
 
  

 

                                            

 

 
 
 

Internetbaserad självhjälpsbehandling versus 
live gruppbehandling vid depression: en 

randomiserad studie. 
 
 

Fredrik Andersson & Owe Sleman 
 

 
 
 
 
 
 

                                                          
 
 

 
 

Linköpings universitet 
Institutionen för Beteendevetenskap 

Psykologprogrammet 



 
  

Abstract 

 

Denna studie genomfördes i syfte att jämföra grupp- med Internetbaserad KBT-
behandling vid lätt till måttlig depression. Totalt inkluderades 69 personer i studien. 
Dessa randomiserades till grupp- eller Internetbaserad behandling. Beroendemåtten 
för depression Hamilton, MADRS-S, BDI användes vid f ör- och eftermätning. En 
mixed design 2 x 2 ANOVA med en mellangruppsfaktor (live vs Internet) och en 
tidsfaktor (före och efter behandling) genomfördes för varje beroendemått. 
Resultaten visar att en god behandlingseffekt uppnåddes i båda betingelserna. I 
gruppbetingelsen saknade 70 % depressionsdiagnos efter genomgången 
behandling. I Internetbetingelsen var motsvarande siffra 86.2 %. Ingen signifikant 
skillnad i behandlingsresultat kunde uppmätas mellan behandlingsformerna. 
Uträknade effektstorlekar indikerar dock att Internetbehandlingen varit mer 
verksam. För MADRS-S var inomgruppseffektstorleken d = 1.06 för 
gruppbehandling och d = 1.35 för Internetbehandling.  I båda terapiformerna 
användes samma behandlingsmaterial som också använts vid tidigare 
behandlingsstudier.  
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INLEDNING 
 
Depression  
Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa med såväl stora 
samhällsekonomiska förluster som lidande för individen. Depression medför 
nedsatt arbetsförmåga och drabbar också de anhöriga då det kan vara mycket 
påfrestande att leva med någon som lider av en depression. Fadden (SBU, 2004) 
fann att belastningen på de anhöriga han intervjuade var mycket stor. Detta på 
grund av att partnerns depression ledde till sociala inskränkningar, inkomstbortfall 
och ändrade förutsättningar för fritidsaktiviteter. Den som drabbats av en 
depression löper också större risk att drabbas för flera kroppsliga sjukdomar och att 
dö i förtid (SBU, 2004). 
 
Diagnosticering och mätning 
Den psykiatriska diagnosen depression skiljer sig från det vardagliga språkbruket 
där depression snarare betecknar en tillfällig nedsättning av känsloläget. Den 
psykiatriska definitionen innefattar enligt DSM-IV (American Psychiatric 
Association, 2000) i stora drag: Nedstämdhet under större delen av dagen så gott 
som dagligen. Ett klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan 
alla aktiviteter under större delen av dagen så gott som dagligen. I diagnosen kan 
också sömnstörningar, minskad koncentrationsförmåga och känslor av hopplöshet 
ingå. Vid diagnostisering med DSM-IV måste också hänsyn tas till eventuella 
somatiska sjukdomar eller missbruk som bättre kan förklara patientens tillstånd. 
Detta ska i så fall ha pågått under samma tvåveckorsperiod. 
 
En tydlig gräns mellan sjukdomen depression och ett mer normalt nedsatt 
stämningsläge är svår att dra. Den kliniska depressionen innehåller dock ofta 
följande komponenter förutom nedstämdhet som är en central punkt i depressionen: 
Ångest, minskat emotionellt engagemang, depressiva tankar, livsleda och 
självmordstankar, koncentrationssvårigheter, oföretagsamhet, störd sömn, nedsatt 
aptit och somatiska symtom som smärtor och värk, obehagskänslor eller 
tryckkänslor i bröstet (SBU, 2004).  
 
För att mäta förändring i grad av depression kan till exempel Beck Depression 
Inventory (BDI; Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaug, 1961) och Montgomery 
Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S; Montgomery & Åsberg, 1979)) 
användas. Dessa instrument är i stort likvärdiga självskattningsformulär som båda 
anses ha en hög känslighet för depressionssymtom.  Svanborg och Åsberg (2000) 
menade dock att BDI är mer känsligt för symtom som förknippas med 
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personlighetsstörning medan MADRS-S fokuserar mer på grundläggande 
depressiva symtom. 
 
Epidemiologi 
Depression är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna (SBU, 2004). 
Livsprevalensen det vill säga risken att råka ut för en depression någon gång under 
livet ligger mellan 17-18 %, detta enligt studier gjorda i Nordamerika, Finland, 
Sverige, Holland och Norge (SBU, 2004). Depression drabbar oftare kvinnor än 
män, enligt Lundbystudien (Åsberg & Herlofson, 1991) drabbas ungefär varannan 
kvinna och var fjärde man av en depression någon gång under livet.  
 

Komorbiditet 
Enligt DSM-IV (2000) kan en patient samtidigt uppfylla ett antal diagnoser, det vill 
säga samsjuklighet (komorbiditet). Melartin et al. (2002) visade att 79 % av de som 
vårdas inom psykiatrin för depression samtidigt har en annan diagnos. Vanligast är 
ångestsyndrom (57%), alkoholrelaterade syndrom (25%) och personlighetsstörning 
(44%). Det finns också en förhöjd risk att drabbas av någon somatisk sjukdom. 
Vanligast är kardiovaskulära (framförallt hjärtinfarkt), cerebrovaskulära 
(framförallt stroke), smärttillstånd i rygg och nacke, fibromyalgi och en del 
neurologiska sjukdomar som parkinsons och epilepsi (SBU, 2004). 
 
Etiologi– orsaker till uppkomst av depression 
Det existerar en mängd olika förklaringsmodeller för orsakerna till uppkomst av 
depression. Gemensamt för många är, enligt Åsberg och Herlofsson (1991) att en 
biologisk, åtminstone delvis genetiskt betingad sårbarhet, tas med i ekvationen. 
Denna sårbarhet antas innebära att vissa individer löper en förhöjd risk att reagera 
med depression vid olika påfrestningar. De mer psykologiska modellerna fokuserar 
mer på störda relationer med signifikanta personer, sänkt självkänsla, negativa 
förväntningar och en upplevd hjälplöshet. En del förutsättningar är medfödda och 
andra förvärvas i barndom eller senare i livet. Dessa arvs och miljöfaktorer 
interagerar och Wasserman (2003) ansåg att det finns bristande kunskaper om  hur 
denna mycket komplexa samverkan påverkar depressionens etiologi samt dess 
förlopp. Forskning har visat att det genetiska arvet svarar för omkring 50% och det 
psykosociala arvet för lika mycket när det gäller benägenhet för individen att 
utveckla depression.  
En modell återgiven i Figur 1 som söker åskådliggöra samspelet mellan 
sårbarhetsfaktorer och stressorer är vulnerabilitets-stressmodellen (Passer & Smith, 
2007) vilken ser depression som ett resultat av interaktionen mellan personen och 
situationen. 
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Figur 1. Vulnerabilitets-stressmodellen av Passer och  Smith (2007). 
 
Då behandlingsmaterialet i denna studie är baserat på Kognitiv Beteendeterapi är 
den kognitiva förklaringsmodellen och den beteendeteoretiska förklaringsmodellen 
av speciellt intresse. 
 
Kognitiv förklaringsmodell 
Känslor, tankar och inre tillstånd, antaganden och övertygelser styr människans liv 
(Beck, 1976). Samtidigt har människan stora individuella olikheter i uppfattningar, 
föreställningar, attityder och sätt att tolka situationer och händelser. Beck (1976) 
menade att förhållandet emotion-kognition hos den deprimerade karaktäriseras av 
systematiska störningar i informationsbearbetningen.  Med hjälp av schemateori 
förklaras de störningar som inträffar vid depression. Överaktivering av vissa 
olämpliga scheman tros leda till en större grad av perceptuell sensitivitet och 
därmed medföra en preferens att minnas information som är kongruent med ens 
dominerande scheman. Innehållet i den deprimerades självscheman är negativt. 
Med självschema menas organiserade, generiska kunskaper om oss själva. Om dess 
kunskaper inte omfattar de positiva sidorna utan enbart fokuserar på de negativa, är 
självschemat negativt. Följaktligen uppmärksammar och minns en individ med 
negativt självschema negativ information bättre, vilket leder till upprätthållandet av 
negativa känslor och depression. Becks modell koncentrerar sig på tre dimensioner 
som färgas av depressionen och de depressiva tankarna (Beck & Steer, 1987).  
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En negativ syn på sig själv. En negativ syn på omvärlden. En negativ syn på 
framtiden.  
 
Denna negativa kognitiva triad (Young, Weinberger & Beck, 2002) lamslår 
tillsammans viljestyrkan och förstärker depressionen. Osjälvständigheten ökar och 
det uppstår suicidala tankar, men också en tendens till undvikande. 
Tankeprocesserna blir negativa: Den som är deprimerad ser sig ofta själv som 
värdelös och otillräcklig, omgivningen som full av hinder med misslyckande och 
nederlag och framtiden som mörk och hopplös. Att på egen hand kunna påverka 
framtiden i positiv riktning ses som en omöjlig uppgift. Detta tänkande har en 
direkt koppling till andra symtom: affekter/emotioner, den beteendemässiga 
tendensen och fysiologiska reaktioner. 
 
Kognitionerna kan även bli förvrängda i form av allt eller intet tänkande, 
övergeneraliseringar, katastroftänkande, etikettering av sig själv som värdelös. 
Dess kognitiva förvrängningar/logiska tankefel uppenbarar sig ofta i de 
automatiska tankarna, det vill säga de tankar som är omedelbara, spontana och icke 
kontrollerade och kan sägas ha sitt ursprung i gränslandet mellan våra medvetna 
och omedvetna inre processer (Beck, 1976). 
 
Beteendeteoretisk förklaringsmodell 
Martell, Addis och Jacobson (2001) menade att det är för mycket av beteenden som 
är negativt förstärkta eller har bestraffande konsekvenser som kan resultera i 
depression och att depression ur ett beteendeteoretiskt perspektiv kan förstås 
genom. 

1 Deprimerade tenderar att handla mer med stöd av hur de känner sig än på de 
direkta konsekvenserna eller de faktiska omständigheterna i deras situation. 
De som blir deprimerade anses ha en tidigare inlärningshistorik med många 
situationer som kräver betydande grad av aktivitet innan beteendet förstärks. 
Ett flertal beteenden som vidmakthålls genom negativ förstärkning, även 
kallat undvikandebeteende, kan leda till en passiv livshållning vilket minskar 
chanserna att upptäcka den typ av beteende som innehåller riktad aktivitet 
som syftar till direkta positiva konsekvenser. 

2 Ofta har deprimerade smala beteenderepertoarer vilket medför en ökad 
sårbarhet för depression. När individens beteenden primärt styrs av att 
undvika så utvecklas inte någon bredd i beteenderepertoaren och tillgång till 
beteenden som ger positiv förstärkning minskar. 

3 Deprimerade individer har mer av flykt och undvikandebeteenden än vad 
icke deprimerade individer har och på grund av detta minskar beteenden som 
förstärks positivt. 
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Behandling av depression 
 
Farmakologisk behandling 
På 1950-talet upptäcktes den antidepressiva effekten av två helt olika grupper av 
kemiska substanser. Psykiatern Roland Kuhn från Schweiz publicerade 1957 en 
artikel där han redogjorde för den positiva effekten av imipramin på deprimerade 
patienter. Imipramin som är kemiskt besläktad med fentiazinerna, vilkas 
antipsykotiska effekt upptäckts tidigare under 1950-talet, var den första substansen 
i en lång rad medel hörande till gruppen tricykliska antidepressiva (TCA). Den 
amerikanske psykiatern Nathan Kline tillskrivs upptäckten av den antidepressiva 
effekten hos de så kallade MAO-hämmarna (MAO = Monoamine Oxidase). Dessa 
båda ursprungliga grupper av antidepressiva medel antas utöva sin antidepressiva 
effekt via påverkan på monoaminerga neurotransmittorsystem i hjärnan, framför 
allt serotonin- och noradrenalinsystemen. De tidiga medlen har dock effekter på 
flera andra signalsubstanssystem och ger upphov till ett flertal olika biverkningar 
som kan hänföras till påverkan på dessa system. Under senare forskning har stor 
vikt lagts vid att hitta substanser med mer selektiv verkan och med mindre 
biverkningar. Den lindrigare biverkansprofilen  liksom den starka effekten på 
serotoninsystemet hos de så kallade SSRI-preparaten (SSRI = Selective Serotonin 
Reuptake Inhibitor) är två förklaringar till att försäljningen av antidepressiva medel 
i Sverige sexdubblats under de senaste 15 åren (SBU, 2004).  
 
Gemensamt för alla tre av dessa substanser (TCA, MAO, SSRI) är att de förändrar 
funktionen av serotonin och/eller noradrenalin i centrala nervsystemet.  
 
Litteraturstudier och metaanalyser utförda av Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU, 2004) visade att effekten av antidepressiva läkemedel uppträder 
snabbare än effekten av psykologiska behandlingar. Vid behandling av lindriga och 
måttliga depressioner hos vuxna är dock flera slags psykoterapier lika effektiva 
som tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA), samt troligen lika effektiva som 
selektiva serotoninupptagshämmare (SSRI). Vid kronisk låggradig nedstämdhet 
(dystymi) har läkemedelsbehandling större effekt än psykoterapi. 
 
 Det föreligger inga säkerställda skillnader i effekt mellan olika antidepressiva 
medel vid behandling av lindriga och måttliga depressioner men vid svårare 
depressioner har de tricykliska preparaten amitriptylin och klomipramin något 
större effekt än SSRI-preparaten. I genomsnitt leder den först påbörjade 
läkemedelsbehandlingen till otillfredsställande resultat för var tredje deprimerad 
patient, antingen på grund av utebliven effekt eller på grund av biverkningar. Efter 
uppnådd symtomfrihet under läkemedelsbehandling, är risken för återfall hög om 
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inte behandlingen fortsätter med samma dos av läkemedlet i minst 6 månader. 
Förlängning av behandlingen till 1 år minskar ytterligare återfallsrisken. Slutligen 
har naturläkemedlet Johannesört en dokumenterad effekt mot kortvariga och 
lindriga depressioner men effekten vid långtidsbehandling har inte studerats. 
Preparatet påskyndar nedbrytningen av många vanliga läkemedel vilket kan 
medföra att effekten av dessa mediciner minskar eller uteblir. 
 
Kognitiv Beteendeterapi (KBT) 
KBT behandlingens grundtanke är att människans psykologiska problem har sitt 
ursprung i felaktiga tankar och beteenden. Eftersom dessa tankar och beteenden är 
inlärda kan personen också lära in nya sätt att hantera och ändra de tankar och 
beteenden som gör honom eller henne sjuk. Detta kan göras på två sätt, patienten 
kan ändra sitt sätt att tänka och ändra sitt beteende (Beck, 1976).  
 
KBT behandlingens effektivitet har undersökts ett stort antal gånger och har visat 
sig vara minst lika effektiv som andra terapeutiska metoder.  DeRubeis, Gelfand, 
Tang och Simons (1999) fann att KBT- behandling var lika effektiv som 
behandling med psykofarmaka i behandling av svårare fall av depression. Hollon 
och DeRubeis (2006) menar att KBT- behandlingen kortsiktigt är dyrare än 
medicinering men att KBT- behandlingen på längre sikt är mer kostnadseffektiv då 
medicinering tenderar att pågå under en längre tidsperiod. Evans et al (1992) fann 
vidare att depressionspatienter som behandlades med farmaka och KBT i stort hade 
hälften så stor risk att råka ut för ett återfall som patienter som endast behandlats 
med farmaka.    

 

Forskningsöversikter (SBU, 2004) uppvisar evidens för ett flertal andra 
behandlingsformer, till exempel psykodynamisk psykoterapi. 
 

Självhjälpsbehandling 
Gregory, Schwer, Canning, Lee och Wise (2004) påtalade att det är vanligt med 
inslag av självhjälp i psykologisk behandling. Självhjälp definieras som en form av 
självadministrerad behandling där ett strukturerat skriftligt material kan hjälpa 
klienten förbättras genom ökad insikt om problemet, förstärkning av viktiga 
koncept eller strategier i behandlingen eller uppmuntran till livsstilsändringar. I en 
undersökning av Keeley, Williams och Shapiro (2002) framkom att 88 % av KBT-
behandlarna i studien använde sig av självhjälpsmetoder i sitt behandlingsarbete. 
Fördelar med självhjälpsbehandling är enligt förespråkarna dess enkelhet, 
kostnadseffektivitet och att självhjälpsbehandling kan vara en strategi som hjälper 
de klienter som annars skulle finnas på väntelistor eller ha liten eller obegränsad 
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tillgång till terapi. De vanligaste terapiformerna vid självhjälpsbehandling är 
beteende-, kognitiv- eller kognitiv beteendeterapi (Gregory et al. 2004). 
 
Forskningsöversikter och metaanalyser har visat på goda behandlingsresultat vid 
självhjälpsbehandling, se till exempel McKendree-Smith, Floyd, & Scogin, (2003) 
och Andersson (2006). En forskningsöversikt av sju självhjälpsprogram gav den 
samlade effektstorleken d = 0.83 (Cuijpers, 1997). En senare metaanalys av 
Gregory et al. (2004) av 17 studier med KBT-baserad biblioterapi och 
forskningsdesign med förmätning, eftermätning och väntelistskontrollgrupp 
resulterade i en effektstorlek på d = 0.77 vilket vid jämförelse med effektstorleken 
d = 0.73 från en översikt av traditionell psykoterapi mot depression av Robinson, 
Berman & Neimeyer (1990) tyder på att självhjälpsbehandling kan ligga mycket 
nära eller rentav vara lika verksamt som vanlig psykoterapi med fysiskt möte 
mellan klient och terapeut.  
 
Självhjälpsbehandling via Internet 
En fördel med självhjälpsbehandling via Internet är tillgängligheten. Enligt SCB 
(2006) har 83 % av befolkningen i Sverige tillgång till Internet hemma. Man 
uppskattar att 55 % av kvinnorna och 67 % av männen använder Internet på daglig 
basis. Faktorer som skiljer ut självhjälpsbehandling via Internet från vanlig 
självhjälpsbehandling med tryckt material är möjligheten till interaktivitet för text 
och grafik på hemsidor och möjlighet att utan fördröjning kunna ge automatisk 
feedback och support (Andersson, 2006). Både vanlig självhjälpsbehandling och 
självhjälpsbehandling via Internet brukar vanligen inkludera någon form av 
kontinuerligt stöd via exempelvis telefon eller e-post från behandlingsansvarigs 
sida. Andersson (2006) har utfört en forskningsöversikt på fem sinsemellan 
oberoende randomiserade kontrollerade studier och rapporterade bland annat om 
ODIN (Overcoming depression on the Internet) som till en början inte resulterade i 
några signifikanta förbättringar men som hade effekt då en viss kontakt från 
behandlarna förmedlades via telefon och via vykort. Överlag drogs slutsatsen att 
självhjälpsbehandling via Internet utan någon form av personlig kontakt har 
betydligt mindre möjlighet att generera några positiva utfall vid 
depressionsbehandling jämfört med studier där personlig kontakt inkluderas 
(Andersson, 2006). Även Febbraro, Clum, Roodman och Wright (1999) noterade 
att det finns tendenser till att helt självadministrerade program inte är effektiva. Vid 
mild till måttlig depression har studier där personlig kontakt varit inkluderad visat 
att självhjälpsbehandling via Internet är lika effektivt som ansikte mot ansikte 
behandling (Christensen, Griffiths och Jorm, 2004, Andersson, Bergström, 
Holländare, Carlbring & Ekselius, 2005). Terapeutisk allians är ett begrepp som 
används inom psykoterapiforskningen för att beskriva en av de så kallade common 
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factors vilka har gemensamt att de ses som naturliga ingredienser i lyckad 
psykoterapi. Terapeutisk allians kan förstås som den relation som uppstår mellan 
terapeuten och klienten. Tidigare användes begreppet enbart för att beskriva 
relationen mellan psykoterapeut och klient. Nu används begreppet mer brett för att 
definiera relationen och den gemensamma målsättningen hos den som behandlar 
och den som blir behandlad. Vid självhjälpsbehandling utan personlig kontakt finns 
skäl att misstänka att avsaknaden av personlig kontakt leder till sämre 
behandlingsutfall. (Andersson et al. 2005). Hitintills har merparten av 
Internetbaserade självhjälpsprogram innehållit kognitivt och/eller beteendeinriktat 
material vilket av McKendree-Smith et al. (2003) förklarades med att det är den 
typen av psykoedukativt material som lämpar sig bäst för denna typ av 
interventioner till skillnad från psykodynamisk psykoterapi som kräver mycket mer 
av interaktion mellan terapeut och patient.  
 

Behandling i grupp 
 
Historik 
Under 1900-talets början bedrevs gruppterapi utan någon speciell teoretisk 
förankring (Schermer, 2000). En av pionjärerna som använde sig av grupper i sitt 
arbete var Jacob Moreno som utöver att vara psykodramats konstruktör arbetade 
med prostituerade i grupp så tidigt som 1913. Moreno träffade Sigmund Freud och 
beskrev sitt arbetssätt för denne och menade att han tog vid där Freud slutade 
genom att låta sina patienter leva ut sina drömmar (Mellanrummet, 2003). Först 
efter 2:a världskriget började gruppterapin enligt Schermer (2000) att influeras av 
mer komplexa psykologiska överbyggnader och då främst av psykodynamisk art. 
Förgrundsgestalter inom gruppterapin var under denna tid främst Bion och Foulkes 
som tog sig an traumatiserade soldater.  Bion ansåg att gruppens förhållande till 
verkligheten ständigt stördes av dess förhållande till omedvetna fantasier medan 
Foulkes drog paralleller mellan gruppterapins fria samtalande och psykoanalysens 
fria associationer (Schermer, 2000).  Bion utvecklade en teori om grupper och 
urskiljde tre grundantaganden. En grupp kan vara en beroendegrupp, en 
kamp/flyktgrupp eller en parbildningsgrupp beroende på vilken omedveten 
föreställning som gruppen präglas av. En grupp kan också pendla mellan dessa 
olika antaganden. Denna teori används både för att förstå terapigruppen och andra 
typer av grupper t.ex. arbetsgruppen (Bion, 2004). Ytterligare kända namn inom 
gruppterapins historia är Lewin med socialpsykologisk inriktning och skapare av 
begreppet gruppdynamik. Utöver tidigare nämnda finns den 
humanistiskt/existentiella inriktningen på gruppterapi med företrädare som Rogers 
och Yalom. 
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Fördelar och nackdelar med gruppterapi 
En högst påtaglig effekt av att gå i gruppterapi är att det i regel kostar mindre. 
Yalom (1975) listar ett antal kurativa faktorer i gruppterapi och noterar att dessa i 
varierad omfattning kan återfinnas i andra terapiformer; Skapande av hopp, ger 
erfarenheten att andra delar många av ens problem, psykoedukation, möjligheten 
att hjälpa och bli hjälpt av andra gruppmedlemmar, utvecklandet av social 
kompetens på den sociala arena en gruppterapi utspelar sig på, möjlighet till 
utveckling genom att lära av terapin mellan terapeut och andra gruppmedlemmar, 
ger medvetenhet om ens signifikanta interpersonella beteenden, gruppsamhörighet 
(ses som en samlad terapeutisk allians på gruppnivå mellan patient-terapeut och 
patient-patient), katharsis (att uttryckta och bearbetade känslor kan bidra till 
gruppsamhörighet), existentiella inslag som kan medvetandegöras i terapin – livet 
är inte alltid rättvist, oavsett möjligheter till stöd är det ultimata ansvaret för hur 
livet levs lagt på individen. 
En nackdel med gruppterapi kan vara att det är fler personer att lämna ut sina 
problem inför jämfört med i individualterapi. Klienten får mindre tid med 
terapeuten jämfört med individualterapi och kan få en upplevelse av att inte hinna 
gå på djupet med sin personliga problematik. En del kan uppleva det jobbigt att 
lyssna till andras problem. I allmänhet finns större möjlighet att få tider som passar 
vid individuell terapi. 
 
Om kognitiv beteendeterapi i grupp 
Gruppterapi med KBT som grund skiljer sig från annan gruppterapi och då särskilt 
psykodynamisk gruppterapi eftersom man inte arbetar med fokus på grupprocesser. 
Istället inriktas uppmärksamheten hela tiden på de enskilda gruppdeltagarnas 
problem. Målsättningen för terapin är till största delen att aktivt med stöd från alla i 
gruppen inrikta sig på varje enskild patients problematik. Liksom i den individuella 
varianten av kognitiv beteendeterapi är sessionerna starkt strukturerade (Perris, 
1992). Varje session innehåller en agenda och, beroende på i vilken fas av 
behandlingen man befinner sig, vissa givna ramar för terapin. I den föreliggade 
studien följde gruppterapin en serie moduler som var och en handlade om 
grundläggande aspekter av KBT; inledning där gruppen får gå igenom den 
kognitiva beteendeterapins grundprinciper, depression ur ett kognitivt perspektiv, 
beteendeaktivering, tankefällor med mera.  Terapeutens roll skiljer sig åt i 
gruppterapi med KBT jämfört med psykodynamisk gruppterapi. Då terapeuten i 
psykodynamisk gruppterapi mer är ”en i gruppen” (Cohen, 2000) är terapeuten vid 
KBT-behandling mer väldefinierad som psykoedukativ handledare med en 
utpräglat direktiv stil (White & Freeman, 2000).  
Antalet gruppdeltagare rekommenderades av Perris (1992) vara under åtta personer 
om möjligt. En gruppsession är ofta på två timmar och hålls en gång per vecka. 
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Den något långa tiden motiveras med sessionernas struktur med fastställande av 
agenda, redovisning av hemuppgifter, sammanfattning av föregående och pågående 
terapisession. Dessutom är det enligt Perris (1992) att rekommendera att var och en 
av deltagarna uppmanas att uttrycka sina upplevelser och försöka analysera de 
tankar och känslor som varit förenade med dessa. 
 
Effektivitet – Gruppterapi med KBT 
I en forskningsöversikt av SBU (2004) av tio studier som jämfört KBT individuellt 
med KBT i gruppsammanhang var i åtta av dessa studier effekten likartad, medan i 
två studier var individuell behandling mer effektiv. Dessa resultat överensstämmer 
väl med tidigare metaanalyser som också utvärderat effekt av gruppterapi, se till 
exempel McDermut et al. (2001). Av totalt elva identifierade sådana metaanalyser 
var effektstorlekarna i åtta av dessa liknande mellan formaten, och individualterapi 
var överlägsen i tre. I de flesta av dessa analyser har endast ett tämligen litet antal 
originalstudier, som inom sig direkt jämfört formaten, ingått. Utifrån två 
metaanalyser som inkluderat ett tiotal direktjämförande studier har fördelen för 
individualterapi legat i storleksordningen d = 0.15–0.30, vilket är en kliniskt liten 
skillnad. 
 
De analyser som gjorts har inte funnit något säkert samband mellan 
patientegenskaper och skillnader i effekt av individuell- respektive gruppterapi.  
I en metaanalys av McDermut et al. (2001) inkluderades 48 studier med 
gruppsykoterapi varav 47 innehöll en grupp som behandlades med kognitiv 
och/eller beteendeterapi. 45 av 48 studier rapporterade statistiskt signifikanta 
sänkningar av depressionssymtom. De poolade resultaten visade att gruppterapi var 
mer effektiv än ingen behandling efter behandlingstidens slut (15 studier), nio 
studier visade att gruppsykoterapi och individualterapi inte skiljde sig åt i 
effektivitet och åtta studier visade att gruppterapi med KBT var effektivare än 
psykodynamisk gruppterapi. Slutsatsen för denna metaanalys var att 
gruppsykoterapi är verksamt för lindring av depressionssymtom. 
 

Kostnadseffektivitet 
 
Kostnadseffektivitet speglar, enligt SBU (2003) förhållandet mellan kostnad och 
nytta eller annorlunda uttryckt: Hur mycket resurser som krävs för att nå ett visst 
mål. Vid beräkningar av kostnadseffektivitet behöver forskaren ha säkra uppgifter 
om både kostnader och medicinsk effekt och vid bedömning av den mest 
kostnadseffektiva metoden bör betänkas vilket perspektiv som anlagts; Individens, 
sjukvårdens, industrins eller samhällets perspektiv?  Ett mått som kan användas vid 
beräkning av kostnadseffektivitet är procentuell förbättring i relation till den 
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teraputtid som tagits i anspråk (Ström, Pettersson & Andersson, 2000). Av SBU 
(2003) refereras till en studie från 2002 av den kanadensiske hälsoekonomen Coyle 
som använt uppgifter från fyra olika studier för att beräkna kostnaden för ett så 
kallat hälsovägt levnadsår (QALY) med den medicinska substansen alendronat. 
Resultaten från de olika studierna blir helt olika och pendlar mellan 132 000kr och 
438 000kr. Varning utfärdas således för att lita på beräkningar av en enstaka klinisk 
studie och det rekommenderas att välgjorda metaanalyser används för att få så 
tillförlitliga mått på kostnadseffektivitet som möjligt SBU (2003). I en metaanalys 
av Cuijpers (1997) med sex studier av biblioterapi visade sig denna terapiform ha 
likvärdig effekt mot unipolär depression som andra terapiformer med ansikte mot 
ansikte behandling. I biblioterapi är kontakten mellan terapeut och behandlare 
begränsad till en inledande screening och ett kortare telefonsamtal per vecka och 
kostnadseffektiviteten borde därmed vara större än i traditionell behandling. 
Likartade resultat fås från en metaanalys av 29 KBT-baserade biblioterapistudier 
för depression med genomsnittlig effektstorlek d = 0.99 av Gregory et al. (2004) 
Även  Griffiths och Christensen (2006) samt Andersson (2006) framhöll i 
forskningsöversikter de goda resultat som uppnåtts med biblioterapi och 
Internetförmedlad självhjälp samt betonar de ekonomiska besparingar och 
mänskliga vinster som kan erhållas med dessa metoder.   
 

Syfte 
 

Syftet med studien var att genomföra en randomiserad behandlingsstudie och 
jämföra effekterna av KBT för lätt till måttlig depression via gruppbehandling och 

individuell Internetbehandling. Orsaken till att Internetterapi och gruppterapi 

jämförs är att dessa behandlingsformer inte ställts mot varandra tidigare. Båda 

behandlingsformerna kan också förmodas vara relativt kostnadseffektiva. 

Forskargruppen var intresserad av såväl effekten för gruppbehandling, effekten för 

Internetbehandlingen och att analysera skillnaden mellan behandlingsutfallen.  

 

Dessa frågeställningar fanns inför studiens genomförande: 

1 Skiljer sig behandlingsresultaten åt vid en jämförelse mellan Internetbaserad 

självhjälpsbehandling versus live gruppbehandling vid depression? 

2 Kan Internetterapi anses försvarbart ur kostnadseffektiv synvinkel? 
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METOD 
 

Deltagare 
 

Rekrytering 
Deltagarna i projektet rekryterades genom annonsering i dagspress, anslag på 
anslagstavlor runt om i Östergötland, information på Linköpings universitets 
hemsida samt genom e-post till personer på väntelista för kommande 
depressionsbehandlingar. Studenthälsan vid LiU var också informerad om projektet 
och dess natur. Projektet behandlades också i ett antal reportage i dagspressen. 
Studien blev omskriven i Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten och i 
Östergötland-Extra.  Endast Östgöta Correspondenten tog med Internetadressen till 
projektet i sitt reportage. I annonsering och i dagspress benämndes projektet under 
namnet STELLA. Namnet syftar på de första bokstäverna i begreppet stepped care 
som behandlas vidare av Svedling och Veilord (2007). 
 
 
Ingen ersättning för resa till och från intervjun utgick. Deltagarna ersattes inte 
heller för resa till och från gruppbehandlingen i de fall de lottades till dessa. De 
kostnader deltagarna fick stå för själva var således resor till intervju och eventuella 
gruppträffar samt Internetuppkoppling. 
 
Urval 
Kriterier för att inkluderas i studien var att deltagaren: 
 
1 Var över 18år. 
2 Erhöll ett resultat på MADRS-S (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – 
Self Rated) 
 mellan 15 – 30 vilket indikerar mild till måttlig depression (MADRS-S; 
Svanborg & Åsberg, 2001). 
3  Genomfört screening på projektets hemsida samt skickat in och skrivit under 
”Samtycke enligt personuppgiftslagen” (PUL) 
4 Inte hade påbörjat/ändrat dos psykofarmaka senaste tre månaderna. 
5 Ej genomgick samtidig psykologisk behandling. 
6  Inte hade annan primär problematik.  
7 Diagnostiserades med egentlig depression enligt SCID-I (Structured Clinical 
Interview for DSM-IV; SCID; First, Gibbon, Spitzer, Williams, & Benjamin, 
1999). 
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Totalt 213 personer anmälde intresse för att delta i studien på hemsidan. Av dessa 
uppfyllde 124 kriterierna ovan och kallades till intervju i Linköping. 12 personer 
uteblev från intervjun och exkluderades därför. Ytterligare 34 personer 
exkluderades efter intervjun på grund av att de saknade depressionsdiagnos, ej 
stabil medicinering eller annan primär problematik. 85 personer inkluderades till 
studien, av dessa randomiserades 69 personer till grupp- eller IT- behandling. 
Eftersom ett betydande antal deltagare valde att avstå från behandlingen efter att ha 
blivit randomiserade till gruppbetingelsen skapades en preferensgrupp. Denna  
preferensgrupp innehöll 16 personer och fick Internetbehandling utan att 
randomiseras. Preferensgruppen behandlas vidare av Svedling och Veilord (2007). 
Det sammantagna deltagarflödet redovisas i Figur 2. Demografiska data för 
deltagarna beskrivs i Tabell 2. De som exkluderades meddelades detta via e- post. 
De informerades också om anledning till att de exkluderats. De som exkluderats på 
grund av för högt värde på MADR-S alternativt 4 poäng eller högre på 
livslustfrågan (item 9) fick också råd om vart de kunde vända sig för att få annan 
hjälp. De som exkluderades på grund av för lindrig depression tipsades om 
självhjälpslitteratur i form av boken ”Att ta sig upp när man är nere: Hjälp till 
självhjälp vid depressioner” av Tanner och Ball (2002). 
 
Bortfall 
Samtliga 69 personer som inkluderats i studien (Grupp/Internet) ombads delta i 
eftermätningarna oavsett om de fullföljt hela behandlingen eller inte. Sammanlagt 
genomgick 59 personer eftermätningsintervjun vilket ger ett bortfall på 14 %. 
Genomförd eftermätning fördelar sig enligt följande: 33 personer i 
gruppbetingelsen och 32 personer i Internetbetingelsen.  
 
Diagnostisering  
Diagnostiseringen gjordes med hjälp av SCID-I. Av de 85 personer som 
inkluderades i studien uppfyllde alla kriterierna för egentlig depressionsperiod. 
SCID-I användes också för att diagnostisera dystymi. Personlighetstörningar 
diagnostiserades utifrån SCID-II, utfallet av detta redovisas i Tabell 1. Ingen 
deltagare exkluderades på grund av eventuella personlighetsstörningar.  
 
Tabell 1 
Förekomsten av personlighetsstörning hos deltagarna 
 
Behandlingsgrupp Fobisk Tvångsmässig Fobisk och 

Undfallande 
n 

Grupp 2 0 1 35 
Internet 1 2 0 32 
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Figur 2. Sammanställning av deltagarflöde.   

213 personer fyllde i personuppgifter och screeningformulär via hemsidan 

    Exluderade pga en eller flera av nedanstående kriterier: 

• Totalpoäng >30 på MADRS-S (n=22 ) 

• Totalpoäng <15 på MADRS-S (n=33 ) 

• Hög suicidrisk (n=11 ) 

• Ej stabil medicinering (n=9) 

• Annan primär problematik (n=16 ) 

• Annan pågåendebehandling (n=8 ) 

12 uteblev från intervjun 

34 exkluderades av en eller flera av följande anledningar: 

• Ej egentlig depression enligt DSM-IV (n=22) 

• Ej stabil medicinering (n=2) 

• Annan primär problematik (n=11) 

124 personer kallades till 
SCID intervju 

15 personer hoppade av innan intervjun 

6 personer kallades inte pga att önskat deltagarantal redan 
uppnåtts 

85 personer inkluderades 

69 randomiserades till 
antingen gruppbehandling 
eller internetbehandling 

16 fick IT-behandling 
utan randomisering 

Gruppbehandling (n=36) 

30 Deltog i eftermätning/   
uppföljnings-intervju  

IT-behandling (n=33) 
 

29 Deltog i eftermätning/ 
uppföljnings-intervju  
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Tabell 2 
Demografiska data. Antal (Procent) 
 
  Grupp Internet Total 
Kön: Man 7(19.4%) 8(24.2%) 15(21.7%) 
 Kvinna 29(80.6%) 25(75.8%) 54(78.3%) 
     
Sysselsättningsgrad 0% 6(16.7%) 4(12.1%) 10(14.5%) 
Före: 50% 2(5.6%) 1(3%) 3(4.3%) 
 75% 1(2.7%) 1(3%) 2(2.9%) 
 80% 1(2.7%) 0(0%) 1(1.4%) 
 100% 26(72.2%) 27(75%) 53(76.8%) 
Sysselsättningsgrad     
Efter: 0% 6(16.7%) 3(8.3%) 9(13.0%) 
 50% 1(2.7%) 1(3%) 2(2.9%) 
 75% 1(2.7%) 1(3%) 2(2.9%) 
 80% 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
 100% 25(69.4%) 27(75%) 52(75.4%) 
     
Civilstånd: Ensamstående 

utan barn 
3(8.3%) 2(5.6%) 5(7.2%) 

 Ensamstående 
med barn 

1(2.7%) 4(12.1%) 5(7.2%) 

 Gift/Sambo 
utan barn 

12(33.3%) 11(33.3%) 23(33.3%) 

 Gift/Sambo 
med barn 

16(44.4%) 12(12.1%) 28(40.6%) 

 Särbo utan barn 2(5.6%) 3(8.3%) 5(7.2%) 
 Annat boende 2(5.6%) 1(3%) 3(4.3%) 
Tidigare 
psykologisk  

    

behandling: Ja 16(44.4%) 15(45.5%) 31(44.9%) 
 Nej 20(55.6%) 18(54.5%) 38(55.1%) 
     
Sysselsättning: Arbetar 21(58.3%) 20(60.6%) 41(59.4%) 
 Arbetslös 2(5.6%) 4(12.1%) 7(10.1%) 
 Sjukskriven 5(5.6%) 3(8.3%) 8(11.6%) 
 Studerar 6(16.7%) 5(5.6%) 11(15.9%) 
 Ålderspensionär 1(2.7%) 1(3%) 2(2.9%) 
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Material 
 
För deltagande i studien krävdes att deltagarna hade tillgång till dator med 
Internetuppkoppling. De deltagare som randomiserades till grupp- behandling 
antogs också ha möjlighet att transportera sig till behandlingslokalen.  
 
Screening  
Första delen bestod i att deltagarna skrev under och skickade in Samtycke enligt 
personuppgiftslagen (PUL) samt fyllde i ett antal formulär över Internet bestående 
av: BDI, MADRS-S, BAI och QOLI. De besvarade också ett antal frågor rörande 
demografiska data samt åsikter och förväntningar om behandlingen. Andra delen av 
screeningförfarandet bestod av en intervju där SCID-I, SCID- II och Hamilton 
Depression Rating Scale (HAM-D) användes.  Denna intervju genomfördes live (n 
= 44) eller via telefon (n = 25). Telefonintervju motiverades av tidsbrist.  

 
Internetformulär 
Beck Depression Inventory (Beck & Steer, 1996) är ett självskattningsformulär som 
används för att mäta grad och förändring av depressionssymptom från ett tillfälle 
till ett annat. Formuläret består av 21 frågor med vardera fyra svarsalternativ. 
Utfallet kan bli: minimal-, lindrig-, måttlig- eller svår depression. BDI är ett av de 
mer använda självskattningsformulären för att mäta grad och förändring av 
depressionssymptom (Dozois & Dobson, 2002). BDI har i tidigare studier visat sig 
ha excellent intern stabilitet och hög test-retest reliabilitet (Carlbring et al. 2007)  
 
Montgomery & Åsberg Depression Rating Scale - Självskattningsversionen  
(Svanborg & Åsberg, 1979) består av 9 frågor som mäter sinnesstämning, 
oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, 
känslomässigt engagemang, pessimism samt livslust. Varje fråga skattas med 
poängen 0-6. Utfallet kan bli; ingen depression, mild-, måttlig- eller svår 
depression. Frågorna i MADRS-S är framtagna för att vara känsliga för 
behandlingseffekter. Ett värde på 4 eller över på livslustfrågan medförde att 
individens värde rödflaggades i en icke publik lista över deltagare på projektets 
administratörssida.  
 
 
Beck Anxiety Inventory (Beck & Steer, 1990) mäter ångestsymtom den senaste 
veckan hos patienten med hjälp av 21 item. BAI har visat sig generellt vara bättre 
än andra formulär när det gäller att skilja ångestsymtom från depressionssymtom 
(Summerfeldt & Antony, 2002). BAI har i tidigare studier visat sig ha excellent 
intern stabilitet och hög test-retest reliabilitet (Carlbring et al. 2007)  
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Quality Of Life Inventory (Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992) mäter 16 
områden som anses ha höra samman med livskvalitet. De områden som mäts är: 
Hälsa, Självrespekt, Mål och värderingar, Ekonomi, Arbete, Fritid, Inlärning, 
Kreativitet, Hjälpa andra, Kärlek, Vänner, Barn, Anhöriga, Hem, Grannskapet och 
Samhället. Patienten får ta ställning till hur viktigt ett område är och hur nöjd han 
eller hon är med de faktiska förhållandena inom området. QOLI har i tidigare 
studier visat sig ha excellent intern stabilitet och hög test-retest reliabilitet 
(Carlbring et al. 2007)  
 
 
Intervjumanualer: 
Structured Clinical Interview for DSM-IV (First, Gibbon, Spitzer, Williams, & 
Benjamin, 1999) är en intervjumanual som utgår från Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders 4 ed (DSM-IV) för att ställa psykiatriska diagnoser. 
SCID-I behandlar axel I diagnoser och SCID- II axel II diagnoser.  
 
Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D; Hamilton, 1960) är ett instrument 
där klinikern bedömer patientens depressiva symptom utifrån observation och 
direkta frågor (Hamilton, 1960). I studien användes en version med 18 items som 
ger 2-4 poäng, detta ger en totalpoäng på 50. Gränsen för mild depression ligger på 
10-13p, för måttlig depression på 14-17p och för svår depression på >17p.  
 
Eftermätning. 
Vid eftermätningen som genomfördes via telefon användes SCID-I, HAM-D samt 
Clinical Global Impression (CGI) 
 

Clinical Global Impression (Guy, 1976) är en klinisk bedömning hur patientens 
symtom förändrats under behandlingen. CGI består av tre delar; Severity of Illness, 
Global Improvement och Efficacy Index. Global Improvement har använts i 
STELLA- studien. Global Improvement finns i två versioner: en fyrgradig som 
endast mäter förbättring och en sjugradig som även mäter eventuell försämring. I 
denna studie har den sjugradiga skalan använts.  
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Moduler 
 

Samma material användes i livebehandlingen och Internetbehandlingen 
(Andersson, Bergström, Holländare, Lenndin & Vernmark, in press). Materialet 
består av 8 moduler med följande innehåll: Modul 1 och 2 är en introduktion till 
KBT och depression ur ett KBT- perspektiv. Modul 3 tar upp beteendeaktivering, 
deltagarna lär sig vikten av att planera sin vardag för att ta starta goda cirklar och ta 
sig ur onda cirklar. I modul 4 fortsätter deltagarna att arbeta med 
beteendeaktivering och lär sig hur de ska hantera tråkiga uppgifter. Modul 5 
inriktar sig mot den kognitiva delen av behandlingen. Deltagarna lär sig hur de ska 
känna igen och motverka automatiska negativa tankar. De lär sig också testa 
rimligheten i sina tankar. Modul 6 och 7 handlar om sömn och avslappning. 
Modulerna lär deltagarna metoder att öka chansen för en god sömn. De lär sig 
också metoder för avslappning. Modul 7 är en fördjupning av Modul 6 och den 
riktar sig i huvudsak mot de som har problem med sömnen. Modul 8 är en 
sammanfattning av behandlingen. Den innehåller också råd och instruktioner för 
livet efter behandlingen. Återfallsprevention och beredskap för svåra livshändelser 
tas upp.   
 
Utöver behandlingsmanualen utarbetades en koncentrerad behandlingsplan för 
varje modul i gruppbehandlingen som varje gruppterapeut följde för att stärka 
följsamheten i behandlingen.  
 
Modulernas innehåll bygger på självhjälpslitteraturen: Depression in Context; 
strategies for guided action (Martell et al. 2001), Control your depression 
(Lewinsohn, Munoz, Youngren & Zeiss, 1986), Feeling good: the new mood 
therapy (Burns, 1999) och Internet-based treatment for insomnia: a controlled 
evaluation (Ström, Pettersson & Andersson, 2004). Sammanlagt består texten av ca 
100 sidor inklusive övningsuppgifter. Modulerna har använts i tidigare 
Internetstudier (Lenndin & Vernmark, 2004). Materialet har dock omarbetats något 
inför STELLA- projektet. 
 

Design 
 

Designen utgjordes av en experimentell behandlingsstudie med tre betingelser: 
randomiserad till grupp, randomiserad till Internet, samt preferens för Internet. 
Preferensgruppen valde alltså Internetbetingelsen och hade därför ingen möjlighet 
att lottas till grupp, utfallet i denna grupp behandlas inte inom ramen för denna 
uppsats.    
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Procedur 
 
Hemsida.  
En hemsida öppen för allmänheten upprättades (www.kbt.nu/stella) där det 
informerades bland annat om tillvägagångssätt för studien, anmälan, allmänt om 
KBT och om depression, etiska forskningsprinciper, sekretess och tystnadsplikt. 
Fotografier och korta presentationer över personerna bakom studien presenterades. 
En av de behandlingsansvariga kunde nås via mejl för att vid behov kunna 
komplettera information till de som så önskade.  
 
Då anmälningsmöjligheten till STELLA- studien stängdes informerades om detta 
på hemsidan samt information publicerades om hemsidan www.studie.nu där fler 
studier efter hand öppnas för anmälan. 
Hemsida utökades efterhand till att omfatta sidor för behandlingsmoduler, sidor för 
veckomätningar och sidor för eftermätningar. Dessa sidor skyddades med lösenord 
som antagna fick sig tilldelade. 
 
Anmälan till studien 
Via hemsidans anmälningsformulär fick intresserade fylla i sina kontaktuppgifter 
innefattande namn, telefonnummer samt fungerande e-postadress varpå de fick en 
automatgenererad kod i retur. På hemsidan fanns blanketten: Samtycke enligt 
Personuppgiftslagen (PUL) vilken deltagaren ombads skriva ut, underteckna och 
skicka in. 
 
Deltagarkoden gav tillträde till hemsidans screeningformulär där deltagaren fick 
fylla i demografiska data såsom kön, ålder, sysselsättning och besvara frågor om 
medicinering, tidigare/pågående behandling, förväntningar och åsikter om grupp- 
respektive Internetbaserad behandling. De skattningsformulär som ingick var: BDI, 
MADRS-S, BAI och QOLI. 
 
De som exkluderades informerades via mejl om orsaken till detta. När orsaken till 
exklusion var för höga poäng på MADRS-S har information om andra möjligheter 
till psykologisk behandling förmedlats. Då orsaken till exklusion var för låga poäng 
på MADRS-S förmedlades tips på relevant självhjälpslitteratur. 
 
De som inkluderades efter den inledande nätbaserade screeningen kallades till en 
intervju som genomfördes på Psykologmottagningen på Linköpings Universitet. I 
ett senare skede genomfördes på grund av praktiska skäl ett antal intervjuer per 
telefon. Intervjuerna bestod av SCID-I, delar av SCID-II och Hamilton. 
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Intervjuerna genomfördes av fyra studenter på Psykologprogrammet i termin 9 
vilka samtliga genomgått en SCID-utbildning som bestod av undervisning, 
instuderingslitteratur, instruktionsvideo och rollspel. Tidsåtgång för intervjuerna 
var 15-60 minuter. Vid ett antal intervjuer framgick tidigt att depression inte 
förelåg vilket ledde till att intervjun avbröts. Därav den korta intervjutiden.  
 
Samtliga intervjuer spelades in på band för att i efterhand kunna bekräfta en satt 
diagnos. Därefter gicks materialet igenom av studenterna tillsammans med 
projektets handledare samt en psykiater knuten till projektet. Vid dessa 
genomgångar avhandlades frågor om medicinering, komorbiditet och allmän 
lämplighet för att delta i projektet. 
 
Randomisering och tillkomst av behandlingsgrupper 
Inkluderade deltagare randomiserades till antingen grupp- eller Internetbaserad 
behandling via webbsidan www.random.org.   
 
Besked om utfall av lottningen delgavs de inkluderade deltagarna via e-post. Ett 
antal av de som lottats till gruppterapi hoppade av denna betingelse vilket ledde till 
att tre istället för tänkta fyra grupper kunde formeras för denna behandlingsform. 
Grupp 1 bestod av 14 deltagare varav 8 fullföljde. Grupp 2 bestod av 11 deltagare 
varav 8 fullföljde. Grupp 3 bestod av 11 deltagare varav 8 fullföljde. Den av 
psykologstudenterna som inte ledde gruppbehandling svarade för 16 
behandlingskontakter inom Internetterapin och övriga tre psykologstudenterna 
bedrev Internetterapi med 11 klienter vardera. 
 
Internetbehandling 
Internetbehandlingen baserades på att deltagarna via en av projektets hemsidor 
(www.kbt.nu/stella) laddade ned och arbetade med en modul i taget. Modul 1 fanns 
via deltagarkod tillgänglig för alla inkluderade Internetdeltagare när behandlingen 
började. Då deltagaren kände sig klar med modulen var det obligatoriskt att klara 
ett mindre test bestående av KBT-baserade frågor för att få ett lösenord. Lösenordet 
mejlades till behandlaren som då uppgraderade deltagaren så att denne fick tillgång 
till påföljande modul. Modulen postades även i pappersform. Detta förfarande 
upprepades till och med modul 8. Uppgradering skedde endast en gång per vecka 
och det var alltså inte möjligt att genomgå behandlingen annat än på 8 veckor. 
Varje deltagare uppmanades att på söndagen fylla i sin MADRS-S skattning. 
Innehållet och omfattningen i mejlkontakten mellan behandlare och deltagare 
varierade. Somliga deltagare uppfattades som mycket självgående och andra var i 
behov av mer råd och stöd. Standardförfarande i kontakten var genomgående att 
uppmuntra deltagarna och att svara på eventuella frågor. I genomsnitt skickades 
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11.1 (sd = 2.1) mejl till deltagarna i Internetbetingelsen. In- och utgående mejltrafik 
från alla behandlare finns arkiverad. 
 
Gruppbehandling 
Inför gruppbehandlingen erhöll deltagarna via mejl information om tid och plats för 
gruppterapin. Specialistläkarna i Linköping – Psykoterapi och Psykiatri bistod 
projektet med lokaler och handledning för gruppbehandlingen. Tre 
psykologstudenter med steg-I kompetens ansvarade tillsammans med varsin 
legitimerad psykolog (hädanefter benämnda co-terapeuter) för gruppterapins 
utförande. Deltagarna i de tre grupperna kunde innan behandlingens start komma 
med önskemål om veckodag (måndag, tisdag eller torsdag) och efter hand hade ett 
likartat antal deltagare fördelats i varje grupp.  
 

Ett överordnat mål för varje gruppträff var att  gå igenom de centrala delarna av 
varje modul. För att säkerställa att gruppträffarna hade i väsentliga drag likartat 
innehåll utformades åtta terapeutmanualer, en för varje grupptillfälle. Denna 
manual sammanfattade den korresponderande modulen samt innehöll påminnelser 
om praktiska ting såsom hemläxor, tider och påminnelser om veckomätningar. 
 
Varje gruppträff varade i 120 minuter inklusive 15 minuter kafferast. I regel 
träffades psykolgstudent och co-terapeut dessutom ca 15 minuter innan och efter 
terapin för att förbereda samt utvärdera sessionen. Gruppdeltagare fyllde liksom 
Internetdeltagare i MADRS-S via Internet på söndagar. 
 
Huvudinnehåll under gruppträffarna var genomgång hemläxor, modulgenomgång 
av terapeuten och co-terapeuten,  uppmuntran till gruppdeltagarna att själva 
diskutera egna upplevelser och tolkningar. 
 
Utöver lokal bistod Specialistläkarna i Linköping – Psykoterapi och Psykiatri även 
med handledning till psykologstudenterna. Handledningen omfattade 120 minuter 
per vecka av KBT-psykoterapeut med KBT- inriktning och handledarutbildning. 
 
Eftermätning   
Efter avslutad behandling mejlades alla deltagare och fick webbadress till sida med 
olika skattningar och utvärderingsfrågor. Sextiofem personer (94%) svarade på 
denna eftermätning. 

 

Efterintervju 
Deltagarna mejlades och informerades om förestående efterintervju per telefon och 
bads att mejla tillbaka för dem lämpliga tider att bli uppringd på. Intervjuerna 
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delades upp så att intervjuarna (psykologkandidaterna) inte intervjuade någon de 
haft en behandlingskontakt med. Intervjun omfattade SCID-I, Hamilton och CGI.  
 
Etik 
 
Forskning som involverar människor måste enligt lagen etikprövas av en av 
Sveriges sex regionala etikprövningsnämnder. Studien har prövats av 
etikprövningnämnden i Linköping och fick sitt godkännande innan den startade. En 
sammanfattning av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
forskningsetiska principer publicerades på projektets hemsida. Deltagarna fick där 
veta att : 

• Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 
• Deltagarens uppgifter kommer inte att använda i kommersiellt eller 

ovetenskapligt syfte. 
• Deltagande i STELLA-studien påverkar inte möjligheten att få annan vård. 
• Resultaten från studien behandlas under sekretess. Svar på skattningar och 

frågor behandlas statistiskt i avidentifierad form. Enskilda personers svar kan 
inte spåras. 

• Alla deltagare kan få en sammanställning av studiens resultat om de så 
önskar. 

 
Vidare erbjöds deltagare att använda en skyddad mejl adress under behandlingen 
samt informerades om att känsliga sidor på webbsidan använde SSL (Secure 
Sockets Layer) som är ett kommunikationsprotokoll för överföring av personlig 
information över Internet. SSL krypterar alla data som sänds över SSL-
anslutningen. 
Ett viktigt ställningstagande innan studien tog sin början var hur misstankar om 
suicidtankar hos deltagarna skulle hanteras. Förutom den kliniska bedömning som 
behandlaren hela tiden gör i direktkontakten med gruppdeltagarna eller i 
mejlkontakten med Internetgruppen fungerade hemsidan så att svar på 4 eller högre 
på livslustfrågan i MADRS-S rödflaggades. I de fall misstankar om suicidtankar 
väcktes fanns projektets handledare eller psykiatern knuten till projektet tillgänglig 
för konsultation.  
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RESULTAT 
 

Ett oberoende t-test med tvåsidig prövning utfördes vilket visade att inga 
signifikanta skillnader fanns mellan grupperna vid förmätning på beroendemått 
eller ålder. En mixed design 2 x 2 ANOVA med en mellangruppsfaktor (live vs 
internet) och en tidsfaktor (före och efter behandling) genomfördes för varje 
beroendemått. Genomsnittlig inomgruppseffektstorlek för gruppbetingelsen var d = 
0.80. Genomsnittlig inomgruppseffektstorlek för Internetbetingelsen var d = 1.04. 
Cohen (1988) ansåg att en effektstorlek på 0.2 är liten, en effektstorlek på 0.5 
medelstor och en effektstorlek på 0.8 stor. Dessa gränsvärden avser 
mellangruppseffektstorlekar och är mer diskutabla när det gäller 
inomgruppseffektstorlekar. För fullständig resultatredovisning se Tabell 3. 
 
För Hamilton fanns en signifikant huvudeffekt av tid F(1, 57) = 122.6, p< .001. 
Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av grupp. Interaktionen var ej signifikant. 
Inomgruppseffektstorleken för grupp var d = 1.7. För Internetgruppen var 
effektstorleken d = 2.1. Mellangruppseffekten för Hamilton var d = 0.37 
 
För BDI fanns en signifikant huvudeffekt av tid F(1,57) = 65.9, p< .001. Det fanns 
ingen signifikant huvudeffekt av grupp. Interaktionen var ej signifikant. 
Inomgruppseffektstorleken för grupp var d = 0.94. För Internetgruppen var 
effektstorleken d = 1.19. Mellangruppseffekten för BDI var d = 0.37 
 
För MADRS-S fanns en signifikant huvudeffekt av tid F(1,57) = 58.6, P< .001. Det 
fanns ingen signifikant huvudeffekt av grupp. Interaktionen var ej signifikant. 
Inomgruppseffektstorleken för grupp var d = 1.06. För Internetgruppen var 
effektstorleken d = 1.35. Mellangruppseffekten för MADRS-S var d = 0.39. 
 
För QOLI fanns en signifikant huvudeffekt av tid F(1,57) = 26.87, P = < .001. Det 
fanns ingen signifikant huvudeffekt av grupp. Interaktionen var ej signifikant. 
Inomgruppseffektstorleken för grupp var d = 0.53. För Internetgruppen var 
effektstorleken d = 0.66. Mellangruppseffekten för QOLI var d = 0.39 
 
För BAI fanns en signifikant huvudeffekt av tid F(1,57) = 49.36, P = < .001. Det 
fanns ingen signifikant huvudeffekt av grupp. Interaktionen var ej signifikant. 
Inomgruppseffektstorleken för grupp var d = 0.68. För Internetgruppen var 
effektstorleken d = 0.97. Mellangruppseffekten för BAI var d = 0.51. 
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Tabell 3 
Medelvärde (standardavvikelse). Huvudeffekter för grupp och tid samt interaktionseffekter. 
Vid förmätning Grupp n=36, Internet n=33.Vid eftermätning Grupp n=30, Internet n=29 
  

 Grupp 
(n=36/30) 

Internet 
(n=33/29) 

F-värde 
1,58 

 

BDI     
Före 25.12 (6.65) 23.59 (6.78) Grupp 2.9 
Efter 17.85 (8.77) 13.56 (10.06) Tid 65.9*** 
Effektstorlek 0.94 1.19 Interaktion 1.7 
 
MADRS-S 

    

Före 23.97 (5) 23.47 (4.82) Grupp 2.69 
Efter 17.09 (8.03) 13.63 (9.77) Tid 58.6*** 
Effektstorlek 1.06 1.35 Interaktion 1.84 
     
BAI     
Före 17.45 (8.8) 15.69 (6.78) Grupp 2.69 
Efter 12.27 (6.5) 8.63 (7.78) Tid 49.36*** 
Effektstorlek 0.68 0.97 Interaktion 1.16 
     
QOLI     
Före -.63 (1.68) -,16 (1.64) Grupp 2.42 
Efter .30 (1.83) 1.07 (2.09) Tid 26.87*** 
Effektstorlek 0.53 0.66 Interaktion 0.5 
     
*** p<0.001 
 

 
Resultat av Clinical Global Improvement (CGI)-skattningar 
I Tabell 4 redovisas resultaten av de skattningar som gjordes med Clinical Global 

Improvement (CGI) efter avslutad behandling. Ingen deltagare upplevde någon 
försämring enligt CGI. I gruppbetingelsen var 77% förbättrade i någon grad. I 

Internetbetingelsen var 96% förbättrade. 
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Tabell 4 
Antal (procent) deltagare fördelat på grad av förbättring samt medelvärde för respektive grupp 
CGI  Ingen 

förändring 
(4) 

Lite 
förbättring 
(3) 

Mycket 
Förbättrad 
(2) 

Väldigt 
mycket 
Förbättrad 
(1) 

M n 

Grupp  7(23%) 8(27%) 13(43%) 2(7%) 2.7 30 
Internet  1(3%) 10(34%) 14(48%) 4(14%) 2.3 29 
 

Resultat av SCID- intervjuer 
I Tabell 5 redovisas utfallet av de SCID- intervjuer som gjordes innan 
behandlingens början. I Tabell 6 redovisas motsvarande värden för 
efterintervjuerna. Vid efterintervjun saknade 21 (70%) personer diagnos i 
Gruppbetingelsen. I Internetbetingelsen var motsvarande siffra 25 (86.2%) 
personer. I Gruppbetingelsen 9 personer fortfarande tillräckligt svåra symtom för 
att uppfylla diagnosen depression och/eller dystymi. I Internetbetingelsen uppfyllde 
4 personer kriterierna för depression och/eller dystymi. 
 
Tabell 5 
Diagnos vid förmätningen. Antal (procent) 

Behandlingsgrupp Depression Dystymi Depression+Dystymi n 
Grupp 26(72.2%) 1(2.8%) 9(25%) 36 
Internet 24(72.7%) 3(9%) 6(18.2%) 33 
 
Tabell 6 
Diagnos vid eftermätningen.  Antal (procent) 

Behandlingsgrupp Ingen 
Diagnos 

Depression Dystymi Depression+Dystymi n 

Grupp 21(70%) 4(13.3%) 3(10%) 2(6.7%) 30 
Internet 25(86.2%) 2(6.9%) 1(3.4%) 1(3.4%) 29 
 
Klinisk signifikant förbättring 
I studien har definitionen av Jacobson och Truax (1991) och Ogles, Lunnen och 
Bonesteel  (2001) av klinisk signifikant förbättring använts. I denna definition 
innebär klinisk signifikant förbättring en sänkning av två standardavvikelser i detta 
fall en sänkning på BDI med 12 poäng räknat på pre- BDI. Enligt denna definition 
har 18 av 69 personer förbättrats kliniskt signifikant vilket motsvarar 26 %.  I 
Gruppbetingelsen var 5 personer kliniskt signifikant förbättrade. Motsvarande siffra 
för Internet var 13. 
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Tidsåtgång 
I Tabell 7 redovisas tidsåtgång för respektive behandlingsform. Uttryckt i procent 
är behandlingstiden för varje person i Internetbetingelsen i genomsnitt 9.9% av 
behandlingstiden för en person i Gruppbetingelsen. För Grupp ingår tid för 
terapeut, co- terapeut och handledning.        
 

Tabell 7  
Genomsnittlig tidsåtgång uttryckt i minut per person i respektive behandlingsgrupp 
Total tid (minuter) 

Tid  Tid SD  n 
 Grupp 383.9 65.6 36 
 Internet 37.9 11.5 33 
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DISKUSSION 
 
Sammanfattning av resultaten 
 
Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i behandlingsutfall 
mellan KBT förmedlad i grupp och KBT förmedlat via Internet. Resultaten visar att 
signifikanta resultat erhållits över tid i bägge behandlingsformerna. Ingen 
signifikant skillnad mellan behandlingsformerna framkom vid den statistiska 
bearbetningen. En tendens fanns dock som pekade mot att Internetbehandling var 
mer verksam. Resultaten stöder i stort studiens hypotes att det ej skulle föreligga 
någon egentlig skillnad mellan behandlingsformerna. 
 

Resultatdiskussion 
 
Mått på depression (BDI, MADRS-S) 
Signifikanta resultat uppnåddes över tid i båda behandlingsformerna men någon 
signifikant skillnad mellan betingelserna uppmättes inte. För BDI var 
inomgruppseffektstorleken för Grupp d = 0.94 och för Internet d = 1.19. För 
MADRS-S var inomgruppseffektstorleken för Grupp d = 1.06 och för Internet d = 
1.35. Dessa effektstorlekar tyder enligt Cohen (1988) på markanta förbättringar.  
Vid traditionell individuell KBT- behandling för depression är enligt Robinson et 
al. (1990) inomgruppseffekten d = 0.85. Resultaten indikerar att 
behandlingsresultaten för såväl Grupp som Internet står sig väl i en jämförelse.  
 
Den tendens till bättre resultat i Internetbetingelsen som återfinns i resultaten kan 
eventuellt förklaras med en preferens hos deltagarna för Internetbehandling. En 
annan förklaring kan vara oerfarna gruppterapeuter.  Noterbart i sammanhanget är 
att de som randomiserades till grupp sammantaget hade något högre värden på BDI 
och MADRS-S mått för depression när de gick in i behandlingen. Det fanns vidare 
en tendens hos deltagarna i studien att betrakta Internet- betingelsen som något mer 
eftertraktansvärd vilket möjligen kan ha inneburit en besvikelse för ett antal av de 
som randomiserade till grupp. Sex personer som randomiserades till grupp deltog 
inte i efterintervjun, av dessa hade fyra personer inte deltagit i någon gruppträff. 
Motsvarande siffra för Internet är fyra personer som ej deltagit i efterintervjun, av 
dessa hade en person inte genomfört alla moduler. Ett något högre bortfall i 
gruppbetingelsen kan ha påverkat resultaten till Internetbetingelsens fördel. 
Somliga av gruppdeltagarna hade också lång väg att resa vilket kan ha utgjort en 
påfrestning för dessa deltagare. Det är tänkbart att en strukturerad utvärdering vid 
behandlingens slut kunnat ge svar på dessa frågor men en sådan administrerades ej.    
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Mått på ångest (BAI) 
Signifikanta resultat uppnåddes över tid i båda behandlingsformerna men någon 
signifikant skillnad mellan betingelserna uppmättes inte. En tendens för bättre 
resultat hos Internetgruppen fanns dock även på BAI. Också på BAI fanns en något 
högre grad av ångest hos de som randomiserats till grupp (SD = 25.12) jämfört med 
de som randomiserats till (SD = 23.59) Internet vid behandlingens början. Detta 
kan vara en delförklaring till varför Internetbetingelsen uppvisar något bättre 
resultat än Gruppbetingelsen även vad avser ångest.  
 
Mått på Livskvalitet (QOLI) 
Både de som genomgått gruppbehandling och de i Internetbetingelsen har efter 
behandlingens genomförande skattat sin livskvalitet något högre än vid 
förmätningen. Ökningarna är måttliga (d = 0.53 för grupp och d = 0.66 för Internet) 
och inga signifikanta skillnader kunde uppmätas mellan behandlingsformerna. Att 
deltagarna ej förbättrats mer på QOLI kan förklaras av att det inte är en naturlig 
följd att en minskning av depressionssymtom leder till förhöjd livskvalitet.  
Eftermätningen utfördes i nära anslutning till behandlingens slut och förändringar i 
livskvalitet kan antas ha samband med långsiktiga mål och följaktligen uppträda i 
ett längre tidsperspektiv.  
 
Andel förbättrade 
De mått vi använt för att mäta förbättring hos deltagarna i studien har varit SCID-
intervju, CGI (Clinical Global Impression), kliniskt förbättrade enligt definition av  
Jacobson och Truax (1991) och Ogles et al. (2000) innebärande en sänkning av två 
standardavvikelser som anses vara en tillräckligt stor förändring för att vara kliniskt 
relevant. I detta fall en sänkning på BDI med 12 poäng räknat på pre- BDI. 
 
Diagnosen egentlig depression (DSM-IV, 2000) sätts med stöd av SCID. I 
förmätningen uppfyllde 50 personer diagnosen depression, 4 personer diagnosen 
dystymi och 15 personer diagnosen depression+dystymi. Eftermätningsresultaten 
visar att 46 personer helt saknar depressionsdiagnos (66.66%) vilket får anses vara 
ett tillfredställande behandlingsresultat. Som tidigare nämnts avspeglar avsaknad av 
depressionsdiagnos nödvändigtvis inte en förhöjd livskvalitet. 
 
CGI skalan som användes i studien anses vara ett robust instrument för att mäta 
förändring hos patientens symtom. Den är också enkel att använda och anses vara 
känslig för förändring. Kritik som riktats mot CGI är dock att det anses vara 
subjektivt i meningen att det är klinikerns personliga skattning av symtomen som 
ligger till grund för bedömningen. Ytterligare kritik som riktats mot instrumentet är 
att bedömaren anses behöva ingående kunskaper om patientens kliniska historia 
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samt känna patienten ifråga för att kunna använda CGI på ett tillfredställande sätt 
(Guy & Bonato, 1970). Detta kan ha påverkat resultaten i STELLA- projektet då 
bedömarna saknade ingående kunskaper om deltagarnas kliniska historik.  Med 
detta som bakgrund kan resultaten från CGI ifrågasättas något.  
 
I studien har Jacobson och Truax (1991) och Ogles et al. (2000) definition av 
klinisk signifikant förbättring använts. I denna definition innebär klinisk signifikant 
förbättring en sänkning av två standardavvikelser i detta fall en sänkning på BDI 
med 12 poäng räknat på pre-BDI. Enligt denna definition har 18 av 69 personer 
förbättrats kliniskt signifikant vilket motsvarar 26 %.  Fördelningen över 
behandlingsbetingelserna är 5 personer förbättrade i grupp och 13 förbättrade i 
Internet. Återigen noteras en tendens till bättre resultat i Internetgruppen. 
 
Uttryckt i procent är behandlingstiden för varje person i Internetbetingelsen i 
genomsnitt 9.9% av behandlingstiden för en person i Gruppbetingelsen. Med tanke 
på denna tidsskillnad mellan betingelserna kan individuell Internet- terapi sägas 
vara ett kostnadseffektivt alternativ till Gruppterapi vid depression. Denna 
tidsskillnad blir mer påtaglig vid en jämförelse mellan traditionell individualterapi 
och Internetterapi.  Att mäta kostnadseffektivitet med hjälp av tidsaspekten 
motiveras av att tid är en konstant faktor jämfört med exempelvis löner, lokalhyra, 
materiel med mera. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Intern validitet  
Deltagarna randomiserades med hjälp av hemsidan www.random.org. 
Randomiseringen medför enligt Goodwin (2004) en ökad intern validitet vilket 
innebär att resultaten i studien kan anses mer tillförlitliga. Intervjuerna utfördes av 
olika personer som samtliga genomgått samma utbildning vad avser SCID-I och 
SCID-II. Intervjuarna har också använt sig av samma instruktioner för de olika 
instrumenten varför intervjuarnas relativa ovana inte bör vara ett hot mot den 
interna reliabiliteten.   
 
Goodwin (2004) menade att förekomst av konrollgrupp ytterligare ökar den interna 
validiteten. Avsaknad av kontrollgrupp i denna studie kan alltså ha påverkat den 
interna validiteten. Dock har betingelserna i tidigare studier prövats separat 
gentemot en obehandlad kontrollgrupp där det visat sig att kontrollgruppen ej 
kliniskt signifikant förbättrats (Lenndin & Vernmark, 2004; Gregory et al. 2004)  
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Extern validitet 
Den externa validiteten handlar enligt Goodwin (2004) om ifall resultaten av 
studien går att generalisera till populationen i stort.  Vi menar att vår försöksgrupp 
är generaliserbar till populationen i stort. Genomsnittsåldern i projektet var 42 år 
(vidd: 21-67) och könsfördelning var 21.7% män och 78.3% kvinnor vilket 
återspeglar kvinnors högre prevalens för att drabbas av en depression (Åsberg & 
Herlofson, 1991). Personer med pågående missbruk exkluderades ur studien vilket 
kan vara ett hot mot den externa validiteten då alkoholrelaterad problematik är 
vanlig vid depression (SBU, 2004). I stort menar vi att urvalet kan ses som 
representativt för den avsedda populationen. 
  
Behandlingsprogrammets utformning 
Behandlingsprogrammet bygger i stort på tidigare använt material som tidigare 
använts med gott resultat (Andersson et al. 2005). Materialet omarbetades något för 
att bättre passa i STELLA- studien. Utförda ändringar inkluderar bland annat 
konsekvent kapitelindelning samt anpassning till en behandlingstid om åtta veckor. 
En viss skillnad fanns mellan betingelserna då deltagarna i Internetbetingelsen 
kunde välja i vilken omfattning de skulle arbeta med sömn och avslappningsdelen. 
I gruppdelen ingick viss psykoedukation som inte var valbar. Gruppdeltagarna hade 
också en veckas uppehåll då det bedömdes att få deltagare skulle närvara på 
gruppträffen under sportlovsveckan.     
 
Begränsningar 
En tänkbar begränsning med studien är behandlarnas relativt begränsade erfarenhet 
av klinisk behandling i allmänhet och gruppbehandling i synnerhet. Detta kan ha 
påverkat utfallet av gruppbehandlingen. Internetbehandlingen bör vara mindre 
känslig för bristande erfarenhet då mer tid för eftertanke och möjlighet till 
konsultation finns i den betingelsen. Vi bedömer dock att användandet av erfarna 
co- terapeuter och regelbunden handledning till stor del kompenserade för 
kandidaternas ovana vid gruppbehandling. En möjlig förklaring till den tendens för 
bättre behandlingsresultat i Internetbehandlingen är att en betydande del av 
deltagarna hittade studien via hemsidan www.studie.nu som är en rekryteringsida 
för KBT- Internetstudier. Det är därför tänkbart att en övervikt av deltagarna hade 
en preferens för Internetbetingelsen. Ett större deltagarantal hade dessutom gett ett 
större statistiskt power. 
 
 

Slutsatser 
Syftet med studien var att genomföra en randomiserad behandlingsstudie och 
jämföra effekterna av KBT för lätt till måttlig depression via gruppbehandling och 
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Internetbehandling. Resultaten från studien visar att båda behandlingsformerna 
hade god effekt och att inga signifikanta skillnader mellan betingelserna avseende 
behandlingsutfall kunde visas. Med tanke på kostnadseffektiviteten anser vi att 
självhjälpsbehandling via Internet är ett fullt användbart alternativ eller 
komplement till traditionell KBT-gruppbehandling. Enligt vår vetskap har få eller 
inga studier tidigare genomförts som studerat skillnaden mellan KBT för lätt till 
måttlig depression via gruppbehandling och Internetbehandling. Generellt sett ger 
studien stöd för en fortsatt forskning och utveckling av Internetmediet för 
behandling av lätt till måttlig depression. 
 
Förslag till framtida forskning 
Uppföljningar av denna studie kan generera intressant information om respektive 
behandlings longitudinella effekter. Då denna studie behandlat lätt till måttlig 
depression kan ett tänkbart framtida forskningsområde vara att upprepa denna 
studie men att då även inkludera de med svårare depressionssymtom (MADR-S 
>30) samt de med komorbida alkoholproblem. Detta blir särskilt intressant med 
tanke på att samsjukligheten depression-alkoholmissbruk är förhållandevis hög i 
denna population. Det finns ett fortsatt intresse av att utforska Internetbaserad 
självhjälp och då med specifik avsikt på mängden och formen på 
behandlarkontakten. Det finns anledning att anta att även en mycket begränsad 
kontakt från behandlarens sida kan generera stora förbättringar avseende depression 
(Andersson, 2006). Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är detta mycket intressant att 
utforska vidare. Ytterligare forskning bör bedrivas avseende implementering av 
Internetbaserade självhjälpsprogram inom primärvården då det inom denna instans 
av vården cirkulerar ett stort antal individer som lider av depressiva symtom men 
som befinner sig i en gråzon och ej ”kvalificerar” sig för direkt psykiatrisk vård 
(Carlsson, 2001). 
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BILAGOR 
 
 
Kriterier för Egentlig depression enligt DSM-IV: 
 
Minst fem symtom, varav minst ett av symtomen under A, har förekommit 
under större delen av dagen, så gott som dagligen i minst två veckor den senaste 
månaden. 
 
A: 
1. Nedstämdhet 
2. Klart minskad lust och/eller minskat intresse för aktiviteter 
 
B:  
1. Betydande viktförändring 
2. Sömnstörningar 
3. Rastlöshet eller psykomotorisk agitation, 
4. Svaghetskänsla/brist på energi, 
5. Känslor av värdelöshet eller obefogade skuldkänslor 
6. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet, 
7. Självmordstankar (behöver ej förekomma dagligen under en 
tvåveckorsperiod). 

 
Symtomen skall ej bero på något av följande: 
 
C. Fysiologiska effekter av någon substans som t ex missbruk eller 
medicinering eller av somatisk 
sjukdom/skada. 
D. Okomplicerad sorg 
 
 


