett exempel är depression (Carlbring et al., 2018; Zhou et al., 2016). Det är 
emellertid fortfarande ovisst vilka verksamma mekanismer som ligger bakom 
effekten av denna typ av behandling, vilket även är fallet för traditionell KBT 
och andra terapeutiska behandlingar. Upplevd SE, behandlingstrovärdighet och 
utfallsförväntan är aspekter som är intressanta att undersöka då dessa är möjliga 
mekanismer som spelar roll för behandlingsutfallet av IKBT. Bland annat kan 
en förståelse skapas gällande vilka individer som drar nytta av ett mer fritt 
behandlingsformat, det vill säga egenvalt behandlingsprogram samt stöd vid 
behov. Det vore värdefullt att undersöka detta närmare då många med 
depression inte får adekvat behandling (Marcus et al., 2012; Mårtensson & 
Åsberg, 2016; Thornicroft et al., 2017) samtidigt som mindre vägledd 
behandling enligt Andersson och Titov (2014) är mer tids- och 
kostnadseffektivt. Eftersom depression visats korrelera negativt med upplevd SE 
(e.g., De las Cuevas et al., 2014; Gencolgu et al., 2018) är det även av särskilt 
intresse att studera huruvida upplevd SE påverkas av IKBT-behandling vid 
depression. Detta speciellt i samband med ett friare behandlingsformat, eftersom 
behandlingar med självhjälp som utgångspunkt enligt Kennerley et al. (2017) 
kan tänkas främja SE samt ställer högre krav på att individen har ett aktivt 
kognitivt och beteendemässigt engagemang (Clarke et al., 2014). Detta blir även 
relevant med behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan i beaktning då studier har 
visat att behandlingstrovärdighet kan ändras under behandling samt att båda 
dessa två faktorer har ett samband med behandlingsutfall (Constantino et al., 
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2018; Cohen et al., 2015). Att undersöka om 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan i en IKBT-behandling för depression 
är därmed av värde för att i framtiden kunna anpassa och effektivisera IKBT-
behandlingar. 

Frågeställningar 

Utifrån ovan beskrivna syfte är uppsatsens frågeställningar följande: 
1. Korrelerar initial grad av self-efficacy, mätt med General Self-Efficacy 

(GSE), med initial grad av depression, mätt med Beck Depression 
Inventory-II (BDI-II) vid behandlingsstart i en IKBT-behandling för 
depression hos vuxna? 

2. Korrelerar initial grad av behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan, mätt 
med Credibility/Expectancy Questionnaire (CEQ), med initial grad av 
depression, mätt med BDI-II, vid behandlingsstart i en IKBT-behandling 
för depression hos vuxna? 

3. Förändras deltagarnas grad av upplevd self-efficacy under en IKBT-
behandling för depression hos vuxna? 

4. Korrelerar eventuell förändring i skattad upplevd SE, mätt med GSE, med 
eventuell förändring i depressionsskattning, mätt med BDI-II i en IKBT-
behandling för depression hos vuxna? 

5. Skiljer sig graden av skattad GSE efter en IKBT-behandling för 
depression hos vuxna jämfört med före, beroende på typ av 
individualiserat behandlingsprogram och typ av stöd? 

6. Korrelerar initial grad av self-efficacy och/eller initial grad av 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan behandlingsutfallet mätt i 
förändring av BDI-II innan och efter en IKBT-behandling för depression 
hos vuxna? 

7. Predicerar initial grad av upplevd self-efficacy förändringen i 
depressionssymtom vid ett friare behandlingsformat (egenvalt 
behandlingsprogram och stöd vid behov) i en IKBT-behandling för 
depression hos vuxna? 

Hypoteser 

Utifrån att tidigare forskning visat att skattade depressionssymtom har ett 
negativt samband med upplevd SE innan början på psykologiska behandlingar 
(e.g. Ghaderi & Rangaiah, 2011; Tahmassian & Moghadam, 2011) är vår 
hypotes angående frågeställning 1 att grad av SE, mätt med GSE, kommer 
korrelera negativt med grad av skattade depressionssymtom, mätt med BDI-II, 
innan behandlingens start.  

Tidigare forskning har visat på att skattade depressionssymtom, eller ökad 
svårighet av symtom innan behandling har ett negativt samband med 
utfallsförväntan (Cohen et al., 2015; Zagorscak et al., 2020). Vår hypotes är 
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därmed gällande frågeställning 2 att högre skattad CEQ kommer korrelera 
negativt med grad av skattade depressionssymtom, mätt med BDI-II, innan 
behandlingens start.  

Med IKBT för bland annat depression har en ökning i upplevd SE kunnat 
visas (Clarke et al., 2014; Leykin et al., 2014; Richards & Timulak, 2012) och 
utifrån denna forskning är vår hypotes vad gällande frågeställning 3 att 
skattningarna av grad av upplevd SE efter behandling kommer ha ökat jämfört 
med innan behandlingens start.  

Angående frågeställning 4, 5, 6 och 7 är forskningsläget antingen för 
ambivalent, exempelvis huruvida upplevd SE innan behandling kan predicera 
behandlingsutfall, eller för begränsat, bland annat vad gällande egenvalt 
behandlingsprogram, för att formulera hypoteser som är välgrundade i tidigare 
forskning. Vad gällande frågeställning 4 antas förändring i upplevd SE och 
förändring i depressionssymtom korrelera med varandra. För frågeställning 5 är 
hypotesen att behandlingsgruppernas förändring i upplevd SE kommer att skilja 
sig åt, beroende på typ av individualiserat behandingsprogram och typ av stöd.  
Vidare antas både grad av upplevd self-efficacy och 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan korrelera med behandlingsutfallet, mätt 
i förändring av depressionssymtom före och efter behandling, i samband med 
med frågeställning 6. Gällande frågeställning 7 är hypotesen att inital grad av 
self-efficacy predicerar förändringen i depressionssymtom vid ett friare 
behandlingsformat, det vill säga vid egenvalt behandlingsprogram samt stöd vid 
behov.  

 

Metod 

Design 

Följande uppsats är en del av forskningsprojektet LUNA, vars syfte är att 
undersöka effekten av möjligheten att ha kontakt med flertalet professioner och 
själv ta initiativ till kontakt vid behov samt av att ge mer ansvar och frihet till 
deltagaren över dennes behandling. LUNA-studien är en behandlingsstudie för 
depression hos vuxna och har en randomiserad kontrollerad faktoriell design. 
Faktoriell design innebär att fler än en oberoende variabel används samtidigt 
(Field, 2018) vilket möjliggör undersökning av huvudeffekter, det vill säga 
effekten av oberoende variabler, samt eventuella interaktionseffekter, alltså 
effekter av interaktionen mellan de oberoende variablerna. En faktoriell design 
kan därmed ge information om hur en beroende variabel påverkas av enskilda 
oberoende variabler, men också hur en oberoende variabel påverkas av 
oberoende variablers förhållande till varandra (Collins et al., 2014). I LUNA-
studien undersöks två oberoende variabler varav båda har två nivåer på 



 17 

mellangruppsnivå (2x2 faktoriell design). Den ena oberoende variabeln handlar 
om typ av stöd (schemalagt stöd eller stöd vid behov) och den andra om typ av 
behandlingsprogram (behandlarvalt eller egenvalt behandlingsprogram). Via en 
faktoriell design kan deltagare randomiseras till flera oberoende variabler i 
samma studie (Collins et al., 2014) och i LUNA-studien randomiseras 
deltagarna till en av fyra olika grupper: schemalagt stöd med behandlarvalt 
behandlingsprogram (Grupp A), schemalagt stöd med egenvalt 
behandlingsprogram (Grupp B), stöd vid behov med behandlarvalt 
behandlingsprogram (Grupp C) samt stöd vid behov med egenvalt 
behandlingsprogram (Grupp D), se Tabell 1. Schemalagt stöd innebar att 
deltagaren fick återkoppling på sitt arbete med modulerna en gång i veckan av 
någon av psykologstudenterna som var behandlare i LUNA. De deltagare med 
stöd vid behov fick istället skicka ett meddelande till någon av behandlarna i 
LUNA när de hade frågor eller behov av stöd. Dessa deltagare hade även 
möjlighet att kontakta, förutom en psykologstudent, psykiatriker, sjuksköterska, 
ansvarig forskare och IT-tekniker. Deltagarna med schemalagt stöd kunde också 
kontakta sin behandlare andra tider under veckan vid behov, men hade inte 
möjlighet att kontakta någon från de andra professionerna. De deltagare som 
fick behandlarvalt behandlingsprogram fick sina moduler tilldelade medan de 
med egenvalt behandlingsprogram fick välja moduler själva. För ytterligare 
information om grupperna, se under rubriken Behandling. Schemalagt stöd och 
behandlarvalt behandlingsprogram innefattas i sedvanlig IKBT.  

Tabell 1.  
Beskrivning av behandlingsgrupperna.  

 
I LUNA-studien randomiserades deltagarna (N=248) till någon av de fyra 

ovan beskrivna grupperna och fick genomgå en behandling i IKBT under tio 
veckor. Då IKBT sedan tidigare konstaterats ha bättre effekt på depression 
jämfört med kontrollgrupp, utifrån bland annat meta-analyserna av Andersson 
och Cuijpers (2009) samt Andrews et al., (2010), motiveras frånvaron av 
kontrollgrupp i LUNA-studien. Denna uppsats är en utfallsstudie vars fyra 
betingelsegrupper utgörs av de två ovan beskrivna oberoende variablerna, se 
Tabell 1. Beroende variabler och beroendemått är förändring i deltagarnas 
skattningar av General Self-Efficacy Scale (GSE; Scholz et al., 2002) samt The 
Credibility/Expectancy Questionnaire (CEQ; Devilly & Borkovec, 2000). GSE 
fick deltagarna fylla i innan samt efter behandling och CEQ en vecka efter 
behandlingsstart. Denna uppsats avser även att undersöka förändringen i poäng 
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på Beck Depression Inventory II (BDI-II; Beck et al., 2005) för att studera 
eventuella samband med värdena på GSE och CEQ.  

Utöver följande uppsats inkluderar LUNA-studien två ytterligare 
uppsatser. Ena uppsatsen (Andersson & Eide, 2020) utvärderar effekterna av typ 
av stöd och typ av behandlingsprogram med de primära utfallsmåtten BDI-II, 
Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9; Kroenke et al., 2001), Generalized 
Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7; Spitzer et al., 2006), Brunnsviken Brief 
Quality of Life (BBQ; Lindner et al., 2016), Insomnia Severity Index (ISI; 
Bastien et al., 2001) samt Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT; 
Berman et al., 2017). Den andra uppsatsen utvärderar negativa effekter av 
behandlingen och kunskapsförvärvning och hur dessa påverkas av typ av stöd 
och typ av behandlingsprogram (Gilstring & Sörliden, 2020), med individens 
förändring i poäng på Negative Effects Questionnaire (NEQ; Rozental et al., 
2016) och ett kunskapstest (Berg et al., 2020), som anpassats till en 
vuxenpopulation, som beroende variabler och utfallsmått.   

Procedur 

Rekrytering. LUNA-studien marknadsfördes genom sociala medier, en 
annons i dagstidningen Dagens Nyheter i tryckt format och affischer som sattes 
upp i olika städer i Sverige. Annonser på Facebook och Instagram publicerades, 
vilka även lades upp privat av de psykologstudenter som arbetar med studien 
och andra privatpersoner. Affischer sattes upp i Lund och Uppsala. 
Urvalsprocessen är således av varianten bekvämlighetsurval som innebär att de 
deltagare som finns tillgängliga inkluderas i studien (Bryman, 2008). I samband 
med delningar av informationen som lades ut privat på sociala medier övergick 
urvalsprocessen även till att bli ett snöbolls- eller kedjeurval. Snöbollsurval är 
en typ av bekvämlighetsurval inom vilken vissa deltagare tas kontakt med som 
sedan bidrar med att ytterligare deltagare kommer i kontakt med studien och 
information om den (Bryman, 2008). Information om studien fanns även att 
tillgå på projektets hemsida www.lunastudien.se, vilket var den hemsida som 
intresserade fick anmäla sig via. I samband med anmälan fick de fylla i formulär 
kring demografisk information, kontaktuppgifter, skattningsformulär som 
beskrivs längre ner samt ett kunskapstest om KBT. I detta skede gav deltagarna 
sitt samtycke till att vara med i studien.  

Rekryteringsprocessen utformades för att främst inkludera deltagare med 
depression. Detta i enlighet med behandlingsstudiens primära syfte som var att 
utvärdera IKBT riktad mot depression. Rekryteringsprocessen anpassades även 
för att inkludera deltagare med subklinisk depression eftersom subklinisk 
depression innebär försämrad funktionsnivå (Cuijpers et al., 2004) och IKBT 
har visat sig vara effektiv för denna svårighetsgrad av depression (Zhou et al., 
2016).  
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Bedömning. För inkludering i LUNA-studien behövde deltagarna 
uppfylla kriterierna för egentlig depression eller ha subkliniska symtom på 
depression. För bedömning av depressiva symtom användes BDI-II (Beck et al., 
2005) och PHQ-9 (Kroenke et al., 2001). Eftersom behandlingen i studien var 
transdiagnostisk var viss komorbiditet hos deltagarna tillåten, exempelvis 
generaliserad ångest och panikångest bedömt med Mini International 
Neuropsychiatric Interview (MINI 7.0; Lecrubier et al., 1997).  

Följande inklusionskriterier behövde deltagaren uppfylla för att inkluderas 
i studien: 

1. Skatta minst 10 poäng på BDI-II eller minst 5 poäng på PHQ-9. 
2. Vara minst 18 år eller äldre 
3. Ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att tillgodogöra sig text 

motsvarande cirka tio sidor per vecka. 
4. Ha tillgång till dator eller surfplatta med internetuppkoppling. 

 
Följande kriterier ledde till exklusion av en individ som sökte till studien: 

1. Aktuell suicidbenägenhet, bedömt utifrån intervjun MINI, vilken beskrivs 
nedan.  

2. Påbörjat eller ändrat dos av psykofarmaka under de senaste tre 
månaderna. 

3. Pågående psykologisk behandling som anses kunna överlappa det LUNA-
behandlingen är avsedd att behandla. 

4. Har psykiatrisk problematik där annan behandling anses vara mer 
lämplig. 

5. Har somatiska besvär av den omfattningen att det kan påverka 
deltagandet. 

6. Pågående alkoholmissbruk eller riskbruk, bedömt utifrån intervjun MINI 
och formuläret AUDIT. Gränsvärdet för AUDIT var max 13 poäng för 
kvinnor och max 15 poäng för män. I enlighet med rekommendationer av 
Berman et al. (2017) togs ålder samt om individen var student hänsyn till. 
Deltagare som fullföljde screeningsformulären, det vill säga 

förmätningen, och uppfyllde inklusionskriterierna kontaktades för en 
telefonintervju med den diagnostiska intervjun MINI (Lecrubier et al., 1997). 
Telefonintervjun genomfördes av de sex psykologstudenterna som även var 
behandlare i behandlingen. Screeningsformulären BDI-II, PHQ-9 och intervjun 
MINI innefattades i rekryteringsprocessen med grund i de rekommendationer 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU; 2012) har för 
diagnosticering av depression. Det är utifrån dessa rekommendationer väsentligt 
att den kliniska bedömningen innefattar en strukturerad intervju. MINI är en av 
de strukturerade intervjuer som enligt SBU (2012) har tillräckligt hög känslighet 
samt träffsäkerhet utifrån dess vetenskapliga stöd. Intervjun användes dels för 
att bedöma eventuell förekomst av depression men även andra komorbida 
tillstånd. För ytterligare information om formulären, se under rubrik Material.  
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Efter den kliniska bedömningsintervjun diskuterades samtliga potentiella 
deltagare på remisskonferens i avidentifierad form med ansvarig professor för 
studien, samtliga sex psykologstudenter och projektledare. Vid ett antal 
remisskonferenser närvarade även de psykiatriker och specialistsjuksköterskor 
som ingår i det vårdteam som utgjorde stödet i betingelsen stöd vid behov. 
Gällande exklusionskriteriet pågående psykologisk behandling diskuterades 
huruvida personens aktuella behandling kunde kombineras med LUNA-
behandlingen, då personen var i slutet av sin behandling eller då behandlingen 
betraktades handla om helt andra saker än det LUNA-studien erbjuder. En av de 
inkluderade deltagarna missades att kontaktas, vilken blev uppringd senare och 
blev genom samma procedur inkluderad och randomiserad till en av 
behandlingsgrupperna. Det var totalt 503 individer som påbörjade förmätningen 
varav 354 fullföljde den. Det var 263 individer som intervjuades med MINI och 
15 exkluderades efter diskussion under remisskonferens på grund av orsaker 
som illustreras i flödesschemat nedan, se Figur 1. Flödesschemat visar även 
processen deltagarna genomgick från rekrytering till eftermätning. Det totala 
antalet deltagare som inkluderades i studien var således 248. De som 
exkluderades under rekryteringsprocessens gång informerades om detta antingen 
via e-post eller per telefon av någon av de som arbetade med studien. Detta 
utifrån vad som betraktades vara mest lämpligt i den aktuella individens 
situation. De individer med högre bedömd suicidrisk kontaktades alltid per 
telefon.  
 
Figur 1.  
Flödesschema över processen från registrering till eftermätning. 
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Notering. Behandlingsgrupp A innefattar betingelserna schemalagt stöd och 
behandlarvalt behandlingsprogram; Behandlingsgrupp B innefattar schemalagt 
stöd och egenvalt behandlingsprogram; Behandlingsgrupp C innefattar stöd vid 
behov och behandlarvalt behandlingsprogram; Behandlingsgrupp D innefattar 
stöd vid behov och egenvalt behandlingsprogram. För ytterligare information, se 
Behandling.   
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Deltagare. Till LUNA-studien inkluderades 248 personer, varav 218 var 
kvinnor (87.9 %), 27 (10.9 %) män och 3 (1.2 %) med annan könstillhörighet 
med ett åldersspann på 19-66 år (M = 29.62, SD = 9.3). För mer information om 
demografiska variabler och förmätningsskattningar, se Tabell 2. 

 
Tabell 2.  
Demografisk data för deltagare 
 
 

 
 
Randomisering. De 248 deltagare som inkluderades i studien 

randomiserades via en slumpgenerator. Randomisering genomfördes via 
hemsidan www.randomization.com och av en oberoende part. Deltagarna 
fördelades till en av de fyra olika behandlingsgrupperna, se Tabell 1. 
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Behandlare. Behandlingen involverade totalt tio behandlare varav sex 
stycken psykologstudenter, två psykiatriker och två specialistsjuksköterskor. 
Psykologstudenterna gick sista terminen på psykologprogrammet vid 
Linköpings Universitet och har genomfört psykoterapiutbildning steg 1 med 
tillhörande klinisk erfarenhet i KBT. Dessa behandlare genomförde även 
rekrytering och telefonintervjuer före och efter behandling med samtliga 
deltagare. Detta efter att ha genomgått en utbildning i användning av MINI. 
Psykologstudenterna var behandlare för deltagarna i betingelsen schemalagt 
stöd. De hade även jour på rullande schema för att inom 24 timmar ge stöd till 
deltagarna i betingelsen stöd vid behov. Psykiatrikerna och 
specialistsjuksköterskorna gick också på rullande jour för att besvara frågor eller 
ge stöd till deltagarna med stöd vid behov. Forskaren och IT-teknikern var själva 
i sin yrkeskategori och gick därför inte på rullande schema utan hade jouren 
genom hela behandlingen. Psykiatrikerna, sjuksköterskorna, forskaren och IT-
teknikern med psykologstudenterna inkluderade utgjorde vårdteamet, hädanefter 
benämnt som LUNA-teamet, som endast var tillgänglig att kontakta för 
deltagarna med betingelsen stöd vid behov. 

Behandling. IKBT-behandlingen pågick under tio veckor och 
förmedlades genom textbaserade moduler, för modulbeskrivning se Appendix 
A. Samtliga moduler innehöll samma karaktäristiska komponenter som i 
traditionell KBT-behandling såsom psykoedukation, strategier för att observera 
och uppmärksamma tankar och beteenden samt olika praktiska övningar för att 
reflektera eller tillämpa innehållet av psykoedukationen (Kåver, 2016). 
Modulerna bestod av evidensbaserade interventioner för depression och 
komorbid ångest, till exempel exponering som handlar om att utmana sina 
rädslor. De flesta av de praktiska övningarna i modulerna bestod huvudsakligen 
av interaktiva moment genom vilka deltagarna fick skriva och registrera sina 
övningar på behandlingens plattform för att behandlaren skulle kunna ta del av 
deltagarens arbete och ge återkoppling. 

Vilken typ av stöd, det vill säga om deltagaren fick schemalagt stöd eller 
stöd vid behov, och vilket typ av behandlingsprogram, det vill säga om 
deltagaren fick behandlarvalt behandlingsprogram eller egenvalt 
behandlingsprogram, berodde som nämnt på vilken av betingelserna deltagarna 
randomiserats till. De som fick schemalagt stöd och behandlarvalt 
behandlingsprogram (Grupp A) fick stöd av en bestämd behandlare. 
Behandlaren valde behandlingsmoduler åt deltagaren utifrån beskriven 
problematik och gav tillgång till nästkommande modul efter att deltagaren 
arbetat färdigt med föregående modul. De deltagare som fick schemalagt stöd 
och egenvalt behandlingsprogram (Grupp B) fick, precis som Grupp A, stöd av 
en bestämd behandlare en gång i veckan men fick vid behandlingens start själva 
välja vilka och hur många moduler som inkluderades, samt i vilken ordning de 
skulle komma, i behandlingen. Valet var helt fritt utifrån de moduler som fanns 
tillgängliga men samtliga deltagare rekommenderades att välja den 
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introducerade modulen Introduktion samt den avslutande modulen Avslutning 
och vidmakthållandeplan, samt att välja minst sex av de 15 möjliga modulerna. 
Deltagarna som fick stöd vid behov och behandlarvalt behandlingsprogram 
(Grupp C), fick kontakta vem som helst i LUNA-teamet vid upplevt behov. 
Dessa deltagare hade således möjlighet att kontakta en psykologstudent, 
psykiatriker, specialistsjuksköterska, professor samt IT-administratör. De 
deltagare som randomiserades till att få stöd vid behov och egenvalt 
behandlingsprogram (Grupp D) fick kontakta LUNA-teamet utefter behov och 
fick svar inom 24 timmar. De fick även vid behandlingens start själva välja 
moduler som skulle ingå i deras behandling. De med schemalagt stöd hade 
också möjlighet att ställa frågor när som helst under veckan och få svar inom 24 
timmar från sin behandlare, det vill säga en psykologstudent, utöver den 
veckovisa återkopplingen.  

Material 

Till för- och eftermätning användes olika formulär och en diagnostisk 
intervju. Under behandlingens gång administrerades PHQ-9 en gång i veckan 
för att observera deltagarnas förändring i mående samt eventuell suicidalitet. 
BDI-II är ett av de skattningsformulär som har tillräckligt vetenskapligt stöd för 
att bedömas ha acceptabel sensitivitet för riktad screening för depression men 
formuläret har otillräckligt vetenskapligt stöd för att kunna utvärdera 
specificiteten (SBU, 2012). PHQ-9 har däremot för odefinierbar sensitivitet för 
att med säkerhet användas som screeningformulär för depression men bedöms 
ha god specificitet (SBU, 2012). Formulären kompletterar således varandra på 
ett lämpligt sätt för att tillsammans med MINI möjliggöra en korrekt klinisk 
bedömning i så hög utsträckning som möjligt. Formulären BDI-II, GSE och 
CEQ är fokus i denna uppsats och beskrivs således utförligare nedan. 
Formulären PHQ-9, GAD-7, BBQ, ISI, AUDIT, den strukturerade intervjun 
MINI, NEQ och det kunskapstest om KBT som också inkluderades beskrivs mer 
ingående av Andersson och Eide (2020) samt Gilstring och Sörliden (2020). 
Med syftet att undersöka huruvida coronapandemin påverkat deltagarna inom 
olika livsområden gavs ett eget framtaget skattningsformulär ut tillsammans 
med eftermätningen som innehöll frågor om bland annat i vilken utsträckning 
coronapandemin upplevts påverkat den psykiska hälsan hos deltagarna samt 
huruvida behandlingen upplevts ha hjälpt i samband med pandemins inverkan, 
se Appendix B. 

General Self-Efficacy Scale (GSE). Den första versionen av GSE 
utvecklades av Matthias Jerusalem och Ralf Schwarzer (1995) och formuläret 
har efter det vidareutvecklats. GSE avser att undersöka grad av self-efficacy. 
Instrumentet innefattar 10 items som respondenten skattar på en 4-gradig skala 
(1= inte alls sant, 4 = helt sant; Scholz et al., 2002). Den totala skalan varierar 
mellan 10 och 40 poäng, där högre värden indikerar på större tilltro till sig själv. 
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Mätinstrumentet har använts i ett flertal forskningsprojekt och har en intern 
konsistens mellan α = .75 och .91. I LUNA-studien visades GSE ha en god 
intern konsistens (α =.89) utifrån beräkning av Cronbachs α på 
förmätningsvärdena från samtliga deltagare som inkluderades i studien. Test-
retest-reliabilitet har undersökts i flertalet longitudinella studier och visar mellan 
r = .47 och .75 (Scholz et al., 2002). Generell SE har föreslagits vara ett globalt 
existerande konstrukt (Scholz et al., 2002). GSE har validerats på flertalet språk, 
bland annat på svenska (Löve et al., 2012), vilket är den version som används i 
denna uppsats.  

Credibility/Expectancy Questionnaire (CEQ). CEQ är en 
vidareutveckling av den credibility-skala som Borkovec och Naus (1972) 
utformade och är ett självskattningsformulär som syftar till att mäta 
behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan i kliniska studier (Devilly & 
Borkovec, 2000). Formuläret är uppdelat i två sektioner med totalt sex frågor. 
De första fyra frågorna gäller behandlingstrovärdighet, det vill säga hur 
framgångsrik och logisk behandlingen uppfattas samt hur troligt det är att 
deltagaren skulle tänka sig att rekommendera den. De övriga två frågorna syftar 
till att mäta utfallsförväntan, det vill säga hur mycket deltagaren känner att 
behandlingen kommer att hjälpa och leda till symtomförbättring. Individen 
skattar detta på en 9-gradig skala och högre poäng tyder således på högre 
trovärdighet och/eller utfallsförväntan. Vid sista frågan inom vardera sektion får 
individen skatta i procent hur starkt de tror respektive känner att förbättring i 
symtom kommer att ske (Devilly & Borkovec, 2000). 

Formuläret har utvärderats och psykometriskt testats av Devilly och 
Borkovec (2000) och resultatet tyder på att formuläret i hög grad fångar de två 
ovan beskrivna begreppen och att dessa är stabila över flera populationer. 
Frågeformuläret har visat på hög intern konsistens inom varje faktor, med 
Cronbachs α mellan .79 och .90 för faktorn utfallsförväntan, mellan 0.81 och 
0.86 för faktorn behandlingstrovärdighet och mellan .84 och .85 för hela skalan. 
Intern item korrelation mellan olika studier har ett spann från r = .53 till .85 för 
items på faktorn utfallsförväntan och mellan r = .62 och .78 för item på faktorn 
behandlingstrovärdighet. Devilly och Borkovec (2000) fann även en god test-
retest-reliabilitet över en veckas period på r = .82 för utfallsförväntan och .75 för 
behandlingstrovärdighet. Deltagarna fick fylla i CEQ vid den andra 
veckomätningen i samband med den kontinuerliga veckomätningen med PHQ-9. 
I LUNA-studien visades CEQ totalt ha en god intern konsistens (α = .86) utifrån 
beräknad Cronbachs α på alla inkluderade deltagares förmätningsvärden. 

Beck Depression Inventory (BDI-II). BDI-II användes dels för att 
undersöka depressiva symtom i förmätningen och dels som utfallsmått i 
eftermätningen av behandlingen för att utvärdera dess effekt på depressiva 
symtom. Självskattningsformuläret som är utformat för åldrarna 13-80 år är ett 
av de vanligaste använda för att upptäcka samt uppskatta eventuell grad av 
depressionssymtom (Beck et al., 2005; Ramnerö, 2013). Instrumentet består av 
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21 items kring upplevda depressionssymtom under de senaste två veckorna som 
individen får skatta på en skala mellan 0-3. Maxpoäng blir således 63 och en 
högre skattning innebär svårare eller mer intensiva depressionssymtom. 
Gränsvärdet för minimal depression är 0-13, för lindrig depression 14-19, för 
måttlig depression 20-28 samt för svår depression 29-63 (Beck et al., 2005). 
Självskattningsformuläret har konstaterats ha god test-retest-reliabilitet (r = .93) 
och en excellent intern konsistens (α = .92) i en klinisk population. I LUNA-
studien visades BDI-II ha en god intern konsistens (α = .86). De psykometriska 
egenskaperna hos BDI-II bibehålls även vid administrering över internet i 
jämförelse med administrering med papper och penna (Holländare et al., 2010).   

Dataanalys 

De statistiska analyserna gjordes i IBM SPSS Statistics 25.0 (SPSS 25). 
För samtliga signifikanstest användes gränsen α =.05. Med andra ord 
accepterades högst 5 % risk att ett signifikant resultat uppkommit av slump och 
inte på grund av att verkliga skillnader förekommer (Borg & Westerlund, 2006). 
Complete-case analysis användes för hantering av bortfall, som innebär att det 
enbart är den data från deltagare som fullföljt både för- och eftermätningen som 
används i analyserna och resultatet (Little & Rubin, 2002). Det är dock viktigt 
att göra en bortfallsanalys för att undersöka om deltagare som ej fullföljer 
behandlingen och besvarar eftermätningen på något sätt skiljer sig från de som 
slutför behandlingen och eftermätningen (Borg & Westerlund, 2006). Deskriptiv 
statistik användes för att beskriva medelvärden och standardavvikelser för 
utfallsmåtten och demografiska data. Oberoende variansanalys (ANOVA) och 
χ2-test genomfördes för att undersöka om det fanns någon skillnad innan 
behandlingens start mellan de olika behandlingsgrupperna vad gällande 
deltagarnas skattningar på GSE, CEQ, BDI-II samt demografi. Med hjälp av 
undersökning av skevhet, kurtosis samt med testet Kolmogorov-Smirnov kunde 
datans normalitet kontrolleras.  

För att få undersöka och statistiskt beräkna frågeställning 1, det vill säga 
huruvida initial grad av SE korrelerar med grad av depressionssymtom innan 
behandling, användes Pearsons produktkorrelationskoefficient. Detta för att 
undersöka det eventuella samband som förekommer mellan upplevd SE och 
depressionsskattning innan behandlingens start. Samma statistiska beräkning 
användes för att undersöka frågeställning 2, 4 och 6. Med andra ord studerades 
huruvida initial grad av behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan korrelerar med 
grad av depressionssymtom innan behandling, huruvida förändring i skattning 
av upplevd SE korrelerar med förändring i depressionssymtom samt om initial 
grad av SE och/eller initial grad av behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan 
korrelerar med behandlingsutfallet utifrån deltagarnas poäng på BDI-II efter 
behandling. Detta oberoende av vilken typ av behandlingsformat, alltså vilken 
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typ av individualiserat behandlingsprogram och typ av stöd, som deltagarna 
blivit tilldelade.  

I samband med undersökning av frågeställning 3 i uppsatsen, med andra 
ord om deltagarnas grad av SE ökat under behandlingen, användes mixed 
ANOVA för att jämföra deltagarnas skattningar på GSE före och efter 
behandling. Detta oberoende av vilken typ av behandlingsformat deltagarna 
randomiserats till. Mellangruppsvariablerna var typ av stöd samt typ av 
behandlingsprogram, vilket även tillåter att undersöka eventuella 
interaktionseffekter mellan dessa. Mixed ANOVA är ett lämpligt statistiskt test 
eftersom minst en oberoende inomgruppsvariabel och minst en oberoende 
mellangruppsvariabel inkluderas (Field, 2018). Genom att studera den 
eventuella huvudeffekten av tid kunde det undersökas huruvida grad av upplevd 
SE, mätt med GSE, förändrats under behandlingens gång. 

Frågeställning 5 som handlar om huruvida eventuell förändring av GSE 
skiljer sig mellan grupperna under en IKBT-behandling för depression hos 
vuxna mellan behandlingsgrupperna. Med andra ord undersöks huruvida 
förändring i GSE skiljer sig åt beroende på typ av stöd och vem som väljer 
behandlingsinnehåll. Således användes samma statistiska analys som för 
frågeställning 3, alltså mixed ANOVA. Detta eftersom det är två skattningar vid 
olika tidpunkter som jämförs, det finns således en inomgruppsvariabel, samt två 
mellangruppsvariabler. Varianshomogenitet i grupperna kontrollerades via 
Levene’s test och sfäriskhet är inte av relevans att undersöka då studien enbart 
innefattade två mättillfällen.  

För frågeställning 7, vilken syftar till att undersöka om ett friare 
behandlingsformat är mer fördelaktigt vid en initialt högre upplevd grad av SE i 
en IKBT-behandling för vuxna med depression, användes regressionsanalys. I 
regressionsanalysen användes således data utifrån för- och eftermätning av GSE 
och BDI-II enbart av behandlingsgrupp D, det vill säga de som fick stöd vid 
behov och egenvalt behandlingsprogram.   

Med ändamålet att undersöka huruvida coronapandemin kan haft inverkan 
på deltagarnas mående användes Pearsons produktkorrelationskoefficient. Fråga 
5 i formuläret, som användes i analysen, löd “Hur stora konsekvenser har 
coronaviruset haft på din psykiska hälsa” och hade svarsalternativ från 1= inga 
konsekvenser till 7 = väldigt stora konsekvenser. Korrelationen mellan 
deltagarnas skattning på denna fråga och förändringsvärdet på BDI-II samt 
förändringsvärdet på GSE mellan för- och eftermätningen undersöktes.  

 De för denna uppsats huvudsakliga utfallsmåtten GSE och BDI-II 
kontrollerades för outliers, skevhet samt kurtosis. Ingen skevhet eller kurtosis 
uppmärksammades och inte heller några outliers som betraktas riskera att göra 
data skev för förmätningen av GSE eller BDI-II. Båda måtten visade dock 
signifikant avvika från normalitet utifrån Kolmogorov Smirnov-test (GSE: 
D(248) = 0.061, p = 0.026, BDI-II: D(248) = 0.067, p = .008), vilket indikerar 
på att data skiljer sig från att vara normalfördelat. Samtliga antaganden för 
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använda statistiska analyser visades vid kontroll uppfyllas med undantag för 
Kolmogorov Smirnov-test för normalfördelning samt för Levene’s test vid 
mixed ANOVA för GSE (p=.036), vilket indikerar på att variansen i feltermerna 
är olika mellan grupperna, det vill säga heteroskedasticitet. 

För att beräkna effektstorlekar av signifikanta resultat användes Cohens’ d 
samt ηp2. Den befintliga forskningen är i nuläget sparsam kring den inverkan 
som upplevd SE samt behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan har på 
behandlingsresultat i IKBT samt vilken inverkan IKBT har på dessa faktorer. 
Således implementeras en tvåsidig hypotesprövning i samband med alla 
statistiska analyser.   

Etiska Aspekter 

Etikansökan. LUNA-studien är en följetong på Robinstudien (de Fine 
Licht & Färdeman, 2017; Juhlin & Wahlström, 2017; Steneskog & Tholcke, 
2017) och har huvudsakligen samma upplägg. Den främsta skillnaden mellan 
studierna är att Robinstudien hade en tredje oberoende variabel, handledning, 
där vissa deltagare randomiserades till att vid behov tas upp till diskussion vid 
behandlingskonferenser av behandlarna medan andra inte fick tas upp (Juhlin & 
Wahlström, 2017) vilket är en variabel som inte finns med i LUNA-studien. 
Vidare inkluderar LUNA-studien möjligheten för de som randomiseras till stöd 
vid behov att kontakta inte enbart en av psykologstudenterna, som i 
Robinstudien, utan även specialistsjuksköterska, psykiatriker, forskare samt 
teknisk support. Med detta motiveras en fortsatt användning av den godkända 
etikprövningen som Robinstudien genomgick vid den regionala 
prövningsnämnden i Linköping.  

Etiska överväganden i LUNA-studien. På samma hemsida som 
intresserade kunde registrera sig på, www.lunastudien.se, fanns information om 
LUNA-studiens upplägg samt inklusions- och exklusionskriterier för att minska 
risken för negativa reaktioner i samband med exklusion. På hemsidan 
informerades eventuella deltagare även om att deltagande i studien var helt 
frivilligt, att de när som helst under studiens gång fick avbryta sitt deltagande 
och att alla uppgifter som lämnas är sekretesskyddade. Detta går i linje med vad 
informationskravet samt konfidentialitetskravet innebär som gäller för svensk 
forskning (Bryman, 2008). Utifrån samtyckeskravet som handlar om deltagarnas 
rätt att bestämma över sin egen medverkan (Bryman, 2008) fick de sökande vid 
anmälan lämna sitt samtycke om att gå med i studien. Vidare vad gällande 
konfidentialitetskravet bevarades all information om deltagarna inom LUNA-
teamet och nödvändiga diskussioner för inkludering, exkludering samt 
handledning var i avidentifierad form. I samband med exklusion via e-post eller 
per telefon meddelades personen var den kunde söka hjälp på annat håll. Vid 
exklusion via e-post beskrevs möjligheten för dessa sökande deltagare att bli 
uppringda av någon i LUNA-teamet för ytterligare information kring beslutet 



 29 

och alla som exluderades med grund i hög suicidrisk ringdes upp för att få 
beskedet. Med hjälp av att deltagarna veckovist fick skatta PHQ-9 kunde 
förändringar i måendet observeras. Om en deltagare skattade högsta skattning på 
suicid-frågan i PHQ-9 skickades automatiserad notering till behandlarna. 
Rutinen var då att kontakta forskningsansvarig och därefter deltagaren per 
telefon. En ny suicidskattning genomfördes och deltagaren informerades vart 
den kunde söka hjälp vid akut läge. Om det inte gick att få telefonkontakt med 
deltagaren skickades information via behandlingens plattform kring var det 
annars går att söka hjälp. En läkare inom LUNA-teamet fanns också alltid 
tillgänglig om behovet för rådfrågning skulle uppstå.   

De deltagare som randomiserades till Grupp D kan betraktas som att de 
lämnas utan tillsyn och får klara sig själva under behandlingen. Vi vet inte om 
denna betingelse ger en för låg grad av struktur eller trygghet. Dels då 
deltagarna har flera professioner att kontakta vilket potentiellt kan skapa 
förvirring kring vem deltagaren ska fråga och dels eftersom de själva aktivt 
måste söka stöd. Genom den veckovisa mätningen med PHQ-9 kunde dock 
varje deltagares skattningar bevakas regelbundet och således var Grupp D inte 
helt utan tillsyn. Det kan också vara så att själva möjligheten till att välja egna 
moduler, det vill säga egenvalt behandlingsprogram, och att själv söka hjälp vid 
behov kan ge förbättrad behandlingseffekt och exempelvis stärka tilltron till den 
egna förmågan. Följaktligen betraktas nyttan av forskningen större än risken att 
deltagarna i denna betingelse påverkas negativt. Deltagarna i betingelsen stöd 
vid behov fick ingen bestämd behandlare och därmed kan bemötandet när de 
söker stöd bli något opersonligt. Alla behandlare som hade kontakt med 
deltagare med stöd vid behov skrev under med LUNA- samt sin profession, 
exempelvis LUNA-sjuksköterskan. Förutom underskriften var återkopplingen 
och stödet dock personligen skrivet till den aktuella deltagaren och var alltid i 
relation till vad deltagaren hade skrivit i ett meddelande eller i övningarna denne 
arbetat med.  

Då LUNA-studien inte inkluderar någon kontrollgrupp fanns ingen risk 
för negativa reaktioner hos deltagarna av att hamna på väntelista. De 
beskrivningar av den betingelse varje individ randomiserades till beskrevs på ett 
sätt som syftade till att betona fördelarna med den specifika betingelsen för att 
varje deltagare skulle känna sig tillfreds.    

När sökande deltagare registrerade sig på hemsidan fick varje person 
varsin studiekod som fungerade som deras ID, både på behandlingens plattform 
och i övrig kommunikation. På detta sätt kunde deltagarnas identitet vara 
anonym under hela studiens gång. All information och kontakt inom 
behandlingen pågick via den krypterade plattformens meddelandefunktion. 
Även e-post användes men enbart för icke-känslig information såsom 
påminnelser om veckomätningar. Deltagarens övningar och kontinuerliga 
skattningar kunde endast nås av den individuella deltagaren, studiens behandlare 
samt IT-ansvarig. Detta generellt genom en tvåstegsverifiering; varje användare 
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hade ett eget användarnamn och lösenord samt fick ett sms med ett automatiskt 
genererat lösenord vid varje inloggning. På detta vis minskade risken för att 
obehöriga skulle kunna ta sig in på plattformen. För ett fåtal personer 
avaktiverades SMS-funktionen dock med anledning av tekniska problem. All 
hantering av data i statistiska analyser gjordes i avidentifierad form samt 
presenteras endast på gruppnivå. Uppgifterna används uteslutande till 
forskningsändamålet i linje med nyttjandekravet (Bryman, 2008). 

Resultat 

Nedan presenteras resultaten för denna uppsats. För effektstorlek beräknas 
Cohens’ d och partial eta square (ηp2)  . Effekten tolkas utifrån 
rekommendationerna av Cohen (1988) som liten för d = 0.20-0.50, måttlig för d 
= 0.50-0.80 samt stor för d > 0.80. ηp2 tolkas som svag ηp2 =.01-.06, måttlig ηp2 

=.06-.14, stor ηp2 >.014 (Cohen, 1988). För utvärdering av behandlingen med 
bland annat BDI-II som huvudutfallsmått samt negativa effekter och 
kunskapsförvärvning, se Andersson och Eide (2020) respektive Gilstring och 
Sörliden (2020).  

Bortfallsanalys, Behandlartid och Följsamhet till Behandlingen 

Av de 248 deltagare som inkluderades i LUNA-studien fyllde 175 (70.56 
%) i skattningen av BDI-II i eftermätningen och 172 (69.35 %) fyllde i GSE. 
Antal som fyllde i CEQ under vecka två i behandlingen var 212 (85.48 %). Det 
var 12 (4.83 %) deltagare som beslutade att avsluta sin medverkan i 
behandlingen och meddelade LUNA-teamet detta. De statistiska testen t-test och 
χ2-test användes för att utesluta att det förelåg några skillnader som kan ha 
inverkan på resultaten som undersökts i denna uppsats mellan de deltagare som 
inte slutförde eftermätningar och de deltagare som svarat på eftermätningarna. 
χ2-test påvisade inga signifikanta skillnader vad gällande antal slutförda 
eftermätningar mellan behandlingsgrupperna (χ2(3) = 3.88, p = .27). χ2-test 
genomfördes även på variablerna könstillhörighet, sysselsättning och 
utbildningsnivå, vilket inte påvisade några signifikanta skillnader. Oberoende t-
test genomfördes på variablerna totalpoäng på BDI-II, GSE vid förmätningen 
och CEQ. Bortfallsanalys av GSE och CEQ påvisade inga statistiska skillnader. 
Statistiska skillnader visades däremot vad gällande skattningarna på 
förmätningen på BDI-II (t(246) = -2.44, p =.015), där skattningen av BDI-II var 
högre hos de som inte slutförde eftermätningen (M =29.27, SD = 9.950) jämfört 
med de som svarade (M = 26.18, SD = 8.721). De som slutförde eftermätningen 
skattade alltså lägre grad av depressionssymtom i början av behandlingen än de 
som inte slutförde eftermätningen. 
 Den genomsnittliga behandlingstiden per deltagare beräknades 
utifrån antalet minuter som behandlarna, det vill säga psykologstudenterna, lagt 
på en deltagare. I genomsnitt lade behandlarna 54.11(SD = 58.63) minuters 
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arbete per deltagare totalt i behandlingen, med andra ord cirka 5.4 minuter i 
veckan, i genomsnitt för alla deltagare. Behandlartiden visade sig skilja 
signifikant åt mellan behandlingsgrupperna (F(3, 244) = 60.66, p <.001). De 
med schemalagt stöd (M = 91.06, SD = 59.48) lades signifikant mer tid på än de 
med stöd vid behov (M =16.55, SD = 23.30, F(1, 246) = 172.45, p <.001). 
Dessutom visades behandlarna lägga signifikant mer tid på de med 
behandlarvald behandling (M = 62.29, SD = 56.70) jämfört på med de med 
egenvald behandling (M = 46.06, SD = 59.60, F(1,246) = 8.24, p =.004)  I tabell 
3 redovisas genomsnittlig behandlartid för respektive grupp.  

Följsamhet beräknades utifrån antal behandlingsmoduler som deltagaren 
slutförde. En modul anses slutförd när deltagaren genomfört majoriteten av 
övningarna som tillhör modulen. Oberoende av behandlingsgrupp slutfördes i 
genomsnitt 3.65 (SD = 2.98) moduler under behandlingstiden. Utifrån resultat 
av oberoende ANOVA skiljde sig inte antalet slutförda moduler signifikant åt 
mellan behandlingsgrupperna. Se Tabell 3 för en översikt av antal slutförda 
moduler per behandlingsgrupp.  
 
Tabell 3. 
Deskriptiv data över behandlartid och antal slutförda moduler 
 

 
 

Deskriptiv Statistik 

För att upptäcka eventuella skillnader mellan grupperna vid förmätningen 
gällande utfallsmått och demografiska faktorer användes oberoende ANOVA 
samt χ2-test. Utifrån oberoende envägs-ANOV:or kunde inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna urskiljas vid förmätningen på varken BDI-II eller 
GSE. Test med envägs-ANOVA visade inte heller några statistiska skillnader 
gällande ålder mellan grupperna. Med hjälp av χ2-test kunde eventuella 
skillnader vad gällande demografisk data undersökas mellan grupperna. Inga 
skillnader mellan behandlingsgrupperna visades vad gällande kön, 
utbildningsnivå eller sysselsättning. 
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Se Tabell 4 för medelvärden och standardavvikelser för poängen på BDI-
II och GSE vid för- och eftermätningen samt CEQ för respektive 
behandlingsgrupp.  
 
 
Tabell 4. 
Översikt av medelvärden och standardavvikelser på utfallsmåtten BDI-II och 
GSE vid för- och eftermätning samt CEQ 

   
1A = schemalagt stöd, behandlarvalt behandlingsprogram, B = schemalagt stöd, 
egenvalt behandlingsprogram, C = stöd vid behov, behandlarvalt 
behandlingsprogram, D = stöd vid behov, egenvalt behandlingsprogram.     

Relationen Mellan GSE, CEQ och BDI-II 

GSE och BDI-II. Genom Pearsons produktkorrelationskoefficient 
undersöktes huruvida initial grad av SE, mätt med GSE, korrelerar med initial 
grad av depression, mätt med BDI-II (frågeställning 1). Detta oberoende vilken 
grupp deltagarna tillhörde. GSE visade sig signifikant negativt korrelera med 
BDI-II innan behandling, r = -.345, p < .001. Deltagare med högre initial 
upplevd SE skattade alltså också lägre upplevda depressionssymtom vid 
behandlingsstart jämfört med de som skattade lägre upplevd SE initialt.  

CEQ och BDI-II. I syfte att undersöka korrelationen mellan 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan, mätt med CEQ, och initial grad av 
depression, mätt med BDI-II, beräknades Pearsons 
produktkorrelationskoefficient mellan CEQ och BDI-II (frågeställning 2). Detta 
oberoende vilken grupp deltagarna tillhörde. Ingen signifikant korrelation 
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mellan CEQ och BDI-II kunde uppvisas.  
Hur GSE Påverkas av Behandlingen 

 
Med syftet att studera eventuell förändring i upplevd SE, mätt med GSE, 

före och efter behandling oberoende behandlingsgrupp (frågeställning 3) 
användes mixed ANOVA. Inomgruppsvariabeln som användes var tid och 
mellangruppsvariablerna var typ av individualiserat behandlingsprogram samt 
typ av stöd. Huvudeffekten av tid visade sig vara signifikant (F(1) = 64.48, p 
<.001) med liten effekt (d= .46) där skattningen i eftermätning (M = 26.35, SD = 
5.82) var högre än i förmätningen (M = 23.56, SD = 5.85). Med andra ord var 
självskattningarna på GSE hos deltagarna signifikant högre efter behandlingen 
jämfört med innan, oberoende behandlingsgrupp. 

I syfte att undersöka korrelationen mellan förändring i upplevd SE under 
behandling, mätt med GSE, och förändring i depressionskattningar under 
behandling, mätt med BDI-II, beräknades Pearsons 
produktkorrelationskoefficent mellan GSE och BDI-II (frågeställning 4). Detta 
oberoende vilken grupp deltagarna tillhörde. Resultatet visade på en signifikant 
medelstor positiv korrelation mellan förändring i GSE och förändring i BDI-II (r 
=.325, p <.001). Korrelationen indikerar att ökning i SE är associerat med större 
symtomreduktion under behandlingens gång.  

För att undersöka om förändringen i GSE skiljer sig mellan 
behandlingsgrupperna efter avslutad behandling (frågeställning 5) användes 
samma statistiska analys som vid frågeställning 3. Förutom huvudeffekt av tid, 
som precis nämnts ovan, visades en liten interaktionseffekt mellan tid och 
huruvida behandlingen är vald av behandlaren eller patienten själv (F(1, 171) = 
5.13, p = .025, ηp2= .030), med ett högre estimerat medelvärde av skattningen 
när alla andra variabler justeras för hos de med behandlarvalt individuellt 
behandlingsprogram (M = 25.142, SD = 5.36) jämfört med de med egenvalt (M 
= 24.88, SD = 5.37). Interaktionseffektens graf visas i Figur 2. Resultatet visar 
med andra ord att de deltagare som fick behandlarvalt behandlingsprogram hade 
en större ökning i självskattad GSE under behandlingen jämfört med de 
deltagare som fick egenvalt behandlingsprogram. Detta oberoende vilken typ av 
stöd de fick. Ingen huvudeffekt av typ av stöd eller trevägsinteraktionseffekt 
mellan tid, typ av individualiserat behandlingsprogram och typ av stöd visades.  

 
Figur 2.  
Interaktionseffekt mellan mättillfälle och typ av behandlingsprogram 
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Huruvida GSE och CEQ kan Predicera BDI-II  

I syfte att undersöka huruvida initial skattning av SE, mätt med GSE vid 
förmätningen, korrelerar med förändringen i BDI-II mellan för- och 
eftermätningen (frågeställning 6) beräknades Pearsons 
produktkorrelationskoefficient. Resultatet visade ingen statistiskt signifikant 
korrelation. Med fortsatt undersökning av frågeställning 6, som även inkluderar 
huruvida grad av behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan kan predicera 
behandlingsutfallet mätt i förändring av BDI-II mellan för- och eftermätning, 
användes samma statistiska test. Resultatet visade en signifikant negativ 
korrelation (r =-.319, p <.001) vilket innebär att ju högre skattning av 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan deltagaren gjorde desto mer sjönk 
upplevda depressionssymtom, mellan för- och eftermätningen.   

Med syftet att studera huruvida ett friare behandlingsprogram, alltså 
egenvalda moduler i kombination med stöd vid behov, är en mer fördelaktig 
behandlingsform för de med högre grad av upplevd SE innan behandlingen 
(frågeställning 7) användes linjär regressionsanalys. Resultatet i 
regressionsanalysen påvisar ett signifikant resultat vilket tyder på att ju högre 
initial grad av självskattad SE desto mindre förändrades deltagarnas skattning på 
BDI-II mellan för- och eftermätningen. Se Tabell 5. 
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Tabell 5.  
Regressionskoefficienter för regression av GSE vid förmätning och förändring i 
BDI-II för behandlingsgrupp D. 

 
  Notering. R2 = .089 *Resultatet är signifikant. 

Coronapandemins Påverkan 

Deltagarna fick svara på ett självskattningsformulär för att undersöka 
huruvida coronapandemin påverkat deltagarnas psykiska hälsa under 
behandlingen i eftermätningen. I syfte att få en ökad förståelse för 
coronapandemins inverkan på den psykiska hälsan och dess eventuella inverkan 
på resultatet av behandlingen undersöktes fråga 5 i formuläret. Pearsons 
produktkorrelationskoefficient användes för att undersöka korrelationen mellan 
fråga 5 och skillnaden i deltagarnas depressionsskattningar innan och efter 
behandling, mätt med BDI-II. Detta oberoende vilken grupp deltagarna tillhörde. 
Resultatet visade en liten men statistisk signifikant korrelation mellan upplevd 
inverkan på psykisk hälsa och förändring i BDI-II under behandling (r =-.209, p 
=.006). Detta tyder på att desto högre deltagaren skattar att coronapandemin 
påverkat hens psykiska hälsa desto mindre förändring i BDI-II visas i 
skattningarna mellan före och efter behandling. Denna korrelation kvarstår 
signifikant vid kontroll för förmätningen av BDI-II (r =-.231, p = .002). Samma 
statistiska analys undersöktes med ändamålet att undersöka om ett samband 
finns mellan förändringen i GSE under behandling och skattad inverkan av 
coronapandemin på psykisk ohälsa. Resultatet påvisade ingen signifikant 
korrelation.   

Diskussion 

Sammanfattning av Resultat 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida en 
IKBT-behandling för vuxna med depression, subklinisk depression och 
komorbida tillstånd påverkar grad av upplevd SE och om eventuell förändring i 
upplevd SE har ett samband med förändringen i depressionssymtom. Dessutom 
var syftet att undersöka om grad av upplevd SE och/eller 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan kan predicera behandlingsutfallet i 
form av symtomreduktion. Uppsatsen åsyftade även till att studera om det finns 
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ett samband mellan initial grad av upplevd SE och grad av 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan med initial grad av depressionssymtom 
vid behandlingsstart. Slutligen undersöktes huruvida ett friare 
behandlingsformat, det vill säga om egenvald behandling i kombination med 
stöd vid behov, passar bättre för individer med en högre grad av initial upplevd 
SE än de med en lägre grad av upplevd SE vid behandlingsstart.  

Sammanfattningsvis ökade graden av upplevd SE före jämfört med efter 
behandling, oberoende vilken typ av stöd och vilken typ av individuellt 
behandlingsprogram. Inga skillnader mellan de fyra olika behandlingsgrupperna 
visades. Initial grad av upplevd SE kan utifrån resultaten dock inte predicera 
behandlingsutfallet mätt med förändring i BDI-II. Förändring i upplevd SE och 
depressionssymtom visade sig korrelera med varandra, vilket tyder på att ju 
större förändring i upplevd SE som sker desto större förändring sker i 
depressionsskattningarna mellan för- och eftermätningen eller ju större 
förändring i depressionsskattningarna desto större förändring i upplevd SE. De 
med initialt högre upplevd SE och som blivit tilldelade ett friare 
behandlingsformat, det vill säga en behandling med stöd vid behov i 
kombination med egenvalda moduler, verkar skatta en mindre förändring i 
depressionssymtom jämfört med de med lägre initial grad av upplevd SE. Grad 
av upplevd SE och grad av depressionssymtom innan behandling korrelerar 
negativt men inget samband mellan behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan 
och initiala depressionssymtom visades. Grad av 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan, skattat under behandlingens andra 
vecka, visade sig däremot korrelera negativt med förändring i 
depressionsskattningar innan och efter behandling, med andra ord verkar en 
högre skattad behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan korrelera med en större 
förändring i depressionsskattningar.    

Resultatet tyder även på att coronapandemins upplevda inverkan på den 
psykiska hälsan korrelerar negativt med förändringen i depressionsskattning 
innan och efter behandling. Coronapandemin kan således haft en påverkan i hur 
deltagarna mått under och mår efter behandlingen, eller att måendet kan haft en 
inverkan i hur coronapandemin har upplevts, vilket bör tas i beaktning vid 
tolkning av resultaten. Inget samband mellan upplevd inverkan av 
coronapandemin på den psykiska hälsan och förändringen i GSE under 
behandlingen visades och coronapandemins inverkan på den psykiska hälsan 
verkar utifrån detta inte ha ett samband med utfallsmåttet GSE som med BDI-
II.  
Resultatdiskussion  

Bortfall och förmätning. Utifrån bortfallsanalys kunde skillnader mellan 
deltagare som slutfört eftermätningen och inte slutfört eftermätningen påvisas 
vad gällande skattningar vid förmätningen av BDI-II. De som inte slutförde 
eftermätningen visade sig ha högre skattningar på BDI-II. Bortfallet är således i 
denna bemärkelse systematiskt, vilket gör att resultaten behöver tolkas med 
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försiktighet. En potentiell grund till detta systematiska bortfall är att högre 
depressionsskattningar bland annat kan innebära ökade 
koncentrationssvårigheter och brist på energi i högre utsträckning, som ingår i 
diagnoskriterierna för depression (APA, 2013), vilket kan ha bidragit till att 
deltagare inte slutfört eftermätningen. Viktigt att understryka är dock att de som 
inte slutfört eftermätningarna inte behöver ha avbrutit sin medverkan i 
behandlingen utan kan ha deltagit men inte svarat på eftermätningen. Fallet kan 
dessutom vara antingen att deltagare börjat må sämre som gör att de inte 
engagerar sig i behandlingen, åtminstone inte i eftermätningen, eller att ett 
förbättrat mående gör att behandlingen eller deltagande i studien inte längre 
känns relevant. En annan möjlig förklaring till att de med högre BDI-skattningar 
innan behandlingen inte slutfört eftermätningarna, är att konsekvenserna av 
coronapandemin på den psykiska hälsan gör att behandlingen känns mindre 
angelägen att arbeta med då nya problem uppkommit. Inga skillnader vad 
gällande könstillhörighet, sysselsättning och utbildningsnivå påvisades. Antal 
bortfall i behandlingsgrupperna visade inte heller skilja sig åt.  

Resultaten indikerar inte på några signifikanta skillnader mellan 
behandlingsgrupperna vad gällande skattning av BDI-II eller GSE innan 
behandling. Grupperna kan således antas vara lika vid förmätningen innan 
behandlingens start i denna bemärkelse. Risken för att det finns skillnader 
mellan grupperna innan behandlingsstart och att det är med grund i detta 
resultaten visas, snarare än på grund av den experimentella manipulationen, 
betraktas följaktligen vara liten. 

Följsamhet. Utifrån antalet slutförda behandlingsmoduler beräknades 
följsamhet. Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan de fyra 
grupperna gällande antal slutförda moduler. En möjlig tolkning av resultaten är 
att typ av stöd inte påverkar grad av följsamhet. Detta går dock emot tidigare 
forskningsresultat. Olika terapeutiska beteenden i IKBT har undersökts såsom 
empatiska yttranden, flexibilitet vid deadline och förstärkning av uppgifter 
(Vernmark, 2017). Förstärkning vid uppgifter visade sig positivt påverka både 
följsamhet och behandlingseffekter, medan flexibel deadline hade ett negativt 
samband med utfall (Vernmark, 2017). Det kan därmed ifrågasättas till vilken 
grad stödet i behandlingen innefattar terapeutiska beteenden. Ytterligare 
förklaringar som kan kopplas till detta resultat är att modulerna i sig bringar 
tillräcklig motivation för fortsatt arbete, det vill säga innefattar likvärdiga 
komponenter som vid terapeutiskt stöd (Vernmark, 2017).  

Vidare bör det lyftas att de personer som inkluderats har själva sökt till 
behandlingen och därmed genomgått, vad som kan upplevas, en krävande 
förmätning och intervju. De deltagare som inkluderats kan därmed ha en initial 
hög grad av motivation att fullfölja behandlingen och därmed skiljer sig inte 
resultatet mellan grupperna.  

En diskussion kan även föras gällande hur följsamhet har definierats. 
Antal slutförda moduler har beräknats utifrån antal genomförda övningar i varje 
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modul. Ett annat sätt att räkna på följsamhet är antalet öppnade moduler. 
Fördelen med öppnade moduler är att deltagarna som fyllt i övningarna för 
hand, istället för på plattformen, även omfattas. Om antalet öppnade moduler 
hade beräknats som följsamhet hade kanske resultatet visat på en skillnad mellan 
grupperna. Samtidigt kan moduler som deltagare enbart öppnat och sedan inte 
läst eller arbetat med inkluderas i slutförda moduler, vilket inte heller blir 
korrekt.  

Tid. Den totala behandlingstiden per deltagare och vecka, oberoende 
behandlingsgrupp, var 5.4 minuter, vilket är lägre än sedvanlig vägledd IKBT 
som ligger runt 10-15 minuter per patient (Andersson et al., 2014b). Vidare är 
resultaten i linje med tidigare forskning som tyder på att internetbaserade 
behandlingar är mindre tidskrävande än traditionell psykologisk behandling 
(Andersson et al., 2014b; Cuijpers et al., 2015). Det var en signifikant skillnad 
mellan behandlingsgrupperna där behandlarna lade mer tid på de med 
schemalagt stöd, runt 9.1 minuter i veckan än de med stöd vid behov, 1.6 
minuter i veckan. Detta går i linje med tidigare forskning som menar att stöd vid 
behov är mindre tidskrävande än schemalagt stöd (Andersson & Titov, 2014). 
Resultaten är därmed inte oväntade och bekräftar behandlingsformens möjliga 
kostnadseffektivitet (Andersson et al., 2014b). Vidare visade det sig att 
behandlarna lade signifikant mer tid på de med behandlarvald än egenvald 
behandling, 6.2 minuter motsvarande 4.6 minuter i veckan. En möjlig förklaring 
kan vara att terapeuten lägger en viss tid på att motivera kommande veckas 
modul än när deltagaren från början har alla tillgängliga. Även att terapeuten 
under behandlingen diskuterar med deltagare om kommande moduler för att 
möta behov och ge mer anpassad intervention utefter nämnd problematik. 

Relationen mellan upplevd SE, 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan och depressionssymtom.  

SE och depressionssymtom. Initial skattning på GSE visades korrelera 
medelstarkt med initial skattning på BDI-II (r = -.345, p < .001). Korrelationen 
visades vara negativ och högre skattning av GSE associeras med lägre skattning 
på BDI-II. Således verkar de som skattar hög SE uppleva depressiva symtom i 
lägre utsträckning, eller de som upplever depressiva symtom av lägre grad 
tenderar att skatta högre upplevd SE. Både att GSE och BDI-II korrelerar och att 
de har ett negativt samband med varandra bekräftar hypotesen för frågeställning 
1 som var att grad av upplevd SE och skattade depressionssymtom innan 
behandling korrelerar negativt. Detta går även i linje med vad tidigare forskning 
visat (e.g. De las Cuevas et al., 2014; Ghaderi & Rangaiah, 2011). Det är inte 
förvånande att en lägre upplevd SE utifrån resultatet förknippas med högre grad 
av upplevda depressionssymtom då bland annat minskat intresse, hämning och 
brist på energi är symtom och diagnoskriterier för depression (APA, 2013). Med 
dessa symtom påverkas även motivationen till att engagera sig eller genomföra 
aktiviteter, vilket också är något som upplevd SE påverkar individen. Detta 
eftersom måluppsättning och ansträngning vid hinder påverkas (Bandura, 1994). 
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Förutom att upplevd SE kan betraktas viktig för agerande generellt kan en låg 
känsla av SE ofta göra att personliga erfarenheter medvetandegörs och erinras i 
ett negativt ljus (Bandura, 1997), vilket enligt Gaddy och Ingram (2014) är 
vanligare hos individer med depression. Det som utmärker låg upplevd SE 
överlappar med de konstaterade symtomen på depression vilket kan ha bidragit 
till att korrelationen demonstreras. Upplevd SE och depression verkar ha ett 
reciprokt förhållande; upplevd misstro till den egna förmågan ökar risken för 
depression samtidigt som depression försvagar individens upplevda SE 
(Bandura, 1998). Essentiellt att uppmärksamma är dock att kausalitet inte går att 
uttala sig om i detta sammanhang.   

Behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan och depressionssymtom. 
Resultaten som observerades visar inte på någon signifikant korrelation mellan 
skattning på behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan och initial grad av 
depression. Vår hypotes för frågeställning 2, att ett samband skulle finnas, 
grundas i att ökad grad av hopplöshet, vilket är ett depressionssymtom (APA, 
2013), dämpar förväntningar gällande förbättring och framsteg under 
behandlingen (Cohen et al., 2015; Zagorscak et al. 2020). Hypotesen fick 
däremot inget stöd utifrån resultaten. En möjlig förklaring till varför inga 
samband observerades i denna studie kan vara att IKBT är en relativt okänd 
behandlingsform (Zagorscak et al., 2020) och det kan således vara svårt att ha 
adekvata förväntningar på behandlingen. Detta är dock inget som undersökts 
vidare i samband med deltagarna som deltog i denna studie. 

Utifrån tidigare resultat i andra studier som lyfter att sambandet mellan 
grad av behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan möjligen kan förklaras av grad 
av hopplöshet hos dessa patienter, och inte diagnosen depression i sig självt 
(Cohen et al., 2015; Zagorscak et al., 2020) blir resultatet mer förståeligt. Att vi 
inte ser något samband mellan depressiva symtom innan behandlingens start och 
CEQ kan bero på att deltagarna med depression som sökt till vår behandling har 
generellt liknande grad av hopplöshet utan direkt samband till grad av symtom 
på depression. Alternativt kan resultatet tyda på att olika grader av 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan inte hänger samman med olika grader 
av depressionssymtom.  

Hur upplevd SE påverkas av behandlingen. I linje med tidigare 
forskning (Clarke et al., 2014; Leykin et al., 2014; Richards & Timulak, 2012) 
visade sig graden av upplevd SE vara högre efter behandlingen jämfört med före 
(d = 0.46). Härmed gav resultatet stöd för uppsatt hypotes vad gällande 
frågeställning 3, att en ökning av skattningen på GSE skulle föreligga efter 
jämfört med före behandlingen. Detta kan ha flera tänkbara orsaker. En källa till 
upplevd SE är verbal övertygelse från andra (Bandura, 1997). Bekräftelse eller 
nedvärderingar av andra kan höja eller sänka individens upplevda SE, vilket i 
detta sammanhang skulle kunna utgöras av behandlares återkoppling och stöd 
som gavs via meddelanden på LUNA-plattformen. Den enligt Bandura (1997) 
viktigaste källan till SE är dock egna bemästrande erfarenheter och ett effektivt 
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sätt att öka upplevd SE är att individen själv engagerar sig i aktiviteter och 
exempelvis problemlösning i en situation. De flesta övningarna som ingår i 
modulerna i LUNA-behandlingen förutsätter att deltagaren praktiskt utför 
uppgiften själv. Övningarna inbegriper fundering och reflektion men också 
uppgifter som kräver ett mer fysiskt agerande, såsom att skriva, ändra på eller 
testa ett nytt beteende. Deltagaren får följaktligen möjlighet, och blir av både 
behandlare och innehållet i modulerna, uppmuntrad till egna bemästrande 
erfarenheter vilket kan ha bidragit till ökningen i skattning av GSE mellan för- 
och eftermätningen. Inom KBT anses individen vara en aktiv deltagare 
(Andersson & Carlbring, 2020). Hemuppgifter, som kan betraktas motsvara de 
övningar som innefattas i LUNA-behandlingen, utgör en grundsten i KBT och 
möjliggör att individen tillägnar sig färdigheter utifrån upplevelsebaserat lärande 
(Linton & Flink, 2011). Behandlingsformen i LUNA-studien, IKBT, med 
mindre terapeutisk kontakt jämfört med sedvanlig KBT inte bara uppmuntrar 
utan dessutom kräver mer aktivt beteendemässigt och kognitivt engagemang 
(Clarke et al., 2014) vilket skapar större möjlighet till att individen tillägnar sig 
egna bemästrande erfarenheter.  

Sambandet mellan förändring i SE och depressionsskattning under 
behandling. Resultatet visade en signifikant korrelation mellan positiv 
förändring i upplevd SE och positiv förändring i BDI-II under behandlingen, 
vilket går i linje med hypotesen som var kopplad till frågeställningen. Detta 
resultat kan å ena sidan indikera att SE är en betydelsefull mekanism vid IKBT-
behandling för depression. Detta då skillnaden i depressionssymtom före och 
efter behandling ökar i samband med en större skillnad i grad av upplevd SE. 
Resultaten kan å andra sidan även tyda på att en förändring av upplevda 
depressionssymtom även innebär en förändring i grad av upplevd SE. Som 
tidigare diskuterats är det visade sambandet mellan upplevd SE och 
depressionssymtom inte förvånande eftersom de karaktäristiska särdrag som 
beskrivs av Bandura (1997) liknar symtomen på depression (APA, 2013) i 
många avseenden. Utifrån analys med Pearsons produktkorrelationskoefficient 
kan inte kausalitet uttalas om och därmed kan slutsatsen med grund i dessa 
resultat bara sträcka sig till att ett förhållande mellan upplevd SE och 
depressionssymtom föreligger, både innan behandling och vid förändring.  

Den påvisade korrelationen mellan förändringen i GSE och BDI-II är 
viktig att ha i beaktning vid psykologisk behandling av depression. 
Depressionssymtom kan självläka, däremot innebär inte en självläkning att 
färdigheter och förmågor som behövs för att hantera symtomen tillkommer 
(Leykin et al., 2014). Inom KBT är förmågan att hantera symtom en färdighet 
som ämnas att förbättras. Att graden av upplevd SE ökar efter psykologisk 
behandling jämfört med innan är därför uppmuntrande (Leykin et al., 2014) 
samt av potentiell relevans för återfallsprevention. Våra resultat, i kombination 
med tidigare forskning, verkar således tyda på att IKBT-behandling för vuxna 
med depression är fördelaktig på grund av åtminstone två anledningar. Ena 
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anledningen är att upplevda depressionssymtom behandlas här och nu. Den 
andra anledningen är att individer som genomgår behandlingen verkar få en 
ökad tillit till sin egen förmåga, vilket i sin tur dels korrelerar med minskade 
depressionssymtom, dels förbättrar tron på möjligheten att hantera eventuella 
framtida bakslag.  

Förändring i upplevd SE inom behandlingsgrupperna. Vid vidare 
undersökning av förändringen i skattad GSE före och efter behandling påvisades 
även en interaktionseffekt av tid och typ av behandlingsprogram (d =.46). 
Uppställd hypotes i samband med frågeställning 5 inkluderade att skillnad skulle 
finnas vad gällande både typ av behandlingsprogram och typ av stöd men 
resultaten visar enbart stöd för att en skillnad föreligger beroende på typ av 
behandlingsprogram. Grafen av denna interaktionseffekt indikerar att 
skattningarna i GSE av deltagare med behandlarvalt program ökade signifikant 
mer jämfört med skattningarna av deltagare som fick välja sina moduler till 
behandlingen själva. Interaktionseffekten skulle kunna härledas till att 
misslyckanden påverkar upplevd SE (Bandura, 1997). Till skillnad från 
deltagarna som fick sina behandlingsmoduler tilldelade sig, och inte gjorde valet 
själva, kan deltagarna som själva valt moduler betrakta detta val som ett 
misslyckande. Detta exempelvis utifrån hur individen mår efter behandlingen 
eller i vilken utsträckning deltagaren känner att behandlingsmodulerna varit 
relevanta för hens problematik och situation. Om erfarenheter av behandlingen 
upplevs negativa kan det för en individ med egenvalt behandlingsprogram tolkas 
dubbelt negativt eftersom det dels är en negativ erfarenhet samt att det är 
individen själv som valde den eller de modulerna att arbeta med i sin 
behandling. Interaktionseffektens riktning är dock överraskande då deltagarnas 
upplevda SE generellt visade sig öka, inte minska, och val av moduler likaväl 
kan ha upplevts som en personlig framgång och genom källan egna bemästrande 
erfarenheter ökat upplevd SE (Bandura, 1994). Interaktionseffekten är dessutom 
tämligen liten (ηp2 =.030). Slutsatser utifrån detta resultat bör därmed vara 
varsamma.  

Utifrån resultatet påvisades ingen huvudeffekt av typ av stöd. Det visades 
alltså ingen skillnad i förändringen i upplevd SE mellan de som fick schemalagt 
stöd och stöd vi behov. Detta skulle kunna tyda på att uppmuntran och stödet i 
modulerna i sig själva kan vara tillräckligt för att individens upplevda SE ska 
påverkas. Fallet skulle även kunna vara det omvända, att behandlarnas stöd är 
likvärdigt det stöd modulerna ger. En annan potentiell orsak är att de som fick 
stöd vid behov och kände ett behov av återkoppling eller stöd, som kan ses som 
källan verbal övertygelse till SE (Bandura, 1977), sökte sig till det genom att 
skriva till någon inom LUNA-teamet. Detta medan de med samma betingelse 
som inte kände detta behov inte bad om hjälp eller stöd. De deltagare med behov 
av stöttning fick följaktligen det och därav är det inte förvånande att deltagarna 
som fick schemalagt stöd och de som fick stöd vid behov inte skiljer sig åt vad 
gällande förändring i upplevd SE innan och efter behandling. 
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Huruvida upplevd SE korrelerar med behandlingsutfall. Resultaten 
visade ingen signifikant korrelation mellan initial grad av upplevd SE, och 
förändring i skattade depressionssymtom under behandlingens gång. Detta 
resultat går i linje med vad flera tidigare studier visat (Backenstrass et al., 2006; 
Brenninkmeijer et al., 2019; Gencolgu et al., 2018). Det verkar som att upplevd 
SE och upplevda depressionssymtom korrelerar, utifrån ovan beskrivna resultat 
och tidigare forskning (e.g. De las Cuevas et al., 2014; Tahmassian & 
Moghadam, 2011), samtidigt som att graden av upplevd SE i början av en 
behandling inte korrelerar med huruvida deltagarens depressionsskattningar 
förändrats vid behandlingens avslut. Med andra ord verkar behandlingen i form 
av IKBT för depression inte passa bättre eller ha en inverkan på upplevda 
depressionssymtom mer hos individer med högre initial upplevd SE jämfört med 
de med lägre initial grad. Omvänt uttryckt indikerar resultaten att behandlingen 
inte passar de med lägre initial upplevd SE sämre än för de med högre initial 
upplevd SE, trots att behandlingsformen IKBT kräver mer aktivt 
beteendemässigt och kognitivt engagemang av individen (Clarke et al., 2014). 
Detta särskilt när den terapeutiska kontakten är minimal (Clarke et al., 2014). 
Beteendemässigt och kognitivt engagemang påverkas potentiellt av bland annat 
motivation, målsättning och motståndskraften vid hinder vilka är faktorer som 
påverkas av individens upplevda SE (Bandura, 1998), men detta verkar inte vara 
något som har betydelse för behandlingsutfallet för en IKBT-behandling för 
vuxna med depression. Upplevd SE som prediktor för behandlingsutfallet kan 
därmed, som Backenstrass et al. (2006) tidigare beskrivit, inte konfirmeras och 
stöd för hypotesen som ställts upp för frågeställning 6 gavs inte. 

Huruvida upplevd behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan 
korrelerar med behandlingsutfall. Resultaten visade på att det fanns en 
statistiskt signifikant negativ korrelation mellan skattning av CEQ och 
förändringen mellan BDI-II under behandlingens gång. Den andra delen i 
hypotesen för frågeställning 6, att grad av 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan korrelerar med behandlingsutfallet, 
bekräftas därmed. Detta tyder på att ju lägre deltagaren skattar 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan för behandlingen desto sämre 
behandlingsutfall verkar det bli, samt att en högre grad av 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan medför ett bättre behandlingsutfall. 
Detta går i linje med tidigare forskning som påvisat att dessa två faktorer har ett 
negativt samband med behandlingsutfall (Cohen et al., 2015; Constantino et al., 
2018) och behandlingsengagemang vid sedvanlig psykologisk behandling 
(Thompson-Hollands et al., 2014). Resultaten lyfter därmed vikten av att ta 
hänsyn till patientens skattning av behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan 
vid början av en IKBT för depression för att behandlingen ska bli så effektiv 
som möjligt. Vid låg grad av behandlingstrovärdighet kan möjligtvis en 
tydligare rational (Constantino et al., 2018) stödja och öka individens 
övertygelse om att behandlingen är trovärdig, lämplig, effektiv och logisk. Att 
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undersöka behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan kan även bidra till att 
skapa rimliga förväntningar hos individen. Zagorscak et al. (2020) fann i sin 
studie att de deltagare som visste lite om behandlingen, men skattade högt på 
förväntningar, fick ett sämre behandlingsutfall än de som hade lägre 
förväntningar. De lyfte problematiken med att gå med i en behandling och inte 
veta vad den innebär och vad som förväntas av en. För höga och möjligen 
orimliga förväntningar kan leda till besvikelse hos personen och därmed inte 
lika effektiv behandling. Således är det av vikt att möta förväntningar hos 
patienter inför en behandling, för att minska risken av besvikelse.  

Samtidigt som det är viktigt att undersöka detta menar forskare att det 
finns många variabler som kan påverka behandlingstrovärdighet och 
utfallsförväntan, exempelvis upplevelser av förbättring, terapeutens handlingar 
(Constantino et al., 2018) och relationella utbyten (Cohen et al., 2015). Vidare 
kan det finnas andra gemensamma faktorer som har medierande effekter, såsom 
behandlingsengagemang (Thompson-Hollands et al., 2014). Det är därmed svårt 
att veta vad som påverkar sambandet och därmed bör antaganden utifrån 
resultaten göras med försiktighet. 

Huruvida initial grad av upplevd SE predicerar förändring i 
depressionssymtom vid ett friare behandlingsprogram. Genom att studera 
om graden av upplevd SE predicerar förändring i depressionssymtom vid ett 
friare behandlingsformat, det vill säga egenvalt individualiserat 
behandlingsprogram samt stöd vid behov, skulle kunskap kunna genereras 
gällande vilka individer som hjälps mer av en mindre resurskrävande 
behandlingsvariant (Andersson & Titov, 2014). Regressionsanalysen som 
användes för att undersöka detta påvisade ett signifikant resultat med innebörden 
att ju högre initial grad av SE hos deltagarna i behandlingsgrupp D desto mindre 
förändring i depressionsskattningar under behandlingens gång. Detta går i linje 
med hypotesen som ställs upp i samband med frågeställning 7. Utifrån resultaten 
gynnas de med lägre grad av upplevd SE mer av det friare behandlingsformatet 
vilket kan betraktas gå emot vad som skulle kunna härledas utifrån Banduras 
(1997) teori om upplevd SE. Genom att göra ett eget val av inkluderade moduler 
till behandlingen och att själv be om hjälp vid behov under behandlingens gång 
skulle kunna ses som möjligheter till egna bemästrande erfarenheter. För att göra 
detta behövs motivation vilken påverkas av huruvida upplevd SE är lägre eller 
högre (Bandura, 1998). Grad av SE påverkar även individens motståndskraft vid 
hinder mot målet (Bandura, 1994, 1998), såsom att kontakta någon från LUNA-
teamet vid behov av hjälp och att sedan fortsätta arbeta med behandlingen trots 
upplevt problem eller svårighet, vilket skulle kunna antas bli svårare med en 
lägre initial grad av upplevd SE. Resultaten påvisar snarare ett motsatt 
förhållande där de med lägre grad av upplevd SE tenderar att ha en större 
förändring i upplevda depressionssymtom än de med högre initial upplevd SE. 
Då skattad SE och upplevda depressionssymtom visats korrelera samt då graden 
av upplevd SE visats öka i samband med psykologisk depressionsbehandling 
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skulle detta snarare kunna spegla hur de med lägre grad av upplevd SE hjälps av 
det friare behandlingsprogrammet som ger tillfällen för egna bemästrande 
erfarenheter. De med högre upplevd SE kan därmed tolkas inte hjälpas lika 
mycket av de faktorer som skulle kunna öka upplevd SE då de redan har en 
relativt hög initial nivå. En annan möjlig anledning till resultaten är att, vilket 
visades vid undersökning av frågeställning 1, högre skattad GSE korrelerar med 
lägre skattade depressionssymtom innan behandling. Deltagare med högre grad 
av upplevd GSE hade därmed inte samma förändringspotential som de med 
lägre grad av upplevd SE, vilka även tenderade att ha högre skattade 
depressionssymtom innan behandlingens start.  

Utifrån regressionsanalysen är det cirka 9 % av variansen i förändring i 
upplevda depressionssymtom efter behandlingen jämfört med före som kan 
förklaras av initial grad av upplevd SE och således kan den övervägande andelen 
varians inte förklaras utifrån skattningen på GSE i förmätningen. Det föreligger 
ett motsatt förhållande i resultaten jämfört med vad som skulle kunna förväntas 
utifrån aktuell teori och det är en liten andel varians som förklaras. Slutsatsen av 
detta blir således att förhållandet mellan initial grad av upplevd SE, upplevda 
depressionssymtom och ett friare behandlingsprogram behöver undersökas 
vidare.  

Samband mellan coronarelaterad psykiska hälsa och depression. Det 
påvisades ingen signifikant korrelation mellan förändringen i upplevd SE innan 
och efter behandling och i vilken utsträckning coronapandemin upplevts 
påverkat den psykiska hälsan. En negativ svag signifikant korrelation mellan i 
vilken utsträckning coronapandemin upplevts påverka den psykiska hälsan och 
förändringen i BDI-II under behandlingen visades däremot. Med andra ord 
verkar skattade depressionssymtom, som används för att utvärdera denna 
behandling (Andersson & Eide, 2020) samt för att undersöka relationen mellan 
upplevd SE och behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan i denna uppsats, 
påverkats betydande av coronapandemin. Flera andra studier har påvisat att 
coronaviruset och följderna av pandemins utbrott påverkar inte bara fysiskt utan 
även psykiskt (Horesh & Brown, 2020; Wang et al., In press; Xiao et al., 2020). 
Pandemier kan leda till ökad stress, ångest och depressiva symtom (Taha et al., 
2014). Coronaviruset och dess följder kan därmed ha orsakat ökade depressiva 
och ångestrelaterade symtom samt andra symtom såsom stress (Horesh & 
Brown, 2020; Wang et al., In press). Därmed är det inte förvånande, ändock 
viktigt att uppmärksamma, att pandemin och dess konsekvenser kan haft 
inverkan på studiens resultat. 

Metoddiskussion 

Mätinstrument. I samband med att behandlingsstudier genomförs och 
självskattningar används som mått är det centralt att det är reliabla och valida 
utfallsmått som används. I vår uppsats är GSE, CEQ och BDI-II de centrala 
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måtten som avser mäta generell upplevd SE, behandlingstrovärdighet och 
utfallsförväntan samt depressionssymtom. 

Reliabilitet. I LUNA-studien beräknades Cronbachs α för GSE genom 
vilken skattningsformuläret visades ha god internkonsistens (α = .89). GSE har 
även visats ha en test-retest-reliabilitet i olika studier mellan r =.47 och .75 
(Scholz et al., 2002). Intern konsistens mellan 0.80 och 0.90 betraktas som god 
(Lundh & Nilsson, 2018). Högsta möjliga värdet är 1.0 men det behöver inte 
innebära att detta värde eftersträvas då det snarare indikerar på att 
mätinstrumentet har överflödigt många items. Ett instrument som är bra bör 
genom frågorna behandla olika aspekter av det aktuella fenomenet (Lundh & 
Nilsson, 2018) vilket vi utifrån beräkningen av Cronbachs α betraktar att GSE 
gör. Test-retest-reliabilitet, hos exempelvis GSE, utgör istället ett mått som mer 
direkt speglar skattningsskalans reliabilitet och handlar om i vilken utsträckning 
resultaten är reproducerbara vid upprepade mätningar. Rekommendationerna 
varierar mellan olika psykometriker men enligt Lundh och Nilsson (2018) 
betraktas r ≥ .60 eller .70 vara god test-retest-reliabilitet. Författarna 
understryker dock att god test-retest-reliabilitet inte alltid är att eftersträva, 
exempelvis i samband med instrument som avser att mäta hur individen mår 
eller känner sig i nuläget (Lundh & Nilsson, 2018). Med detta argumenterar vi 
för att GSE är ett skattningsformulär, utifrån reliabilitet, är tillämpbart för att 
undersöka deltagarnas generella upplevda grad av SE. Utifrån ovan beskrivna 
resonemang motiveras även användningen av CEQ som i studien också bedöms 
ha en god intern konsistens (α = .86) samt visats ha en god test-retest-reliabilitet 
för både behandlingstrovärdighet (r = .75) och utfallsförväntan (r =.82; Devilly 
& Borkovec, 2000). 

BDI-II är ett frekvent använt mätinstrument för att skatta grad av 
depressionssymtom som bedöms ha goda psykometriska egenskaper (Titov et 
al., 2011). BDI-II beräknades i LUNA-studien ha en god intern konsistens (α 
=.86) och har visats ha en god test-retest-reliabilitet i en klinisk grupp (r =.93) 
och i en icke-klinisk grupp (r =.77; Beck et al., 2005).  

Utöver skattningsformulär användes intervjun MINI för att bedöma 
depressionssymtom och således blir en annan aspekt att ta hänsyn till angående 
mätningars tillförlitlighet interbedömarreliabiliteten, vilket handlar om i vilken 
utsträckning två olika bedömare gör samma bedömning oberoende av varandra. 
Med tanke på att huvuddelen av för- och eftermätningarna är 
självskattningsformulär anses interbedömarreliabiliteten inte ha äventyrats något 
vidare. Med grund i att MINI är en strukturerad intervju som för det mesta 
består av förutbestämda frågor samt svarsalternativ betraktas inte 
interbedömarreliabiliteten ha påverkat studiens resultat åt varken den ena eller 
andra riktningen.  

Validitet. Rörande skattningsformulärets validitet handlar det om 
huruvida instrumenten mäter det som de avser mäta (Lundh & Nilsson, 2018). 
Begreppsvaliditet eller konstruktvaliditet betraktas vara en övergripande typ av 
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validitet för mätinstrument och handlar om huruvida instrumentet fångar det 
aktuella teoretiska begreppet som avses mätas. För detta behövs både god 
konvergent validitet, det vill säga att instrumentet korrelerar med andra som 
avser mäta närrelaterade konstrukt till det aktuella begreppet, samt diskriminant 
validitet, vilket handlar om att instrumentet inte ska korrelera med andra som 
avser mäta konstrukt som inte är nära relaterade till det aktuella. I en 
undersökning av den spanska versionen av GSE visade sig skattningsformuläret 
vara positivt korrelerat med bland annat locus of control (De las Cuevas & 
Peñate, 2015). Enligt Titov et al. (2011) har BDI-II adekvat, förutom reliabilitet, 
konvergent och diskriminant validitet. 

Skaparna Schwarzer och Jerusalem (1995) till skattningsskalan GSE 
valde, jämfört med hur Bandura (1997) beskriver upplevd SE, en mer 
övergripande nivå av analys med syftet att skapa ett formulär för att bedöma 
individens generella upplevda SE för att kunna predicera hantering av dagliga 
motgångar och anpassning efter att ha genomgått stressiga händelser av olika 
slag. Bandura (1997) är på ett sätt inne på samma spår då han understryker att 
tilltron till SE kan variera i grad av generaliserbarhet, på samma sätt som i 
magnitud och styrka. Då den aktuella behandlingen berör många olika problem- 
och livsområden, utifrån vilka moduler som blir tilldelade eller valda av 
individen, är det en mer generell upplevelse av SE åsyftades att studeras. 
Förutom att flertalet områden berördes av behandlingen hos individen skiljde sig 
även behandlingarna åt mellan deltagarna och därför användes den generella 
självskattningsskalan GSE. Samtidigt tenderar SE konceptualiserat som ett 
domänspecifikt mått vara en starkare prediktor för specifika beteenden och 
motivation än generell SE (Löve et al., 2012). I och med användningen av GSE 
finns inte heller några gränsvärden för vad som generellt kan betraktas som låg 
eller hög upplevd SE och därmed var det svårt att resonera kring huruvida 
deltagarna i studien hade en relativt hög, eller låg, upplevd SE. Ett 
skattningsformulär som alternativt hade kunnat användas för att fånga 
deltagarnas mer psykiska hälso-relaterade upplevda SE, eftersom det är 
depressionssymtom och andra symtom på psykisk ohälsa som är i fokus, är The 
Depression Self-Efficacy Questionnaire som avser mäta förmågan att hantera 
ens depressionssymtom och att kunna förbättra dem (Leykin et al., 2014). Då 
depression påverkar flertalet livsområden (Johansson et al., 2013) och är ett 
tillstånd som visat sig korrelera med upplevd SE (Gencolgu et al., 2018) ville vi 
med denna uppsats undersöka generell SE i förhållande till behandlingen. Detta 
också i samband med att det inte enbart är depressiva symtom som adresseras i 
behandlingen, det är likvälexempelvis ångestsymtom, stress och sömnproblem.  

Vad gällande begreppsvaliditet är ett av de större problemen med 
forskningen inom SE, och relaterade konstrukt, bristen på överensstämmelsen i 
att mäta dessa mellan studier (Maddux, 1993). Maddux (1993) understryker att 
denna brist på överensstämmelse mellan definitionen av SE och mätningen av 
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konstruktet är en del av ett bredare problem inom teori och forskning på upplevd 
kontroll och motivation. 

Som tidigare nämnt uppstår behandlingstrovärdighet efter att patienten 
har fått erfara interventionen, även om denna erfarenhet är minimal (Constantino 
et al., 2018). Ytterligare kan en övertygande och logisk behandlingsrational öka 
patientens utfallsförväntan. Mätningen av CEQ skedde därmed en vecka efter 
behandlingens start. Att endast ge deltagarna en vecka att lära känna 
behandlingen kan dock kritiseras. Bland annat kritiserar Smeets et al. (2008) att 
enbart använda CEQ vid behandlingsstart, med tanke på att deltagaren eventuellt 
inte hinner få en uppfattning om behandlingen. Internetbaserade behandlingar 
kan dessutom vara relativt okänt för många men även då vissa patienter kanske 
inte hann logga in eller gå igenom materialet. Vidare hade deltagarna som 
innefattas i betingelsen egenvalt behandlingsprogram ökad möjlighet att se över 
modulerna än de i betingelsen behandlarvalda, och därmed en mer täckande bild 
av behandlingen. Detta kan därmed ha påverkat ha påverkat skattningen av CEQ 
och dess validitet. En senare mätning av CEQ hade varit fördelaktigt för att 
säkerhetsställa att alla deltagare orienterat sig och tagit del av behandlingen och 
kunnat skattat på mer lika premisser.  

Intern validitet. Med utgångspunkt i de skattningsskalor som används i 
studien anses den interna validiteten vara god eftersom de är standardiserade. 
Men självskattningsformulär som utfallsmått kan diskuteras då samma svar av 
två deltagare utifrån svarsalternativ på en Likertskala egentligen kan betyda 
olika. Då mixed ANOVA användes, vilket i studien innebär att individens egna 
förmätning jämförs mot dennes eftermätning, blir detta en mindre störvariabel. 

Nivån av den övergripande interna validiteten grundas i vilken 
utsträckning andra möjliga påverkansfaktorer, än den för studien aktuella, lyckas 
kontrolleras för (Lundh & Nilsson, 2018). Intern validitet handlar om i vilken 
utsträckning det går att göra en välgrundad konklusion av vad som gav upphov 
till resultaten i en specifik undersökning. För att kunna göra detta eftersträvas 
fullständig kontroll över experimentell manipulation och att deltagarna 
behandlas lika utöver manipulationen, samt att deltagare fördelas till kontroll- 
eller experimentgrupp genom randomisering (Lundh & Nilsson, 2018).   

Vad gällande kontroll över den experimentella manipulationen var de två 
oberoende variablerna i LUNA-studien 1) typ av individualiserat 
behandlingsprogram samt 2) typ av stöd. Betingelserna inom typ av 
behandlingsprogram var tydligt åtskilda då det var olika personer som valde 
behandlingsmoduler åt deltagarna. Vad gällande typ av stöd fick de med stöd 
vid behov aldrig stöd eller återkoppling om de inte kontaktade någon i LUNA-
teamet själva, med undantag när individen skattade hög suicidbenägenhet på 
PHQ-9. Tanken med betingelsen schemalagt stöd var att dessa deltagare istället 
skulle få veckovis återkoppling. Deltagarna som randomiserades till schemalagt 
stöd hade däremot även möjlighet att kontakta sin behandlare, en 
psykologstudent, i veckorna. Dessa deltagare fick därmed stöd både veckovist 



 48 

samt vid behov. De kunde dock enbart kontakta sin behandlare, och inte någon 
annan ur LUNA-teamet. Ett annat sätt att utforma premisserna för gruppen med 
schemalagt stöd vore att de enbart fick återkoppling och stöd under en bestämd 
dag för att inte låta den betingelsen vara lika överlappande med betingelsen stöd 
vid behov. Att inte svara en deltagare som ber om hjälp skulle utifrån denna 
studies upplägg vara svårt att försvara ur ett etiskt perspektiv. Med grund i detta 
motiveras de svar som gavs under veckorna till deltagarna med schemalagt 
stöd.   

Förutom kontroll över den experimentella manipulationen är det, som 
nämnts ovan, förekomsten av randomisering och kontrollgrupp som är 
kännetecknande för en experimentell design (Borg & Westerlund, 2006). 
Deltagarna randomiserades till någon av de fyra olika grupperna via hemsidan 
www.randomization.com och genomfördes av oberoende part. LUNA-studien 
hade däremot inte någon kontrollgrupp med motiveringen att IKBT tidigare 
påvisats vara mer effektiv vid behandling för depression jämfört med 
kontrollgrupp (Andersson & Cuijpers, 2009; Andrews et al., 2010; Vernmark et 
al., 2010). Faktoriell design, vilken används i LUNA-studien, är dessutom inte 
lika beroende av att ha kontrollgrupp då vissa betingelser som inkluderas i de 
oberoende variablerna fungerar som kontrollgrupper för deras respektive 
jämförande betingelse. En kontrollgrupp i klassisk bemärkelse, till exempel att 
det finns en grupp som får stå på väntelista, krävs således inte vid exempelvis 
behandlingsstudier (Collins et al., 2014). Behandlarvalt behandlingsprogram 
samt schemalagt stöd kan på detta sätt ses som kontrollbetingelserna. Genom att 
studien inte inkluderar någon kontrollgrupp finns det ingen risk för negativa 
reaktioner av att ha tilldelats exempelvis väntelista istället för att få behandling, 
men kontrollgrupp är emellertid ett sätt att minska risken för att det är andra 
faktorer än den experimentella manipulationen som har haft inverkan på 
resultatet (Lundh & Nilsson, 2018). Detta gör det svårare att med säkerhet dra 
slutsatsen att resultatet inte är en konsekvens av andra faktorer än behandlingen, 
såsom spontanförbättring, eftersom vi inte kan jämföra resultatet med deltagare 
som inte fick behandling.  

Med hjälp av faktoriell design där deltagarna randomiseras inom alla 
oberoende variablerna kommer samtliga betingelser inom variablerna innefatta 
hälften av deltagarna (Collins et al., 2014), även fast det exempelvis finns fyra 
unika grupper i en 2x2-design. En hög power kan således bevaras även om 
antalet deltagare i varje unik grupp är relativt litet (Collins et al., 2014). Vidare 
använder vi oss av en design med upprepade mätningar vilket också gynnar 
studiens power (Borg & Westerlund, 2006). 

Hot mot den interna validiteten. Genom experimentell design premieras 
den interna validiteten men hot mot den interna validiteten existerar fortfarande 
(Lundh & Nilsson, 2018). Ett möjligt hot mot den interna validiteten är olika 
typer av livshändelser under studiens gång (Lundh & Nilsson, 2018). Under den 
tio veckor långa behandlingen spreds det nya coronaviruset (COVID-19) till 
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stora delar av världen och den 11 mars 2020 klassade World Health 
Organization (WHO) coronavirusets spridning som en pandemi (Arden & 
Chilcot, 2020). Flera andra studier har påvisat att coronaviruset och följderna av 
pandemins utbrott påverkar inte bara fysiskt utan på även på ett psykisk plan 
(Horesh & Brown, 2020; Wang et al., In press; Xiao et al., 2020). 

Pandemier kan leda till ökad stress, ångest och depressiva symtom (Taha 
et al., 2014). Coronaviruset och den förändrade situationen kan därmed ha 
orsakat ökade depressiva och ångestrelaterade symtom samt andra symtom 
såsom stress (Horesh & Brown, 2020; Wang et al., In press). Med grund i detta 
fick deltagarna i eftermätningen svara på ett antal frågor om huruvida 
coronaviruset och dess spridning påverkat dem inom olika livsområden, såsom 
ekonomiskt, fysiskt och psykiskt. Deltagarnas svar på frågan som handlar om 
coronaviruset haft konsekvenser för deras psykiska hälsa visade sig korrelera 
med förändringen av BDI-II (r =.209, p =.006). Ju högre skillnad i 
depressionsskattning desto mindre verkar deltagarna uppleva att den psykiska 
hälsan påverkats av viruset eller, omvänt formulerat, ju mer den psykiska hälsan 
upplevts påverkats av coronapandemin desto mindre förändring i 
depressionsskattning före och efter behandling föreligger. Denna korrelation 
kvarstod vara signifikant när förmätningen av BDI-II kontrollerades för. En 
begränsning med denna fråga är att den enbart frågar efter konsekvenser som 
uppstått utifrån coronapandemin, den definierar inte huruvida dessa 
konsekvenser är positiva eller negativa. Resultaten blir således svårtolkade i och 
med att vissa deltagare kan ha menat att antingen positiva eller negativa 
konsekvenser uppstått. Utifrån randomiseringen som gjordes i LUNA-studien 
lämnas den inverkan coronapandemin hade på deltagarna, samt andra 
livshändelser som kan hänt deltagarna under behandlingens gång, i de olika 
grupperna till slumpen. Detta ger förhoppningsvis upphov till att grupperna är 
nästintill lika i alla avseenden förutom den experimentella manipulationen, 
vilket blir fallet för det mesta med hjälp av randomiseringen (Grankvist, 2019).  

Ännu ett hot gentemot den interna validiteten är problem som kan 
framträda om individer i studien avbryter sitt deltagande (Lundh & Nilsson, 
2018). Det som kan bli problematiskt är om bortfallet är systematiskt vilket 
leder till att grupperna inte längre kvarstår likvärdiga. För att undersöka om så är 
fallet kan förmätningen av deltagare som avbrutit sin medverkan jämföras med 
de som inte har det, vilket benämns som bortfallsanalys (Lundh & Nilsson, 
2018). Inga signifikanta skillnader mellan de som slutförde eftermätningen och 
de som inte gjorde det visades beträffande GSE och CEQ. Skillnader visades 
dock finnas gällande BDI-II.  De som inte slutfört eftermätningen skattade 
signifikant högre i förmätningen på BDI-II och således var bortfallet i den 
bemärkelsen systematisk. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att de som inte 
besvarade eftermätningen mår sämre vid behandlingens slut än de som fullföljde 
eftermätningen. Dessa personer kan både må bättre och sämre. Måendet hos 
dessa kan även inte ha förändrats. Complete-case analysis (CCA), vilket 
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användes i denna studie för att hantera bortfall, förutsätter att bortfallet är 
slumpmässigt (Little & Rubin, 2002) och härmed behöver resultaten tolkas med 
försiktighet. CCA är den mest frekvent använda metoden i psykologisk 
forskning (Kazdin, 2010). I de fall bortfallet är relativt litet kan denna 
analysmetod motiveras i och med dess enkelhet (Little & Rubin, 2002) samt att 
de som hoppat av behandlingen inte förväntas ha förändrats på samma sätt som 
de som genomgått behandlingen förväntas göra (Kazdin, 2010). Nackdelen med 
CCA är däremot att förlusten av information och risken att resultaten blir skeva 
om denna informationsförlust är systematisk (Little & Rubin, 2002). Ett 
alternativt sätt att hantera bortfallet i studien hade varit att använda sig av intent-
to-treat analysis, vilket betyder att diverse deltagare behålls i den statistiska 
analysen, både de som avbröt sin medverkan och inte (Kazdin, 2010; Lundh & 
Nilsson, 2018). Den experimentella designen bibehålls men samtidigt medför 
intention-to-treat analysis en felkälla i sig själv då data som räknas på är värden 
som gissats fram, vilka i olika utsträckning kan skilja sig från verkligheten 
(Lundh & Nilsson, 2018). Allt detta sammantaget bör beaktas vid bedömning av 
risken för typ I-fel.  

Extern validitet. Extern validitet handlar om i vilken utsträckning det går 
att generalisera slutsatser om kausala samband i en studie till ett bredare 
sammanhang, exempelvis till en större population av människor, andra kontexter 
eller kulturer (Lundh & Nilsson, 2018). I denna studie finns det flera faktorer 
som kan ha påverkat den externa validiteten och möjligheten att vidare 
generalisera resultaten.  

I urvalsprocessen inkluderades alla personer med subklinisk eller lätta till 
medelsvåra depressiva besvär. Komorbida tillstånd var tillåtna så länge det inte 
handlade om svåra psykiatriska eller somatiska tillstånd, missbruk och/eller hög 
suicidrisk.  

Ett möjligt problem som kan begränsa den externa validiteten är 
urvalsförfarandet vid studiens tillvägagångssätt för rekrytering. Annonseringen 
genomfördes främst via de sociala medierna Facebook och Instagram. Även 
affischer sattes upp på universitet runt om i Sverige samt en tidningsannons 
publicerades. Det är därmed möjligt att deltagarna som använder sociala medier 
haft större möjlighet att nås av informationen om LUNA-studien. 
Psykologstudenterna i LUNA-studien, som är kvinnor i åldrarna 23-30 år, 
delade informationen via Facebook och Instagram. Vidare annonserade två 
kvinnliga offentliga personer ut studien via sina Instagramkonton, som främst 
har kvinnliga följare mellan 18-25 år, enligt H. Ardéhn (personlig 
kommunikation, 1 april, 2020) och 18-34 år, enligt E. Bergström (personlig 
kommunikation, 2 april, 2020). En potentiell effekt av ovanstående är att yngre 
kvinnor i större utsträckning nåddes av informationen, vilket även stöds av 
fördelningen i stickprovet. Demografiskt bestod studien av 87.9 % kvinnor, 10.9 
% män och 1.2 % kategoriserade sig som “annat” med en medelålder på 29.62 
år. Således baseras resultatet på en överrepresentation av kvinnor och en något 
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yngre population vilket bör tas i beaktning vid tolkning och generalisering av 
resultaten.  

En ytterligare begränsning för generalisering är att en stor andel av 
deltagarna studerade på högskola eller universitet (32.7%) eller hade avslutat 
(35.9%) en sådan utbildning. Att deltagarna verkar vara högutbildade, eller i 
nuläget studerar på en högskoleutbildning, i högre utsträckning än den generella 
populationen är något som går i linje med observationer i andra studier av 
internetbaserade behandlingar (Andersson & Titov, 2014). Resultaten bör 
därmed beaktas med försiktighet om de ska generaliseras till andra 
utbildningsnivåer än dessa.  

Förutom ovan nämnd kritik angående urvalsprocessen fanns möjliga 
fördelar med hänsyn till den externa validiteten. Alla personer över 18 år hade 
möjlighet att söka till LUNA-studien. Deltagandet var även kostnadsfritt och 
begränsade därmed inte urvalet till ekonomiska tillgångar. Det krävdes dock att 
personerna sökte till studien själva. Att söka hjälp kan upplevas som ett stort 
steg att ta, speciellt om en lider av depression där värdelöshetskänslor och 
bristande energi är påtagliga symtom (APA, 2013). De sökande behövde svara 
på flertalet frågeformulär samt ett kunskapstest för att anmäla sitt intresse. 
Samtidigt kan de som genomförde formulären tolkas ha en högre grad av 
motivation och därmed en ökad möjlighet, förmåga och vilja att fullfölja hela 
studien.  

Ekologisk validitet är besläktad med extern validitet men handlar om 
förmågan att generalisera slutsatserna till just de kontexter där dessa fenomen 
sker naturligt (Lundh & Nilsson, 2018). Att studiens design var en faktoriell 
design kan anses öka experimentets ekologiska validitet, eftersom det sällan i 
verkligheten är en enskild faktor som utgör den avgörande effekten utan det är 
ofta flera faktorer som samverkar (Wilson & MacLean, 2011). Vidare gällande 
ekologisk validitet är att IKBT idag är implementerat i majoriteten av Sveriges 
landsting och regioner och vid flertalet olika vårdinstanser, däribland 
primärvården, psykiatrin och habiliteringen (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2018). Mycket i LUNA-studien liknar de internetbaserade program 
som bedrivs inom vården och därmed kan utformningen av studien anses vara 
väl anpassad för klinisk praxis. Detta kan anses bidra till en god ekologisk 
validitet för LUNA-studien. Dock kan betingelsen stöd vid behov anses vara 
svårt att implementera i vården idag. Behandlarna i LUNA-studien var 
psykologstudenter som kunde skifta i att vara jourhavande behandlare på 
vardagar och helger. Detta är ett arbetssätt som, med tanke på de knappa 
resurserna, inte lika lätt kan implementeras inom vården. 

Analysmetoder. Skevhet och kurtosis undersöktes för att kontrollera 
huruvida den data som användes i de statistiska analyserna. Genom att illustrera 
data med histogram samt undersökning av skevhet och kurtosis verkade de 
skattade värdena av deltagarna på GSE och BDI-II vid förmätningen vara 
normalfördelat men utifrån resultatet av Kolmogorov Smirnov-test, som blev 
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signifikant, verkar båda måtten avvika från normalfördelning. Detta kan dock, 
som ovan diskuterats, handla om att Kolmogorov Smirnov-test är känsligt och 
att det kan bli signifikant i stora stickprov även om värdena bara är något skilt 
från en normalfördelning (Field, 2018). Använd data betraktas således uppfylla 
antagandet om att vara normalfördelat. Det andra antagandet för de statistiska 
analyserna som inte uppfylldes var homoskedasticitet i samband med mixed 
ANOVA, vilket indikerar på att variansen grupperna emellan skiljer sig åt. Detta 
resulterar i skeva konfidensintervall och signifikanstest eftersom de baseras på 
standardfelet som i sin tur utgår från föreliggande varians i data (Field, 2018). 
Många har enligt Field (2018) slutat använda sig av Levene’s test då 
homoskedasticitet enbart har betydelse när gruppstorlekarna skiljer sig åt. Om 
grupperna som jämförs är lika stora är antagandet relativt irrelevant och kan 
ignoreras (Field, 2018).  

Etiska aspekter. I samband med LUNA-studien fanns ett antal etiska 
aspekter att ta hänsyn till. Med utgångspunkt i att behandlingen i studien var 
IKBT och således administrerades på internet är en etisk aspekt som bör lyftas 
att kontakten med alla deltagarna inte var helt kontinuerlig, bortsett från de 
veckovisa mätningarna med PHQ-9. Med syftet att i högsta möjliga utsträckning 
minska risken att inkludera individer som sannolikt inte skulle kunna bli hjälpta 
av studien på optimalt sätt utifrån deras problematik sattes inklusions- och 
exklusionskriterier upp. Ett exklusionskriterie som formulerades var bland annat 
ansökande deltagare som bedömdes ha aktuell suicidbenägenhet eller annan 
psykiatrisk problematik där annan behandling betraktades vara mer hjälpsam, 
vilka istället hänvisades till andra mer lämpliga vårdinstanser. Dessa sökande 
personer följdes dock inte upp av någon inom LUNA-teamet senare, vilket är en 
etisk brist även om de fick information om var de kunde vända sig istället. 

Innan och under behandlingens gång utformades rutiner för hur kritiska 
situationer skulle hanteras, det vill säga om någon deltagare uppgav påtagligt 
försämrat mående eller skattade en påtaglig försämring via PHQ-9. De 
psykologstudenter som var behandlare i studien gick kontinuerligt in på 
deltagarnas veckovisa skattningar på PHQ-9 och fick även ett meddelande av 
plattformen när någon skattade högsta möjliga på frågan om suicidbenägenhet. 
Vid dessa kritiska tillfällen följdes rutinen som beskrivits i under rubrik Metod.  

Den information kring deltagarna samt deras arbete med behandlingen 
som var under sekretess hanterades genom användning av en krypterad 
plattform för behandlingen. Vid kommunikation kring deltagarna samt när de 
loggade in användes studiekoden vilket tillät deltagarna å ena sidan vara 
anonyma genom hela behandlingens och studiens gång. En etisk bristfällande 
aspekt vad gällande anonymiteten är å andra sidan att anmälan gjordes via de 
sökandes personliga e-postadresser som de dessutom fick viss information via. 

Westbrook et al. (2011) understryker att egenvald behandling ställer 
högre krav på att deltagaren kan identifiera och förstå vilka färdigheter och 
kunskaper hen är i behov av. Detta, utifrån ett etiskt perspektiv, är något vi inte 
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undersökt vidare. Deltagarna som randomiserades till egenvald behandling fick 
välja de moduler som skulle ingå i deras behandling, utan att vi säkerhetsställt 
att de själva är medvetna om och kan kartlägga deras aktuella problematik och 
behov.    

Övergripande styrkor och svagheter. En av de svagheter som finns med 
denna uppsats är konstruktet SE och hur det operationaliseras. Teorin om SE 
utifrån vad Bandura (1997) beskriver utgår från att SE är kopplat till specifika 
situationer eller aktiviteter och inte en allmän övertygelse som människor har 
om deras förmågor. När formuläret GSE används blir det således svårt att 
utvärdera huruvida det är SE, i den bemärkelse som Bandura format teorin 
utifrån, som påverkar eller påverkas av behandlingen.  

En annan svaghet med studien var att det fanns ett visst överlapp mellan 
behandlingsbetingelserna. En ytterligare svaghet med studien är, trots 
redovisade skäl, att det inte finns någon kontrollgrupp. Detta gör det omöjligt att 
jämföra resultaten och effekterna med eventuell spontanförbättring. Vi kan i 
denna studie se att IKBT-behandling för vuxna med depression verkar ha effekt 
(Andersson & Eide, 2020), men trots försök till att avgränsa tänkbara 
verksamma faktorer blir det svårt att dra välgrundade slutsatser om hur upplevd 
SE, behandlingstrovärdighet och utvallsförväntan, typ av individualiserat 
behandlingsprogram och typ av stöd påverkar behandlingsutfallet. 

En av styrkorna med studien var det höga antalet deltagare vilket gav 
möjlighet till hög statistisk power som i sin tur resulterar i att sannolikheten för 
att finna eventuella, mer subtila, effekter. Med tanke på att flertalet olika 
behandlingsgrupper inkluderades gynnas även studien av att ha en faktoriell 
design eftersom hälften av deltagarna, trots fyra befintliga grupper, hade en av 
två betingelser inom båda variablerna. Styrkan med experimentella designer är 
att den interna validiteten hos slutsatserna kan maximeras (Lundh & Nilsson, 
2018). En god intern validitet är dock inte tillräcklig för att kunna generalisera 
resultaten till den avsedda populationen. Studiens styrkor torde sammanlagt 
kunna bidra till fortsatt forskning om betydelsen av upplevd SE och 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan för IKBT för depression hos vuxna, 
och behandlingens inverkan på dessa konstrukt.  

Slutsatser 

Resultatet visar, med liten effekt, att deltagarnas upplevda grad av SE ökar efter 
att ha genomgått IKBT-behandling för depression. Detta oavsett typ av stöd 
eller typ av individualiserat behandlingsprogram. Förändringen i upplevd SE 
korrelerar med förändringen i depressionsymtom. Upplevd SE bör därmed 
undersökas och uppmärksammas i samband med IKBT-behandlingar för 
depression hos vuxna. Förutom förändringsvärdena vad gällande SE och 
depressionssymtom korrelerar initial grad av SE och skattade 
depressionssymtom innan behandling, men initial grad av SE visade sig inte 
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kunna predicera behandlingsutfallet. En korrelation mellan 
behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan visades däremot med 
behandlingsutfall, fastän en korrelation mellan initial 
behandingstrovärdighet/utfallsförväntan och skattade depressionssymtom innan 
behandling inte kunde urskiljas. Med andra ord kan upplevd SE vara en 
potentiellt bidragande faktor för minskade depressionssymtom både under 
behandling och i ett mer långsiktigt perspektiv. 
Behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan bör undersökas och uppmärksammas i 
samband med psykologisk behandling av depression för att öka möjligheterna 
för effektiv behandling för individen i fråga.  

Sammantaget verkar stöd vid behov och egenvald behandling ge 
likvärdiga effekter på SE jämfört med sedvanlig IKBT. Behandlingstrovärdighet 
och utfallsföväntan förefaller dessutom ha ett samband med behandlingsutfallet, 
oberoende behandlingsgrupp, i en IKBT-behandling för vuxna med depression.  
 

Förslag till Fortsatt Forskning 

Grad av upplevd SE visade sig öka under en IKBT-behandling för vuxna med 
depression. Utifrån att förändringsgrad av upplevd SE och förändringsgrad av 
skattade depressionssymtom även visade sig korrelera vore kunskap om vilka 
mekanismer och moduler i behandlingen som spelar roll för att öka upplevd SE 
värdefull. Resultaten väcker även ett intresse i att undersöka vikten av upplevd 
SE efter behandling för de påvisade långsiktiga effekterna IKBT har för 
depression (Sztein et al., 2017). Detta särskilt i samband med den diskussion 
som Leykin et al. (2014) för kring vikten av upplevd SE för tilltron på egen 
förmåga att hantera eventuella framtida psykiska symtom och om det är upplevd 
SE som föregår depressionssymtom eller tvärt om.  

I enlighet med tidigare forskning (e.g. Backenstrass et al., 2006; Gencolgu 
et al., 2018) visade sig grad av upplevd SE innan behandling inte kunna 
predicera behandlingsutfallet. Skattningsformuläret GSE användes i denna 
uppsats för att undersöka generell upplevd SE eftersom inte bara 
områdesspecifik upplevd SE kan ha förklarings- och prediktionsvärde, utan även 
generell upplevd SE (Luszczynska et al., 2005). Samtidigt som Bandura (1997) 
beskriver att förväntningar gällande SE kan variera i generaliserbarhet 
understryker han att upplevd SE är situationsspecifik. I linje med detta har 
tidigare studier som använt skattningsformulär kring upplevd SE, som är mer 
områdesspecifika, visat att skattningarna korrelerar med relaterade utfall 
(Brenninkmeijer et al., 2019; Clarke et al., 2014). Följaktligen, för att vidare 
undersöka rollen upplevd SE har för utfall i psykologiska behandlingar, vore det 
av värde att undersöka korrelationen mellan individens skattning på exempelvis 
MHSES eller liknande formulär och behandlingsutfallet av IKBT för 
depression. 
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I den aktuella studien visar resultatet på att behandlingstrovärdighet och 
utfallsförväntan korrelerar med behandlingsutfall vid IKBT-behandling för 
depression. Detta betyder att desto lägre deltagaren skattar 
behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan desto sämre behandlingsutfall verkar 
det bli, samt att en högre grad av behandlingstrovärdighet/utfallsförväntan 
medför ett bättre behandlingsutfall. Detta är i enlighet med tidigare forskning, 
dock för sedvanlig psykologisk behandling (Cohen et al., 2015; Constantino et 
al., 2018; Thompson-Hollands et al., 2014). Tidigare forskning vid sedvanlig 
psykologisk behandling har lyft olika möjliga komponenter som kan påverka 
graden av behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan. Exempelvis 
tillhandahållen rational, upplevelse av förbättring, terapeutens handlingar 
(Constantino et al., 2018), relationella utbyten (Cohen et al., 2015) samt att 
behandlingsengagemang kan mediera effekten av utfallsförväntan (Thompson-
Hollands et al., 2014). Det skulle således vara intressant att vidare undersöka 
dessa faktorer vid IKBT-behandling för depression och hur de påverkar 
behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan. Beroende på vad resultaten visar 
vore det sedan av värde att undersöka olika strategier för att förbättra patientens 
upplevelse av behandlingen och förhoppningsvis således förbättra 
behandlingseffektiviteten.  
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Appendix 

 

Appendix A: Behandlingsmoduler 

Introduktion. Här fick deltagarna läsa om vad depression och 
nedstämdhet är enligt KBT, på vilket sätt karaktäristiskt arbete med KBT 
genomförs och vilken inverkan kortsiktiga konsekvenser har på människans 
dagliga beteende. Övningar som ingår i denna modul är att formulera 
övergripande, långsiktiga och kortsiktiga mål samt att i en berättelse beskriva 
sina tankar och känslor kring upplevda problem och reflektioner kring hur 
problemen började.  

Förändra tankar. I modulen Förändra tankar introduceras rational kring 
negativa automatiska tankar och på vilket sätt dessa påverkar måendet. Olika 
tolkningar av tankar och situationer tas upp samt de olika tolkningarnas 
potentiella konsekvenser. Deltagaren får öva på att uppmärksamma negativa 
automatiska tankar, finna alternativa tankar till dessa samt hypotespröva vilken 
tanke som stämmer mest överens med verkligheten.  

Beteendeaktivering I. I den första av två moduler som handlar om 
beteendeaktivering introduceras deltagarna till hur beteenden kan påverka 
mående samt hur de kan använda sig av aktiviteter de finner meningsfulla för att 
försöka förändra måendet till det bättre. I modulen beskrivs även hur inaktivitet 
eller bestraffande och negativt förstärka aktiviteter, så kallade minusaktiviteter, 
kan ha en inverkan på vägen mot att hamna i en depression samt 
vidmakthållande av tillståndet. Övningar som inkluderas är att skriva upp 
plusaktiviteter, alltså aktiviteter som deltagarna tycker ger dem positiv energi 
och som de trivs med att engagera sig i, samt hur de skulle kunna öka chansen 
för att de aktiviteterna blir av. En övning handlar även om att utforma en 
aktivitetsplan. Aktivitetsplanen arbetas med dels proaktivt, genom att de skriver 
in de aktiviteter de planerat att göra under veckan, och dels retroaktivt, då 
deltagarna uppmanas att gå in i aktivitetsplanen och skriva i vilka aktiviteter 
som blev av och inte.     

Beteendeaktivering II. Denna modul bygger på den tidigare modulen 
som handlar om beteendeaktivering och innefattar ytterligare råd kring hur 
deltagaren kan fortsätta att arbeta med samt förbättra aktivitetsplanen. 
Övningarna som ingår fokuserar på att hantera de nödvändiga minusaktiviteter 
som deltagaren får identifiera. Deltagaren får dessutom utvärdera sin tidigare 
aktivitetsplan och utifrån denna utforma en ny.   
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Acceptans. Denna modul börjar med att deltagaren får en rational för 
acceptans som ett förhållningssätt till påfrestande tankar och känslor. Genom 
ABC-modellen illustreras hur acceptans kan hjälpa deltagaren att nå långsiktiga 
konsekvenser som denne upplever som positiva. Här innefattas en övning om att 
observera tankar och känslor samt att beskriva sina värderingar. Syftet är att 
deltagarna ska lära sig ha större distans till tankarna och att inte längre tolka sina 
tankar som absoluta sanningar.    

Känsloskola. Här får deltagarna lära sig känslornas tre delar: fysiologiska 
reaktioner, tolkningar samt beteenden. Träning i att uppmärksamma och känna 
igen de egna känslorna samt urskilja primära och sekundära känslor ingår. I 
känsloskolan får deltagarna dessutom sätta in känslor i en ABC-modell för att 
identifiera vilka ageranden och konsekvenser som kan komma till följd.   

Ångest och exponering. De fyra inkluderade ångestmodulerna är: Ångest 
och exponering, Social ångest, Ångest och ständig oro samt Panikångest och har 
alla samma inledning. De introduceras med en beskrivande del kring ångestens 
funktion för människan och på vilket sätt ångest kan minskas genom 
exponering, alltså gradvis utmana sina rädslor. Rational för exponering ges och 
förslag för hur exponering kan genomföras effektivt i så hög utsträckning som 
möjligt ges, vilket avslutar modulernas första del. Den andra delen i denna 
generella modul om ångest och exponering handlar om hur 
undvikandebeteenden fungerar och hur även tankar kan skapa ångest i olika 
situationer. Deltagaren får i uppgift att utforma en ångesthierarki och att 
beskriva hur hen kan använda exponering i de situationer eller i samband med 
de tankar som är ångestskapande.  

Social ångest. Inleds med en beskrivning av vad social ångest innebär 
och hur det ofta kommer sig att den uppstår. Deltagarna får läsa vilka 
konsekvenser undvikanden av ångest ger i ett långsiktigt perspektiv samt göra 
en ångesthierarki. Detta för att sedan få öva på att exponera sig för de beteenden 
som deltagarna listat samt reflektera över hur det gick.     

Ångest och ständig oro. Centralt för denna modul är orostankar, hur de 
vidmakthålls, hur de kan överta vardagen och deltagaren får läsa om en metod 
för att kontrollera samt exponera sig för oron utifrån användning av orosdagbok. 
Denna dagbok användas för exponering av orostankar vid en tidpunkt och 
begränsa tiden som går till oro som deltagaren bestämmer.  

Panikångest. Deltagaren får lära sig det karaktäristiska med 
panikattacker, att de inte är farliga hur jobbiga de än känns och att det är hur 
dessa hanteras som kan ge upphov till panikångest. Övningar som ingår i denna 
modul är interoceptiv exponering, alltså att gradvis närma sig sina inre 
kroppsliga sensationer, och undersöka om exempelvis hyperventilering är något 
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som är relevant att arbeta med för den enskilde deltagaren. Instruktioner för hur 
deltagaren kan andas med magen för att motverka en panikattack inkluderas.  

Sömn. I den här modulen ombes deltagaren att arbeta med en 
sömndagbok i en vecka för att kartlägga sitt sömnmönster. Deltagaren får även 
läsa om olika faktorer som har inverkan på sömnen samt sömnstrategier för att 
hantera olika sömnproblem. Avslutningsvis får deltagaren välja de faktorer och 
hanteringsstrategier som passar och är relevanta för just hen, exempelvis att gå 
upp samma tid varje morgon eller att undvika att ta en tupplur under dagen. 

Perfektionism. Deltagarna introduceras i denna modul till vad klinisk 
perfektionism innebär och dess olika negativa konsekvenser. De får fylla i sitt 
identifierade perfektionistiska beteende i en modell, uppmärksamma hur de 
bedömer sig själva samt testa de perfektionistiska antagandena de har med 
beteendeexperiment. En övning i att vara mer medkännande och tillåtande mot 
sig själv ingår också.   

Stresshantering. Denna modul ger rational för stress, vad stress är, vad 
som händer i kroppen vid stress och distinktionen mellan negativ och positiv 
stress. Något som understryks är balansen mellan kravfyllda och lustfyllda eller 
avslappnande aktiviteter och deltagaren får göra en aktivitetsplan med dessa 
typer av aktiviteter för den kommande veckan. Råd för hur stress kan hanteras 
och minskas i vardagen ges, exempelvis motion och planering, vilket deltagaren 
sedan får som övning att välja ett par av dessa och införa i sin vardag.   

Avslappning. Deltagarna får här lära sig om tillämpad avslappning och 
teknikens olika steg. I modulen finns två ljudfiler för det första samt andra steget 
i tillämpad avslappning men information om alla sex steg finns att tillgå i 
modulen. Syftet är att lära deltagaren ett sätt att slappna av och känna skillnaden 
mellan att vara i ett läge där kroppen känns avslappnad jämfört med spänd.  

Avslutning och Vidmakthållandeplan. Den avslutande modulen syftar till att 
deltagarna ska lära sig distinktionen mellan bakslag och återfall, hur dessa kan 
hanteras, och att de börjar planera för tiden efter att behandlingen avslutats. 
Övningar som ingår är att deltagarna får reflektera över vad de vill ta med sig 
från behandlingen och vad de tar med sig från varje specifik modul de arbetat 
igenom. De får även skriva sina värderingar inom olika områden i vardagslivet 
och kortsiktiga mål för att närma sig dessa.  
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Appendix B: Coronaformulär 

Med anledning av viruset Covid-19 (Coronaviruset) skulle vi vilja ställa några frågor kring hur 
du påverkats av detta under de senaste veckorna. Nedan följer några om hur du upplevt 
situationen och vilka konsekvenser virusets spridning har haft för dig. Längst ned finns även 
en fritextruta där du har möjlighet att ange andra faktorer som våra frågor inte innefattar. 
 
Hur mycket har du oroat dig över coronaviruset och smittspridningen? 
Inte alls               Väldigt mycket 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Vilka konsekvenser har coronaviruset haft för din ekonomiska och yrkes-
/utbildningsmässiga situation (Exempelvis: Har din inkomst påverkats? Har du förlorat ditt 
arbete/fått gå ner i tid?) 
Inga konsekvenser                       Väldigt stora konsekvenser 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Vilka konsekvenser har coronaviruset haft för din sociala situation och de sociala 
sammanhang du vanligtvis söker dig till (exempelvis: Har du noterat att du eller människor i 
din omgivning har varit mindre benägna att söka kontakt? Har aktiviteter du vanligtvis 
engagerar dig i avbokats?) 
Inga konsekvenser                       Väldigt stora konsekvenser 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Vilka konsekvenser har coronaviruset haft för din fysiska hälsa? 
Inga konsekvenser                       Väldigt stora konsekvenser 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Vilka konsekvenser har coronaviruset haft för din psykiska hälsa? 
Inga konsekvenser                       Väldigt stora konsekvenser 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Har din förmåga att arbeta med LUNA-behandlingen påverkats av coronaviruset och 
smittspridningen? 
Inte alls               Väldigt mycket 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Har din möjlighet att tillgodogöra dig innehållet i LUNA-behandlingen påverkats av 
coronaviruset och smittspridningen?  
Inte alls               Väldigt mycket 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Har LUNA-behandlingen hjälpt dig att hantera situationen med coronaviruset? 
Inte alls               Väldigt mycket 
1 2 3 4 5 6 7 
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FRITEXTRUTA HÄR 
 
 

   
 

 

 
 

 
 


