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Syftet med föreliggande studie var att undersöka om trovärdighet och förväntningar på behandling, 
deltagarens smartphoneanvändning, aktivitet i behandlingen, samtidig ångestdiagnos, initial 
symtomnivå på depression samt demografiska egenskaper kan predicera behandlingsutfallet i en 
depressionsbehandling via smartphone med internetstöd utifrån beteendeaktivering och mindfulness. 
81 deltagare randomiserades till antingen beteendeaktiverings- (n=40) eller mindfulnessbetingelsen 
(n=41). Huvudutfallsmåttet var förändring i BDI-II mellan för- och eftermätning mätt med residual 
gain scores. Korrelationsanalyser genomfördes för att undersöka samband mellan prediktorer och 
utfallsmåttet. För att analysera skillnader mellan grupper gjordes regressionsanalys på 
interaktionseffekten mellan prediktor x grupp, samt envägs-ANOVA. Resultatet visade att två frågor 
som rör deltagarens smartphoneanvändning korrelerade negativt med utfallsmåttet för alla deltagare 
sammantaget; ”så här ofta i snitt laddar jag ner nya applikationer till min smartphone”, (r=-.45, p=.01, 
R2=.21), samt ”jag märker att jag ofta använder min smartphone när jag har tråkigt eller när jag inte 
har något annat att göra”, (r=-.24, p<.05, R2=.06). Av de demografiska variablerna korrelerade att ha 
sysselsättning positivt med utfallet för alla deltagare sammantaget (r=.26, p=.03, R2=.07). Civilstånd, 
att bo tillsammans med en partner, korrelerade positivt med utfallsmåttet i 
beteendeaktiveringsgruppen (r=.44, p<.01, R2=.19). En signifikant skillnad i förändring, mätt i 
förändringsvärde, mellan deltagare med måttliga och svåra initiala symtom på BDI-II observerades (t
(69)=4.36, p<.01). Ingen signifikant skillnad i eftermätningar mellan de två grupperna kunde 
observeras. Slutsatsen är att hur deltagaren använder sin smartphone kan ha betydelse för utfallet. 
Även sysselsättning och civilstånd visade sig ha betydelse för utfallet. Varken att ha en svår 
depression och/eller en samtidig ångestdiagnos visade sig vara hindrande för att ta till sig 
behandlingen. Det var flera presumtiva prediktorer som inte visade signifikanta samband med 
behandlingsutfallet vilket indikerar att behandlingen kan komma att passa en bred patientgrupp. 
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SAMMANFATTNING
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om trovärdighet och förväntningar på 
behandling, deltagarens smartphoneanvändning, aktivitet i behandlingen, samtidig 
ångestdiagnos, initial symtomnivå på depression samt demografiska egenskaper kan predicera 
behandlingsutfallet i en depressionsbehandling via smartphone med internetstöd utifrån 
beteendeaktivering och mindfulness. 81 deltagare randomiserades till antingen 
beteendeaktiverings- (n=40) eller mindfulnessbetingelsen (n=41). Huvudutfallsmåttet var 
förändring i BDI-II mellan för- och eftermätning mätt med residual gain scores. 
Korrelationsanalyser genomfördes för att undersöka samband mellan prediktorer och 
utfallsmåttet. För att analysera skillnader mellan grupper gjordes regressionsanalys på 
interaktionseffekten mellan prediktor x grupp, samt envägs-ANOVA. Resultatet visade att två 
frågor som rör deltagarens smartphoneanvändning korrelerade negativt med utfallsmåttet för 
alla deltagare sammantaget; ”så här ofta i snitt laddar jag ner nya applikationer till min 
smartphone”, (r=-.45, p=.01, R2=.21), samt ”jag märker att jag ofta använder min smartphone 
när jag har tråkigt eller när jag inte har något annat att göra”, (r=-.24, p<.05, R2=.06). Av de 
demografiska variablerna korrelerade att ha sysselsättning positivt med utfallet för alla 
deltagare sammantaget (r=.26, p=.03, R2=.07). Civilstånd, att bo tillsammans med en partner, 
korrelerade positivt med utfallsmåttet i beteendeaktiveringsgruppen (r=.44, p<.01, R2=.19). 
En signifikant skillnad i förändring, mätt i förändringsvärde, mellan deltagare med måttliga 
och svåra initiala symtom på BDI-II observerades (t(69)=4.36, p<.01). Ingen signifikant 
skillnad i eftermätningar mellan de två grupperna kunde observeras. Slutsatsen är att hur 
deltagaren använder sin smartphone kan ha betydelse för utfallet. Även sysselsättning och 
civilstånd visade sig ha betydelse för utfallet. Varken att ha en svår depression och/eller en 
samtidig ångestdiagnos visade sig vara hindrande för att ta till sig behandlingen. Det var flera 
presumtiva prediktorer som inte visade signifikanta samband med behandlingsutfallet vilket 
indikerar att behandlingen kan komma att passa en bred patientgrupp.  
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DISA-EN PREDIKTIONSSTUDIE
     Depression är en av våra stora folkhälsosjukdomar. Det finns en uppsjö av 
behandlingsformer som visat sig effektiva för behandling av depression och mycket forskning 
har gjorts på behandlingsområdet där internetbehandling på senare år har fått ett stort 
genomslag, framförallt inom kognitiv beteendeterapi. Få studier har emellertid undersökt för 
vem behandlingen fungerar och vad som kan predicera behandlingsutfallet. 
     I behandlingsstudien (Jarl & Magnusson, 2012), som är en del av det större 
forskningsprojekt som denna studie tillhör, var det övergripande syftet att jämföra 
beteendeaktivering som den primära behandlingsbetingelsen med en aktiv kontrollgrupp, vars 
behandling tog utgångspunkt i mindfulness. Den aktiva kontrollgruppen sågs i 
behandlingsstudien som en bona fide-kontrollgrupp då deltagarna fick en behandling som 
syftade till att behandla depression och metoden byggde på en erkänd psykologisk teori, 
mindfulness, som även behandlarna hade kunskap om. Resultatet visade att både 
behandlingsbetingelsen och den aktiva kontrollgruppen var effektiva för att behandla 
depression varför vi i denna studie kommer att se båda grupperna som aktiva 
behandlingsbetingelser. 
      Beteendeaktivering och mindfulness har inte tidigare stått som ensamma 
behandlingskomponenter, i ett så kortfattat textformat, och med en smartphone-applikation 
som verktyg i vägledd självhjälp med internetstöd. Då behandlingen är den första i sitt slag är 
det av stor vikt att närmare undersöka för vilka behandlingen är effektiv. Det främsta bidraget 
denna studie kan komma att ge är en indikation om vilka detta nya behandlingsupplägg är 
lämpligt för samt ge uppslag för en vidareutveckling av behandlingsformatet. 

Depression
                                                                              
Definition och diagnostisering 	
      
     Depression är en affektiv sjukdom 
som kännetecknas av både 
psykologiska, beteendemässiga och 
fysiologiska symtom (Cassano & 
Fava, 2002). Depression, precis som 
andra psykiska sjukdomar, 
diagnostiseras utifrån 
symtombeskrivningar 
(Socialstyrelsen, 2010). Depression 
kännetecknas av en långvarig 
nedstämdhet och hopplöshetskänslor.  
Det är även vanligt med energilöshet, 
sömnstörningar och 
koncentrationsproblem. Det finns två 
stora diagnossystem för psykiska 
sjukdomar, Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM; 
American Psychiatric Association,
2000) och International Clasification 
of Diseases (ICD-10; World Health 
Organisation, 1992). I det aktuella 
forskningsprojektet har DSM-IV 
(American Psychiatric Association, 
2000) använts och kriterierna för 
egentlig depression kan ses i figur 1.       Figur 1. DSM-IV kriterier för egentlig depression 

Egentlig depression, F32/F33 (DSM-IV)
1. Nedstämdhet under större delen av dagen,  så gott 
som dagligen
2. Klart minskat intresse för, eller minskad glädje av, 
nästan alla aktiviteter under större delen av dagen, så 
gott som dagligen
3. Betydande viktnedgång eller viktuppgång
4. Sömnstörning
5. Psykomotorisk agitation eller hämning så gott som 
dagligen
6. Svaghetskänsla eller brist på energi
7. Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller 
obefogade skuldkänslor
8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga
9. Återkommande tankar på döden

Minst fem av ovanstående kriterium måste ha 
förekommit under samma tvåveckorsperiod, varav minst 
ett måste vara kriterium 1 eller 2. 
Problemen ska också upplevas orsaka ett signifikant 
lidande eller försämrad funktion i t.ex. arbete. 
Symptomen förklaras inte bättre av okomplicerad sorg.
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     När det är fastställt att en depression föreligger anges även depressionens allvarlighetsgrad 
(Socialstyrelsen, 2010). Depressionen kan vara lindrig, måttlig eller svår och detta avgörs 
utifrån antalet symtom samt intensiteten i dessa (American Psychiatric Association, 2000). 
När kriterierna för egentlig depression inte är uppfyllda men det förekommer depressiva 
symtom kallas detta för subklinisk- eller minor depression (Socialstyrelsen, 2010). När 
individen tillfrisknar från depressionen kallas detta fullständig remission. Partiell remission 
innebär istället att individen har minskade men fortfarande kvarvarande depressiva symtom 
(American Psychiatric Association, 2000). 
     
Förekomst av depression
     Egentlig depression är en av de stora folksjukdomarna och en av de främsta orsakerna till 
funktionsnedsättning och ohälsa i världen (World Health Organisation, 2004). Enligt Kessler, 
Chiu, Demler, Merikangas och Walters (2005) drabbas 17 procent av världens befolkning 
någon gång under livet av en depression. 
     Enligt Socialstyrelsen (2010) kommer 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla 
män någon gång i livet hamna i en behandlingskrävande depression. Vid en viss tidpunkt 
uppfyller mellan 4 och 10 procent av den vuxna befolkningen kriterierna för egentlig 
depression (Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU, 2004). Siffrorna varierar 
emellertid mellan olika studier på grund av att man valt att avgränsa och definiera depression 
på olika sätt. Enligt SBU (2004) har studier från Europa, Nordamerika och Australien hittat 
variationer mellan 5-25 procent för kvinnor och mellan 3-10 procent för män. De flesta 
studierna visar på stora könsskillnader som framträder i tidiga tonåren. Hos äldre personer är 
skillnaderna inte lika stora och hos barn är depression något vanligare hos pojkar än hos 
flickor. Enligt SBU (2004) finns det indikationer på att lindrig och måttlig depression har 
blivit allt vanligare under de senaste 50 åren och debuterar även i lägre åldrar. Svårare 
depressioner har däremot legat på en relativt stabil nivå. Detta kan bero på att depressioner 
idag upptäcks och behandlas tidigare och eventuellt inte ges chansen att nå större 
svårighetsgrad. Enligt en amerikansk översiktsartikel av Cassano och Fava (2002) står 
självmord för 0.9 procent av alla dödsfall i den generella populationen och depression är den 
största riskfaktorn för suicid där cirka 21 procent av individer med återkommande 
depressionssjukdomar försöker begå självmord någon gång.
     Av de som drabbas av depression söker mellan en fjärdedel till hälften vård (Ebmeier, 
Donaghey & Steele, 2006). Enligt Cassano och Fava (2002) är det inte ovanligt med en 
underrepresentation av både diagnostisering och behandling av depression inom vården. 
Tidiga insatser är av stor vikt då risken för att drabbas av ytterligare en depression ökar med 
antalet depressionsepisoder och för varje insjuknande blir intervallerna mellan episoderna 
kortare (Kessing, Hansen & Andersen, 2004). 

Samhällskostnader av depression
     Depression leder till stora samhällskostnader både direkt och indirekt. Forskning har visat 
på stora samband mellan depression och ökad sjuklighet, ökad dödlighet, ökad användning av 
vårdenheter samt minskad produktivitet (Socialstyrelsen, 2010). Patienter med kroppsliga 
sjukdomar, såsom hjärtsjukdomar, diabetes och cancer har lättare att hamna i en depression 
(Cassano & Fava, 2002). Detta har visat sig leda till sämre följsamhet i behandling av den 
kroppsliga sjukdomen och ökade vårdkostnader (SBU, 2004). Komorbiditet med depression 
vid behandling av andra psykiska sjukdomar, exempelvis social fobi, har vidare visat sig 
försämra behandlingsutfallet (Eskildsen, Hougaard, & Rosenberg, 2010). 
     Den sammanlagda kostnaden för vad depressioner och dess följder kostar samhället har 
ökat och år 2006 beräknades denna kostnad vara nära 25 miljarder kronor i Sverige (Sobocki, 
2006). Kostnaderna för antidepressiva läkemedel har emellertid minskat. Från 2002 till 2006 
har kostnaden minskat med 4 miljoner kronor och år 2006 var den totala kostnaden på 1,2 
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miljarder kronor. Trots denna minskning så skrivs det idag ut mer tabletter än under år 2002 
(Sobocki, 2006). För i genomsnitt var tredje patient som insjuknar i depression uppnås inte 
tillfredsställande resultat med den första medicinska behandlingen, antingen på grund av 
omfattande biverkningar eller på grund av avsaknad av önskvärd effekt (SBU, 2004). 
     Flera studier visar att psykologisk behandling ger bättre långtidseffekter än medicinsk 
behandling gällande depression (Socialstyrelsen, 2010). Trots detta är det medicinsk 
behandling som är vanligast förekommande (Sobocki, 2006). En ökad satsning på 
psykologisk behandling hade på kort sikt ökat kostnaderna, men hade på längre sikt kunnat 
leda till minskade återfall i depression och därigenom lägre samhällskostnader 
(Socialstyrelsen, 2010). 

Behandling av depression
     Det finns flertalet behandlingar för depression, både medicinska och psykologiska. Vad 
gäller antidepressiv behandling av depression kan den delas in i tre huvudsakliga klasser; 
selektiva seratoninåterupptagshämmare (SSRI), tricykliska antidepressiva (TCA) och 
monoaminooxidashämmare (MAOI), där SSRI är den som skrivs ut mest (Hollon, Thase & 
Markowitz, 2002).  
     Vid mild till måttlig depression har flera olika psykologiska metoder visat sig effektiva 
(Cuijpers, van Straten, Andersson & Van Oppen, 2008). Socialstyrelsen (2010) 
rekommenderar i första hand kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi 
(IPT) för behandling av vuxna. Näst efter dessa två behandlingsformer rekommenderas 
psykodynamisk korttidsbehandling. Nedan följer en kortare genomgång av KBT, 
beteendeaktivering och mindfulness då dessa ligger till grund för behandlingen i aktuell 
studie.  

Kognitiv beteendeterapi 
     KBT är en effektiv behandling för depression (Butler, Chapman, Forman, & Beck, 2006). 
KBT bygger på två större teoribildningar, den kognitiva och den inlärningsteoretiska, och är 
ett samlingsnamn för en mängd behandlingar med delvis olika innehåll men med det 
gemensamma antagandet att depression orsakas samt vidmakthålls av inlärda beteenden och 
tankar (Hollon, Thase, & Markowitz, 2002). 
     Behandlingsformen är strukturerad, målfokuserad samt nu-orienterad och innehåller ett 
antal strategier som syftar till att förändra och skapa en större flexibilitet i patientens sätt att 
förhålla sig till sin kontext (Hollon et al., 2002). Man brukar tala om första-, andra- och tredje 
vågens KBT där olika komponenter varit centrala för både förklaring och behandling av 
individens problematik. Från ett tydligt fokus på de yttre beteendena i första vågens KBT, till 
en förklaringsgrund som baserade sig på patientens inre upplevelser och tankar i andra vågen, 
och nu i tredje vågen ett tydligt fokus på språkets inverkan på patientens lidande med inslag 
av österländsk filosofi (Hayes, 1999). 
     I denna studie utvärderas två behandlingsformer där den ena bygger på  beteendeaktivering 
ur första vågens KBT och den andra på mindfulness från den tredje vågen. Här följer en 
genomgång av dessa två behandlingsformer. 
   
Beteendeaktivering 
     De senaste årtiondena har intresset för beteendebaserade interventioner och 
beteendeaktivering (BA) vid behandling av depression fått ett uppsving (Dimidjian, Barrera, 
Martell, Munoz, & Lewinsohn, 2011). Studier som visar att BA är en effektiv 
behandlingsmetod vid depression har ökat och flera meta-analyser har gjorts som visat på 
goda effekter (Cuijpers, van Straten, & Warmerdam. 2007; Ekers, Richards, & Gilbody, 2008; 
Mazzucchelli, Kane, & Rees, 2009).
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     Dimidjian et al. (2011) beskriver BA som ett strukturerat, psykoterapeutiskt 
förhållningssätt som syftar till att öka patientens engagemang i funktionella och adaptiva 
aktiviteter, samt minska engagemang i aktiviteter som vidmakthåller eller ökar risken för 
depression. I beteendeaktivering förklaras uppkomst samt vidmakthållande av 
depressionssymtom utifrån att individen har förlorat kontakt med betydelsefulla förstärkare i 
sitt liv (Hollon et al., 2002). Detta kan attribueras till problem i individens omgivning, 
avsaknad av nödvändiga sociala färdigheter eller utifrån negativa livshändelser. Dessa har lett 
till att individens liv innehåller för få positiva förstärkare, för mycket negativt förstärkta 
beteenden och/eller för mycket bestraffning. Detta får ofta konsekvensen att individen drar sig 
undan vilket leder till ännu mindre energi och ökad nedstämdhet. Det skapas således en ond 
cirkel där isoleringen bidrar till att individen får allt mindre kontakt med positiva förstärkare 
och har till slut en mycket begränsad beteenderepertoar (Hollon et al., 2002). BA som metod 
går därför ut på att gå in och bryta denna negativa cirkel med att planera in och genomföra 
aktiviteter som kan leda till positiv förstärkning för personen (Dimidjian et al., 2011).
     Forskning har visat att beteendeaktivering ensam har gett lika goda resultat som den 
kompletta KBT behandlingen och även efter en tvåårsuppföljning har likvärdiga resultat 
uppnåtts (Gortner, Gollan, Dobson & Jacobson, 1998).    

Mindfulness
     Ursprunget till mindfulness är något oklart, men vi vet att förhållningssättet har funnits i 
tusentals år och har uppmärksammats inom de flesta religiösa trossystem (Fletcher & Hayes, 
2005). Jon Kabat-Zinn (1994), ett stort namn inom området, definierar mindfulness som ett 
totalt fokus på här och nu. I ett tillstånd av mindfulness förhåller sig individen ickedömande 
och accepterande mot sina inre och yttre upplevelser. 
     Det är först på senare år som man har börjat introducera mindfulness i en klinisk kontext 
och flera psykoterapiformer har idag inslag av mindfulness i behandling av olika psykiska 
störningar. 
     Mindfulness har främst uppmärksammats som en intervention inom tredje vågens KBT 
(Fletcher & Hayes, 2005) där den utgör en viktig komponent i mindfulnessbaserad kognitiv 
terapi (MBCT, Chiesa & Serretti, 2011) dialektisk beteendeterapi (DBT; Linehan, 1993), och 
acceptance and commitment therapy (ACT; Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). Forskningsfynd 
visar på användbarheten vid behandling av ett stort antal fysiska och psykiska åkommor 
(Chiesa & Serretti, 2010). Forskning har även visat att mindfulness kan vara en framgångsrik 
komponent i behandling av depression, och då framförallt vid återkommande depressioner 
(Chiesa & Serretti, 2010). Hitintills har emellertid ingen studie publicerats där mindfulness 
stått som ensam och fristående behandlingsintervention för depression. 
        

Modern informationsteknik som behandlingsverktyg

Internetbehandling 
     Internetbaserad terapi har väckt mycket intresse och har forskats på i över tio år (Barak, 
Hen, Boniel-Nissim & Shapira, 2008). I Sverige har vägledda självhjälpsbehandlingar blivit 
ett allt vanligare inslag i det behandlingsutbud som erbjuds patienter (Socialstyrelsen, 2010). 
     Det är svårt att få en enhetlig bild av effekten av internetbehandling då utöver att olika 
psykologiska metoder och interventioner har använts, så har även upplägget i studierna skiljt 
sig åt (Barak et al., 2008). Internetbehandling har levererats i form av ren självhjälp, vägledd 
självhjälp och som ett komplement mellan terapisessioner i traditionell psykoterapeutisk 
behandling (MacLeod, Martinez & Williams, 2009). Studierna skiljer sig även åt huruvida 
behandlingen har levererats i realtid, samt på vilket sätt behandlaren kommunicerat med 
patienten, exempelvis genom text, rörlig bild eller ljud (Barak et al., 2008).
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     Det har emellertid gjorts meta-analyser som visar på positiva behandlingseffekter vid 
internetbehandling. I Baraks et al. (2008) meta-analys över internetbehandlingar gjorda fram 
till 2006 observerades en genomsnittlig effektstorlek på d=0.53, vilket enligt Barak och 
kollegor kan jämställas med effektstorleken för traditionell psykoterapi. Andrews, Cuijpers, 
Craske, McEvoy och Titov (2010) har i sin meta-analys specifikt tittat på KBT-behandling av 
depression och ångest via internet och jämfört detta med traditionell KBT-behandling. De 
fann att KBT-behandling över internet var likvärdig traditionell KBT-behandling både 
gällande behandlingseffekt och deltagarnas nöjdhet. I den internetbaserade behandlingen var 
terapeuttiden reducerad med 50 procent i jämförelse med den traditionella KBT-behandlingen. 
     Både i depressionsbehandling över internet och traditionell behandling utifrån KBT har 
andelen avhopp rapporterats ligga mellan 15-35 procent. Lite forskning har gjorts på vad 
dessa avhopp beror på och hur man ska kunna minska andelen avhopp i framtida 
depressionsbehandlingar (Kaltenthaler, Parry, Beverly & Ferriter, 2008).
     Mycket forskning har fokuserat på KBT-behandling över internet, där BA i flera fall varit 
en av flera komponenter i behandlingarna (se exempelvis Andersson & Cuijpers, 2009). 
Forskning på mindfulness är inte lika utbredd, men metoden har visat sig effektiv som en 
aktiv komponent av flera i internetbehandlingar för bland annat Irritabel Bowel Syndrom 
(IBS; Ljótsson et al., 2011) och tinnitus (Andersson & Kaldo, 2004). På Umeå Universitet 
pågår just nu den första renodlade internetbehandlingen med mindfulness för ångest (se http://
www.imå.se/). 

Smartphone
    Studier har undersökt mobiltelefoner som ett verktyg för att uppmuntra patienter till fysisk 
aktivitet och hälsosammare diet, för att kunna monitorera symtom vid astma och 
hjärtsjukdomar samt som stöd vid rökavvänjning för att nämna några områden (Klasnja & 
Pratt, 2011). Att använda smartphone som ett terapiverktyg är hittills relativt outforskat. 
     Vi har funnit tre pilotstudier som har använt smartphone som ett terapeutiskt verktyg 
(Burns et al., 2011; Morris et al., 2010; Rizvi, Dimeff, Skutch, Carroll & Linehan, 2011).
     Burns et al. (2011) gav deltagarna i en depressionsbehandling stöd av en behandlare 
genom telefon och e-mail. Deltagarens smartphone användes för att monitorera, ge tillgång 
till verktyg, lektioner och feed-back utifrån beteendeaktivering. I monitoreringen använde de 
sig av 38 olika telefonsensorer som bland annat kunde läsa av var personen befann sig, 
nyligen ringda nummer, aktivitetsgrad, humör och motivationsnivå. Denna studie visade på en 
förbättring i depressionsmått och att deltagarna överlag var nöjda med behandlingen.               
     I en annan pilotstudie gjord av Morris et al. (2010) använde man sig av en smartphone-
applikation där deltagare uppmanades att skatta sitt mående. Utifrån dessa skattningar fick 
deltagaren sedan terapeutiska interventioner föreslagna som exempelvis kroppsscanning och 
andningsövningar. Morris et al. (2010) uttrycker sig försiktigt kring resultaten då det är en 
pilotstudie men för fram att det ligger en stor potential i att använda smartphone som ett 
verktyg för att leverera psykoterapeutisk behandling.
     Rizvi et al. (2011) har i sin pilotstudie undersökt en smartphone-applikation som ett tillägg 
till den sedvanliga dialektiska beteendeterapeutiska behandlingen (DBT) för patienter med 
borderline personlighetsstörning och samtidig missbruksdiagnos. De fann resultat som 
indikerade på att smartphone är ett lovande verktyg som komplement i DBT-behandling för 
att underlätta framförallt färdighetsträning. Författarna fann även att patienternas 
depressionssymtom minskade. De spekulerar i huruvida detta har att göra med att patienterna 
fått ett verktyg som de kunnat använda i vardagen och därmed ökat deras tro på sin egen 
förmåga att klara av olika situationer. 
     Enligt Dimidjian et al. (2011) är BA som metod kompatibelt med många nya 
“leveranssätt” så som dator-, internet- och telefonteknologi. I samband med den snabba 
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utvecklingen av smartphoneteknologi (Mediavision, 2011) har det även uppkommit flertalet 
olika kommersiella mindfulness-applikationer på marknaden. 

Prediktorer för behandlingsutfall
     För att optimera val av behandling, effektivisera depressionsvården samt undvika att 
patienter genomgår behandling utan tillfredsställande resultat är det av stor vikt att identifiera 
vilka patientvariabler som kan predicera behandlingsutfall (de Graaf, Hollon, & Huibers, 
2010). Prediktionsstudier kan hjälpa till att matcha patienter till lämplig behandling och 
lämpligt behandlingsformat. Om vi inte vet vilka prediktorer som är relevanta är det svårt att 
fortsätta att utveckla och förbättra behandlingsprogram (Steketee & Chambless, 1992). 
Amerikanska psykologförbundet (American Psychological Association, 2006) betonar vikten 
av att prioritera prediktionsstudier i framtida forskning. 
     Prediktionsfältet har bevittnat en ökad uppmärksamhet på senare år men studierna är 
fortfarande få till antal och står inte i proportion till antalet behandlingsstudier som 
publicerats (Eskildsen, Hougaard & Rosenberg, 2010; de Graaf et al., 2010). 

Prediktorer för traditionell depressionsbehandling
     Flera viktiga prediktorer för behandlingsutfall vid depression i traditionell psykoterapi har 
identifierats (de Graaf et al., 2010). Demografiska egenskaper som visat sig kunna predicera 
behandlingsutfall på gruppnivå är bland annat huruvida man är gift eller inte (Hamilton & 
Dobson, 2002). Lamers et al. (2011) fann att singelskap var relaterat till svårare 
depressionssymtom vid en ettårsuppföljning av deltagare diagnosticerade med egentlig 
depression. I samma studie fann de även att en högre ålder var relaterad till svårare 
depressionssymtom vid uppföljning. 
     Få studier har specifikt undersökt skillnader mellan kön vid respons på psykoterapeutisk 
behandling vid depression. Parker, Blanch och Crawford (2011) har emellertid sammanfattat 
forskningsläget och menar att man inte har kunnat påvisa några större skillnader utifrån kön. 
     Kliniska faktorer som i forskning har visat sig kunna predicera behandlingsutfall är 
symtomnivå före behandling, antalet tidigare episoder av depression, hög kronicitet samt tidig 
ålder vid första insjuknandet (Van et al., 2008; Hamilton & Dobson, 2002; de Graaf et al., 
2010). Man har även sett att hur snabbt patienten svarar på en behandling är avgörande för 
utfallet (Van et al., 2008). Lamers et al. (2011) fann man även att trauma i barndomen var 
relaterat till svårare depressionssymtom samt att svårighetsgraden på depressionen i en 
kombination med en samtidig ångestdiagnos vid första mättillfället predicerade svårare 
depression vid uppföljningen. 
     I en studie av Gollan et al. (2006) visade resultaten att beteendemått, så som aktivitetsgrad 
och negativa aktivitetsmönster, i större utsträckning predicerade risken att återfalla i 
depression i jämförelse med mått på negativa tankar i en behandling av depression med 
kognitiva- och beteendeterapeutiska interventioner. Författarna menar att patienter med en 
generellt sänkt responsnivå på lustfyllda aktiviteter uppvisar en större risk att återfalla i 
depression trots att de har tillfrisknat efter behandling. Hamilton och Dobson (2002) fann 
dock i sin studie stöd för att kognitiva faktorer så som höga nivåer av dysfunktionella attityder 
och specifika uppfattningar om depressionens natur predicerade utfallet i kognitiv terapi. 
     När det gäller personlighet har man sett att neuroticism är associerat med ett sämre 
behandlingsutfall (Spek, Nyklicek, Cuijpers & Pop, 2008). I en studie av Lamers et al. (2011) 
var neurotiska drag den största riskfaktorn för bibehållen depression vid ettårsuppföljningen 
oberoende av deltagarnas kliniska problematik. Höga skattningar på extraversion före 
behandling har istället setts predicera bättre social anpassning vid ettårsuppföljning (Spek et 
al., 2008). Forskning har även visat att personer med personlighetsstörningar, framförallt 
beroende-, undvikande- och tvångsmässig personlighetsstörning, har en ökad risk för att 
återfalla i depression (se exempelvis Gollan, Gortner & Dobson, 2006; Fournier et al., 2008). 
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Prediktorer för kognitiv beteendeterapi över internet vid depression 
     Trots likheter mellan internetbehandling och traditionell behandling kan man, enligt 
Andersson, Bergström, Holländare, Ekselius och Carlbring (2004), inte utgå ifrån att de delar 
samma prediktorer för behandlingsutfall. Få prediktionsstudier på KBT över internet har 
gjorts (Andersson, Carlbring & Grimlund, 2008; de Graaf et al., 2010). I en genomgång av 
området påträffades endast tre studier som specifikt tittar på prediktionsvariabler vid 
internetbehandling av depression utifrån KBT (Andersson et al., 2004; Spek et al., 2008; de 
Graaf et al., 2010). 
     Andersson et al. (2004) fann i sin studie att antalet tidigare episoder av depression var 
negativt associerat med symtomförbättring i likhet med fynd vid traditionell behandling. Trots 
att sambandet var svagt drar författarna slutsatsen att patienter med upprepade episoder av 
depression kan dra mindre nytta av självhjälp över internet än de som insjuknat för första 
gången. I linje med tidigare forskning fann de även att högre förmätningsnivåer på depression 
och ångest predicerar sämre respons på självhjälpsbehandling. I denna studie var utbildning 
inte korrelerat med utfall. Detta trots att Andersson et al. (2004) menar att självhjälp kräver en 
viss nivå av läsförmåga och datakunskap. Enligt författarna kan resultatet förklaras utifrån att 
en homogen grupp av deltagare tilltalas, med en högre utbildning och stor erfarenhet av 
datorer sedan tidigare. De fann inte heller något samband mellan kön och behandlingsutfall. 
     Spek et al. (2008) fann i sin prediktionsstudie som undersökte både grupp och 
internetbehandling utifrån KBT, till skillnad från Andersson et al. (2004), att höga 
förmätningar på depression och kvinnligt kön predicerade bättre utfall i båda behandlings-
betingelserna. De fann även att högre utbildning var en signifikant prediktor för behandlings-
utfallet, där deltagare med högre utbildningsnivå förbättrades mer efter behandling. Deltagare 
med lägre utbildning hoppade av i större utsträckning innan behandlingsstart. Spek och 
kollegor (2008) fann även i linje med tidigare forskning att lägre skattningar på neuroticism 
predicerade bättre utfall i båda grupperna. Författarna hittade inte något samband mellan 
antalet tidigare depressionsperioder och behandlingsutfall och inte heller för äktenskapsstatus. 
     De Graaf et al. (2010) jämförde i sin studie ren självhjälp utifrån KBT med traditionell 
KBT-behandling samt en kombination av dessa båda. Oavsett behandlingsbetingelse 
predicerade låg grad av depression vid förmätning, snabb förbättring tidigt i behandlingen 
samt en sysselsättning mindre depressionssymtom vid uppföljningen 12 månader senare. 
Författarna fann även att en “extremt positiv” behandlingsrespons var en central prediktor i 
självhjälpsbetingelsen men inte i den traditionella behandlingen. Författarna konceptualiserar 
detta som en inneboende optimism hos deltagaren. Denna optimism kan hjälpa deltagaren att 
på fördelaktigt sätt närma sig och ta till sig innehållet i självhjälpsbehandlingen.   
     När det gäller prediktionskraften i depressionssymtom före behandling är 
forskningsfynden är inte konsekventa. Sammanfattningsvis fann Andersson et al. (2004) att 
högre förmätningar av depression predicerade sämre utfall, Spek et al. (2008) fann å sin sida 
att höga förmätningar av depression predicerade ett bättre utfall och de Graaf et al. (2010) 
fann att allvarligt deprimerade individer var mer sannolika att sluta med höga 
depressionsskattningar men även uppvisa en tillförlitlig förändring i symtom. Enligt de Graaf 
och kollegor (2010) kan deras resultat förstås utifrån att högre depressionsskattningar ger rum 
för större tillförlitliga minskningar. 
     Sammanfattningsvis har prediktionsforskningen urskiljt variabler som påverkar 
behandlingsutfall. Forskningen är emellertid inte entydig kring betydelsen av de enskilda 
variablerna.  
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Trovärdighet och förväntningar
     Olika behandlingar och terapier kan variera i hur trovärdiga de upplevs av deltagaren 
(Borkovec & Nau, 1972). Tidigare forskning har bland annat visat att KBT-behandlingar ses 
som mer trovärdiga än psykodynamiska behandlingar innan behandlingsstart (Bragesjö, 
Clinton & Sandell, 2004). 
     Enligt Devilly och Borkovec (2000) kan deltagaren behöva uppfatta behandlingen som 
tillräckligt trovärdig för att faktiskt vilja delta och göra detta på ett motiverat sätt. Om en 
jämförelse mellan olika behandlingsbetingelser ska göras och betingelserna inte är likvärdiga 
på dessa faktorer i början av behandlingen, går det inte att utesluta att olika nivåer av 
trovärdighet och förväntningar på behandlingen ligger bakom eventuella skillnader i utfall 
istället för behandlingskomponenterna i sig. Forskning har visat att en behandlings 
trovärdighet och förväntan på den kan påverkas genom en systematisk manipulation av 
egenskaper så som behandlingens längd, informationsmängd och språkanvändning (Devilly & 
Borkovec, 2000).
     Syftet med placebobehandlingar är ofta att kontrollera för effekten som tron på 
behandlingen i sig kan ge (Borkovec & Nau, 1972). När grupper jämförs och en skillnad 
hittas i deltagarnas skattningar av behandlingens trovärdighet finns det, enligt Borkovec och 
Nau (1972), tre olika förklaringar till hur denna skillnad kan ha uppkommit. En förklaring är 
att det finns en skillnad mellan de aktiva behandlingskomponenterna, en annan förklaring är 
att skillnaden återfinns både i de aktiva behandlingskomponenterna men även i deltagarens 
förväntan på behandlingen och en tredje förklaring är att det enbart är en skillnad i 
deltagarens förväntan.
    Flera forskargrupper har argumenterat för att behandlingens trovärdighet och förväntningar 
kan vara av speciell relevans för behandlingsutfallet i självhjälpsbehandlingar (t.ex Geraghty, 
Wood, & Hyland, 2010; Titov, Andrews, Choi, Schwencke, & Mahoney, 2008). Det har vidare 
diskuterats huruvida självhjälp ses som en mindre trovärdig behandling i relation till 
traditionell psykoterapi där patienten träffar en behandlare (Nordgreen et al., 2012). 
     Enligt Nordgreen et al. (2012) kan behandlingens trovärdighet förstås som en funktion av 
motivation, eller en förändringsbenägenhet, i icke vägledd självhjälp. Deltagare som har en 
förändringsbenägenhet kan besitta en kapacitet att arbeta mer självständigt än de som har en 
mindre tydlig bild av sina problem och behov. De som uppfattar behandlingen som mindre 
lämplig, logisk, eller hjälpsam eller som har låga förväntningar på att bli hjälpta kanske inte 
ser meningen med att följa behandlingen. 
     I en studie av de Graaf et al. (2009) fann man att förväntan, men inte trovärdighet, var 
positivt relaterat till förbättring i depressionssymtom på lång sikt i en icke vägledd datoriserad 
självhjälpsbehandling för depression. Förväntan på behandlingen har även visat sig signifikant 
predicera behandlingsutfall vid behandling av bland annat social fobi i grupp (Chambless, 
Tran & Glass, 1997) och data-administrerad behandling av bulimi (Murray et al., 2003). 
Förväntningar på behandlingen har vidare setts predicera huruvida deltagare fullföljer en 
behandling eller inte (Geraghty, Wood & Hyland, 2010) och Nordgreen et al. (2012) fann i sin 
studie att höga skattningar av behandlingens trovärdighet var associerat med en ökad 
följsamhet till behandlingen i icke vägledd självhjälp för social fobi. Enligt Geraghty et al. 
(2010) skulle terapeuten i vägledda självhjälpsbehandlingar eventuellt kunna påverka låga 
förväntningar hos deltagaren genom att bemöta deltagarens tvivel och funderingar under 
behandlingens gång. 
     Borkovec och Nau (1972) har utvecklat Credibility/Expectancy scale (C-scale) som avser 
att mäta hur logisk deltagaren anser att behandlingen är (credibility) samt vilka förbättringar 
deltagaren förväntar sig för egen del (expectancy). I tabell 1 följer en genomgång av studier 
som har använt C-scale där medelvärden presenteras för att sedan kunna jämföras med 
erhållna medelvärden i föreliggande studie.  
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Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser på C-scale för olika behandlingsstudier

Medelvärden (SD)
C-scale*

Nordgreen et al. (2012)
Vägledd internetbehandling/icke-vägledd internetbehandling för social fobi 34.67 (7.75) / 34.16 (7.76)

Ljótsson et al. (2010)
Vägledd självhjälpsbehandling för irritable bowel syndrom 31.4 (10.7)

Andersson et al. (2008)
Vägledd internetbehandling/traditionell behandling för paniksyndrom 32.70 (6.00) / 41.70 (7.00)

Carlbring, Ekselius & Andersson (2003)
Vägledd internetbehandling; KBT/tillämpad avslappning för paniksyndrom 34.9 (9.5) / 32.6 (7.4)

*C-scale, Credibility/Expectancy scale
     
Aktivitet i behandling
     I internetbehandling har man framförallt undersökt antalet deltagare som fullföljt moduler 
och använt detta som ett mått på följsamhet. Nordgreen et al. (2012) definierade exempelvis 
följsamhet utifrån att man hade fullföljt minst 75 procent av modulerna i behandlingen. 
Forskning som undersöker annan form av aktivitet från deltagarna är mer sällsynt. De Graaf 
et al. (2009) använde, i sin studie på icke-vägledd depressionsbehandling över internet, ett 
”track-and-trace”-system där aktivitet under behandling såsom tid spenderad på 
behandlingsportalen, tid spenderad vid varje inloggning och antalet besök till olika delar av 
programmet registrerats. De fann att antalet inloggningar och tid som spenderades på 
programmet var signifikant associerat med utfallet. De fann även att en frekvent användning 
av programmets olika delar var positivt relaterat till en minskning i depressionssymtom på 
kort sikt, endast hemuppgifter var relaterade till en långsiktig förbättring i 
depressionssymtom. Andersson et al. (2004) använde antalet inlägg på ett diskussionsforum 
som ett processmått i sin sexmånadersuppföljning av en KBT-behandling av depression över 
internet. De fann inget samband mellan antalet inlägg i diskussionsforumet och 
uppföljningsskattningarna på depressionssymtom. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syfte
     Syftet med föreliggande studie är att undersöka valda variablers potentiella förmåga att 
predicera behandlingsutfallet i en depressionsbehandling via smartphone med internetstöd. Då 
denna studie är den första i sitt slag är syftet även att få en deskriptiv bild av 
prediktorvariblerna och undersöka eventuella skillnader mellan de två 
behandlingsbetingelserna, beteendeaktivering och mindfulness. Inga hypoteser har 
formulerats för den aktuella studien. Författarna gick emellertid in i projektet med en tanke 
om att frekvent och van smartphoneanvändning skulle kunna underlätta för att ta till sig denna 
behandlingsform.

Frågeställningar
     I en prediktionsstudie finns det möjlighet att undersöka ett stort antal prediktorer och även 
analysera dessa i relation till flertalet utfallsmått. En avgränsning har därför varit nödvändig. 
Utifrån tidigare forskning samt utifrån det explorativa syftet har följande frågeställningar 
formulerats:

1. Kan deltagarnas skattningar på Credibility/Expectancy scale predicera 
behandlingsutfallet? 

2. Kan deltagarnas användning av och attityd till sin smartphone, mätt med ett 
smartphoneformulär utformat till denna studie, predicera behandlingsutfallet?

3. Kan aktivitet i behandlingen, mätt i antalet skrivna meddelande till behandlaren för 
båda betingelserna samt registrerade beteenden för beteendeaktiveringsbetingelsen, 
predicera behandlingsutfallet?

4. Kan kliniska variabler så som initial symtomnivå samt en samtidig ångestdiagnos 
predicera behandlingsutfallet?

5. Finns det några specifika demografiska egenskaper som kan predicera 
behandlingsutfallet?

10



METOD

Studiedesign
     Aktuell studie är en del av ett större forskningsprojekt designad som en randomiserad 
kontrollerad studie. Föreliggande studie är en prediktionsstudie där valda prediktorer utgör de 
oberoende variablerna och individuella förändringsvärden på Beck Depression inventory-II 
(BDI-II), mätt utifrån residual gain scores (förklaras under rubriken utfallsmått), utgör den 
beroende variabeln och utfallsmåttet. Analyser görs både på gruppnivå och för alla deltagarna 
sammantaget. Prediktionsmått togs fram i samband med uppstarten av projektet och data har 
samlats in kontinuerligt under behandlingens gång. 

Deltagare och procedur
     Deltagare till forskningsprojektet rekryterades genom olika kanaler så som hemsidor, 
tidningsannonser samt tv- och radioinslag. De intresserade hänvisades till projektets hemsida, 
http://www.iterapi.se/sites/disa/, där de kunde läsa mer om aktuell studie samt registrera sig. 
Innan studieanmälan öppnat kunde deltagare även anmäla intresse för deltagande på http://
www.studie.nu som är en samlingsplats för pågående forskningsstudier. 
    I samband med registrering fick deltagarna fylla i ett längre screeningformulär över 
internet. De som fyllde i hela screeningformuläret, och där det inte framgick några tydliga 
skäl för direkt exkludering, ringdes upp för en semistrukturerad klinisk intervju med hjälp av 
MINI (Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju). Alla deltagare som genomgick 
telefonintervjun togs sedan upp på en behandlingskonferens. Ytterst ansvarig för 
urvalsprocessen var projektansvarig psykolog samt vid medicinska frågor projektets ansvariga 
psykiatriker. Efter inklusion, och skriftligt samtycke från deltagarna, randomiserades 
deltagarna till de två olika behandlingsbetingelserna. En stratifiering skedde utifrån 
deltagarens smartphone, så att Iphone- respektive Androidanvändare var jämt representerade i 
de två betingelserna. 
     De specifika formulären för denna studie, Credibility/Expectancy scale (C-scale) (se 
Appendix A) och smartphoneformuläret (se Appendix B), administrerades till deltagarna 
första respektive andra veckan av behandlingen. Det var 80 av 81 deltagare som fyllde i C-
scale samt 79 av 81 som fyllde i smartphoneformuläret. Samtliga av de 81 deltagarna 
uppmuntrades att fylla i eftermätningsformuläret. Eftermätningar utfördes på samma sätt som 
förmätningarna med ett internetadministrerat formulär samt med en telefonintervju utifrån 
MINI. Det var 72 deltagare som slutligen fyllde i eftermätningarna vilket innebar ett bortfall 
på 9 personer (11%). För en mer överskådlig och detaljerad bild över denna procedur samt 
bortfall se flödesschema (figur 2). En demografisk beskrivning av deltagarna ges i tabell 2. 

Inklusions- och exklusionskriterier
1. Uppfylla kriterierna för egentlig depression enligt DSM-IV (APA, 2000) eller 

bedömas nedstämd, där en totalpoäng på minst 5 på PHQ-9 var minimum för att 
inkluderas. 

2. Vara över 18 år.
3. Ha tillgång till en smartphone (Iphone, äldsta version 3GS, eller Android) samt ha 

tillgång till dator och internetuppkoppling. 
4. Behärska svenska i tal och skrift.
5. Vid förekomst av psykofarmaka krävdes att medicinering skulle ha pågått under minst 

tre månader, där doseringen skulle ha varit konstant den senaste månaden.
6. Ej vara i pågående psykologisk behandling.
7. Ej bedömas ha för allvarlig depression eller suicidbenägenhet.
8. Ej förekomst av drog- eller alkoholmissbruk.
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9. Ej ha annan psykiatrisk problematik som bättre behandlas inom psykiatrin eller kräver 
en annan behandling i första hand.

231 anmälde intresse till studien 83 påbörjade ej förmätning
22 påbörjade men slutförde ej 

förmätningsfrågorna

126 fyllde i samtliga förmätningar

1 meddelande avhopp före intervjun
8 svarade ej i telefon

3 fyllde i formulär för sent
1 exkluderades pga av suicidrisk

2 exkluderades pga låga poäng på PHQ-9
9 exkluderades pga av pågående psykologisk behandling

5 exkluderades pga fel typ av smartphone

97 intervjuades

2 exkluderades pga ej uppfyllda kriterier för egentlig- 
eller minor depression

4 exkluderades pga en att för svår problematik eller 
bedömdes suicidala

3 exkluderades pga annan psykiatrisk problematik som 
kräver annan vård. 

1exkluderades pga nyss påbörjad antidepressiv 
medicinering

2 exkluderades pga av alkoholmissbruk
1exkluderades pga pågående psykologisk behandling

84 randomiserades till behandling

BETEENDEAKTIVERING
n = 40

36 deltog i eftermätning
34 deltog i uppföljande telefonintervju

MINDFULNESS
n = 41

36 deltog i eftermätning
32 deltog i uppföljande telefonintervju

PREDIKTIONSMÄTNINGAR

Credibility; 40 fyllde i formuläret
Smartphoneanvändning; 39 fyllde i formuläret

PREDIKTIONSMÄTNINGAR

Credibility; 40 fyllde i formuläret
Smartphoneanvändning; 40 fyllde i formuläret

3  valde att ej påbörja behandling efter randomiseringen

måndag den 4 juni 2012
Figur 2. Flödesschema över exkludering, bortfall och randomisering.
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Tabell 2. Demografisk beskrivning av deltagare

Beteende-
aktivering (n=40)

Mindfulness
(n=41)

Totalt
(n=81)

Ålder Medelålder (SD)
Min-Max

36.6 år (10.5)
20-59 år

35.6 år (11.3)
21-61 år

36.1 år (10.8)
20-61 år

Kön Kvinna
Man

28 (70%)
12 (30%)

29 (70.7%)
12 (29.3%) 

57 (70%)
24 (30%)

Civilstånd* Singel
Gift/sambo
Skild/änka/änkling
Annat

15 (37.5%)
19 (47.5%)
5 (12.5%)
1 (2.5%)

15 (36.6%)
24 (58.5%)
1 (2.4%)
1(2.4%)

30 (37%)
43 (53.2%)
6 (7.4%)
2 (2.4%)

Utbildningsnivå Grundskola mindre än 9 år
Grundskola mer än 9 år
Gymnasium 2 år
Gymnasium 3 år
Högskoleutbildning max 3 år
Högskoleutbildning mer än 3 
år
Forskarutbildning

0 (0%)
1 (2.5%) 
3 (7.5%)
8 (20%)
10 (25%)
17 (42.5%)

1 (2.5%)

0 (0%)
2 (4.9%)
3 (7.3%)
11 (26.8%)
9 (22%)
15 (36.6%)

1 (2.4%)

0 (0%)
3 (3.8%)
6 (7.4%)
19 (23.4%)
19 (23.4%)
32 (39.5%)

2 (2.5%)

Sysselsättning* Arbetande/studerande
Arbetssökande
Sjukskriven
Pensionerad
Föräldraledig
Annat

35 (87.5%)
3 (7.5%)
1 (2.5%)
0 (0%)
1 (2.5%)
0

30 (73.2%)
3 (7.3%)
4 (9.8%)
1 (2.4%)
2 (4.9%)
1 (2.4%)

65 (80.2%)
6 (7.4%)
5 (6.2%)
1 (1.2%)
3 (3.7%)
1 (1.2%)

Typ av 
smartphone

Iphone
Android

24 (60%)
16 (40%)

23 (56.1%)
18 (43.9%)

47 (58%)
34 (42%)

Dator-
erfarenhet

Mycket liten
Liten
Medel
Stor
Mycket stor

1 (2.5%)
0 (0%)
2 (5%)
14 (35%)
23 (57.5%)

1 (2.4%)
1 (2.4%)
4 (9.8%)
12 (29.3%)
23 (56.1%)

2 (2.5%)
1 (1. 2%)
6 (7.4%)
26 (32.1%)
46 (56.8%)

Psykofarmaka* Ingen erfarenhet
Tidigare medicinering
Nuvarande medicinering

15 (45%)
10 (25%)
12 (30%)

14 (34.1%)
13 (31.7%)
14 (34.1%)

32 (39.5%)
23 (28.4%)
26 (32.1%)

Tidigare 
depression

Ja
Nej

31 (77.5%)
9 (22.5%)

34 (82.9%)
7 (17.1%)

65 (8.2%)
16 (19.8%)

Egentlig 
depressions-
diagnos

Ja
Nej 

34 (85%)
6 (15%)

32 (78%)
9 (22%)

66 (81.5%)
15 (18.5%)

Erfarenhet av 
psykologisk 
behandling

Ja, tidigare
Nej

19 (47.5%)
21 (52.5%)

23 (56.1%)
18 (43.9%)

42 (51.9%)
39 (48.1%)

Erfarenhet av 
självhjälps-
litteratur

Ja 
Nej

12 (30%)
28 (70%)

13 (31.7%)
28 (68.3%)

25 (30.9%)
56 (69.1%)

* Dessa variabler dikotomiserades vid prediktionsanalys. 
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Behandling
     Behandlingen pågick under 8 veckor och strukturen var uppbyggd kring sex moment som 
redovisas nedan. För en flödesbeskrivning av behandlingsveckorna se figur 3.

1. En introduktionstext på 10 sidor som skulle ge deltagarna en rational för respektive 
behandling, psykoedukation kring depression samt teknisk information aktuell för 
behandlingen. 

2. En smartphone-applikation som utgjorde det verktyg som deltagaren arbetade med 
kontinuerligt under veckan.  

3. Kontinuerlig uppmuntran i form av kortare meddelanden som skickades ut till 
deltagarna under behandlingens gång som syftade till att motivera deltagaren i 
behandlingen. I början skickades de ut varje vecka för att sedan endast skickas ut 
varannan vecka. Deltagare i beteendeaktiveringsbetingelsen fick meddelande i 
applikationen medan deltagare i mindfulnessbetingelsen fick meddelande i det slutna 
kontakthanteringssystemet. Behandlaren hade större möjlighet att följa deltagarna i 
beteendeaktiveringsbetingelsen under veckan och därför kunde uppmuntran anpassas 
till deltagarnas aktivitet i större utsträckning. 

4. Veckotips som skickades ut varje söndagsförmiddag, en kortare text som syftade till att 
vägleda deltagarna i behandlingen. Deltagarna i beteendeaktiveringsbetingelsen fick 
sina tips i applikationen medan deltagare i mindfulnessbetingelsen fick sina tips i det 
slutna kontakthanteringssystemet.

5. Reflektion samt veckoskattningar som deltagarna uppmanades att skriva och fylla i 
varje söndag. Reflektionen ämnade ge behandlaren en inblick i hur det hade gått för 
deltagaren under veckan samt en möjlighet för deltagaren att ställa frågor. Deltagarna 
fick påminnelser om veckoskattningar via e-post, sms och telefonsamtal. Detta skedde 
främst i uppstarten av behandlingen. 

6. Återkoppling till deltagarna från behandlaren varje måndag. Återkopplingen tog 
utgångspunkt i deltagarens eventuella reflektion samt psykoedukation relaterad till 
aktuell behandlingsform. I beteendeaktiveringsbetingelsen kunde behandlaren följa 
deltagarnas registreringar av beteenden under veckan, något som inte var möjligt i 
mindfulnessbetingelsen på grund av applikationens utformning. I 
beteendeaktiveringsbetingelsen baserades alltid viss återkoppling på aktivitet i 
applikationen. Återkopplingarna mellan grupperna kunde därför skilja sig åt, särskilt i 
fall då deltagaren ej skickat in en reflektion. 
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Figur 3. Flödesbeskrivning över behandlingsveckorna.

Summering av utfallet i aktuell behandlingsstudie
     Resultaten visar att båda behandlingsbetingelserna hade effekt på depression, uppmätt med 
Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) och BDI-II (Jarl & Magnusson, 2012). 
Beteendeaktiveringsbetingelsen uppvisade en något större effektstorlek på huvudutfallsmåttet 
BDI-II, d=1.94 jämfört med en effektstorlek på d=1.19 för mindfulnessbetingelsen, men inga 
signifikanta mellangruppsskillnader kunde fastställas. Av de 85 procent i 
beteendeaktiveringsbetingelsen som vid behandlingsstart uppfyllde kriterierna för egentlig 
depression, var det 73.5 procent som efter behandlingen ej längre uppfyllde diagnosen. Av de 
78 procent i mindfulnessbetingelsen som vid behandlingsstart uppfyllde kriterierna för 
egentlig depression var samma siffra 53.1 procent (Jarl & Magnusson, 2012). 

Prediktionsmått 

Credibility/Expectancy scale (C-scale)
     I denna studie har C-scale (Borkovec & Nau, 1972) ingått, som avser att mäta i vilken 
utsträckning deltagarna ser behandlingen som trovärdig (credibility) och vilken förbättring de 
förväntar sig i sitt mående efter behandlingen (expectancy). Formuläret inkluderar 5 item som 
skattas på en 10-poängsskala. Skalan har blivit validerad och har adekvata psykometriska 
egenskaper (Devilly & Borkovec, 2000).
     Testet administrerades över internet efter att deltagarna varit i behandling under en vecka 
(för pappersversion av formuläret se Appendix A). Detta eftersom det är avsett att mäta de 
förväntningar som deltagaren går in i behandlingen med, och inte ge en utvärdering av 
deltagarens individuella behandlingsresultat. Formuläret distribuerades inte under 
förmätningen eftersom deltagaren bör ha en uppfattning om behandlingens upplägg för att 
kunna ge en adekvat bedömning av dess trovärdighet.

Vecka 1

Introduktions-
text

Smartphone-
applikation

Kontinuerlig 
uppmuntran Veckotips Reflektioner/

Återkoppling

10 sidor 
psykoedukation 
till behandlings- 

upplägg; 
depression, 
beteende-

aktivering samt 
teknisk 

information.

10 sidor 
psykoedukation 
till behandlings 

upplägg; 
depression,  
mindfulness 
samt teknisk 
information.

Deltagaren 
arbetade 

kontinuerligt 
med beteende-
aktivering via 

sin 
smartphone. 
Behandlaren 
kunde via en 
hemsida följa 

arbetet. 

Deltagaren 
arbetade 

kontinuerligt 
med övningar 

på sin 
smartphone. 

Kontinuerligt 
uppmuntrande 
meddelande 
skickades till 
deltagarna i 
smartphone-
applikationen. 

Kontinuerligt 
uppmuntrande 
meddelande 
skickades till 
deltagarna i 

kontakt-
hanterings-
systemet.

0.5 A4-sida med 
fördjupande 

psykoedukation 
samt 

påminnelse om 
vecko-

skattningarna 
skickades till 

deltagarna varje 
söndag.

0.5 A4-sida med 
fördjupande 

psykoedukation 
samt 

påminnelse om 
vecko-

skattningarna 
skickades till 

deltagarna varje 
söndag.

Behandlarna 
skickade en 

återkopplande 
text via mail 
baserat på 
deltagarnas 
aktivitet i 

applikationen 
samt deras 
veckovisa 
reflektion

Behandlarna 
skickade en 

återkopplande 
text via mail 
baserat på 
deltagarnas 
veckovisa 
reflektion

Be
te

en
de

ak
tiv

er
ing

M
ind

fu
lne

ss

Vecka 2-8

tisdag den 15 maj 2012
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Smartphoneformulär
     Ingen psykologisk forskning om smartphoneanvändning kopplat till beteendeförändring 
har hittats och det finns, så vitt vi vet, inte något validerat instrument för att mäta detta. Därför 
har det i samband med denna prediktionsstudie framtagits ett formulär som syftat till att fånga  
både frekvens av användning, olika användningsområden samt deltagarens attityd till sin 
smartphone. Formuläret består av sammanlagt 11 item, där 10 av dem besvaras på en 7-gradig 
likert-skala, och en fråga där respondenten får rangordna de tre funktioner som denne 
använder mest frekvent. Formuläret distribuerades två veckor in i behandlingen över internet 
(för en pappersversion av formuläret se Appendix B). Anledningen till att formuläret inte 
distribuerades tidigare var att deltagarna inte skulle behöva svara på för många formulär 
samtidigt.  

Aktivitet i behandlingen
     Mail som deltagaren har skickat till sin behandlare har används som ett mått på aktivitet i 
behandlingarna. Detta då deltagarna i både behandlingsbetingelserna har uppmuntrats till att 
skicka dels reflektioner på söndagar, men även frågor som uppkommit under behandlingens 
gång. Registrering av aktivitet har mätts från 0 till 8, där 0 innebär att deltagaren aldrig 
kontaktat sin behandlare via mail och 8 innebär att deltagaren skickat minst ett mail varje 
vecka under de 8 behandlingsveckorna. Hänsyn har inte tagits till innehåll i mail för att 
minska tolkningsutrymme. Hänsyn har heller inte tagits till om deltagaren har skickat mer än 
ett mail i veckan. Detta då det valda måttet syftade till att fånga en kontinuerlig aktivitet under 
behandlingen sett över de åtta veckorna. Om totala antalet mail skickade under behandlingen 
istället använts som ett mått på aktivitet hade risken varit att måttet endast fångat deltagare 
som varit mycket aktiva under avgränsade perioder av behandling istället för den kontinuerlig 
aktivitet som avsåg att mätas.   
      För deltagarna i beteendeaktiveringsbetingelsen har aktivitet, utöver mailkontakt, kunnat 
mätas utifrån antalet beteenden som registrerats under behandlingens gång vilka visas på den 
hemsida som behandlaren loggar in på för att följa sina deltagare. Efter avslutad behandling 
sammanställdes antalet beteenden varje deltagare registrerat under de två första veckorna av 
behandling för att få ett mått på tidig aktivitet i behandlingen. Även deltagarens totala antal 
registrerade beteenden sammanställdes.  

Samtidig ångestdiagnos 
     I denna studie användes MINI (Allgulander, Waern, Humble, Andersch, & Ågren, 2001) 
för att bedöma prediktorn samtidig ångestdiagnos. MINI är en kort diagnostisk strukturerad 
intervju för de viktigaste axel-1 diagnoserna (Allgulander et al., 2001). Frågorna följer 
kriterierna i DSM-IV och för varje diagnos ställs en eller två frågor för att ta reda på om ett 
kriterium är uppfyllt eller inte. Om ett kriterium är uppfyllt följs de inledande frågorna av 
flera specifika frågor kring respondentens symtom och lidande. Frågorna besvaras med ja eller 
nej, men intervjuaren gör en klinisk bedömning utifrån vad som framkommer under intervjun. 
Symtom som kan härledas till somatiska sjukdomar eller medicinska skäl exkluderas utifrån 
MINI (Allgulander et al., 2001). MINI är ett validerat testinstrument som, på grund av dess 
struktur med ja/nej-frågor, går snabbt att administrera (Sheehan et al., 1999).  

Demografiska egenskaper
     Demografisk information samlades in via det internetadministrerade 
självskattningsformulär som alla deltagare fyllde i, i samband med rekrytering. Förekomsten 
av en tidigare depressionsperiod hos deltagarna räknades i denna studie till de demografiska 
egenskaperna men bedömdes med hjälp av MINI som beskrivits ovan. En översikt över 
demografiska egenskaper dessa ges i tabell 3 ovan. 
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Utfallsmått

Beck Depression inventory-II (BDI-II)
     BDI-II är ett av de vanligaste självskattningsformulären för depression och avser att mäta 
depressionssymtom under de senaste två veckorna (Sharp & Lipsky, 2002). Formuläret 
innehåller 21 items där varje item skattas på en fyrgradig skala mellan 0 och 3 (Beck, Steer & 
Brown, 1996). En totalpoäng på mindre än 10 motsvarar ingen eller minimal depression, 
10-18 motsvarar mild till måttlig depression, 19-29 motsvarar måttlig till svår depression och 
30-63 motsvarar svår depression (Beck et al., 1996). Forskning visar att BDI-II kan 
diskriminera allvarlighetsgrad i depression samt differentiera depression från ångest (Beck, 
Steer & Garbin, 1988). I DISA-projektet användes BDI-II vid för- och eftermätning för att 
mäta depressionssymtom. Initial nivå på BDI-II användes även som en prediktor. 
     Huvudutfallsmåttet i denna studie består av förändring i BDI-II poäng från förmätningen 
till eftermätningen. För att mäta förändring har vi valt att använda oss av residual gain scores. 
Fördelen med residual gain scores är att hänsyn tas till individuella förbättringar relativt 
förbättringar andra deltagare gjort som befunnit sig på samma initiala nivå. Residual gain 
scores räknas ut genom att först transformera förmätnings- och eftermätningspoängen till z-
poäng. Därefter subtraheras förmätningens Z-poäng multiplicerat med korrelationen mellan 
för- och eftermätning från eftermätningens Z-poäng (residual gain scores = Z2 - Z1r12) 
(Steketee & Chambless, 1992). 
     I en analys används förändringsvärden på BDI-II (change scores; Steketee & Chambless, 
1992) som utfallsmått. Detta för att residual gain scores, i detta fall, kontrollerar för de 
effekter som vi avser att mäta. Förändringsvärde beräknas genom att deltagarnas individuella 
eftermätningsvärde subtraheras från deras förmätningsvärde, där summan utgör individens 
förändringsvärde. För att även kontrollera skillnader i nivå på BDI-II vid eftermätning istället 
för förändring användes även eftermätning på BDI-II i råpoäng som utfallsmått i en analys. 

Etiska aspekter

Etiska överväganden i DISA-projektet
     DISA-projektet har genomgått en etisk granskning av etiknämnden i Linköping och 
studiedesign och tillvägagångssätt godkändes innan behandling påbörjades. Deltagande var 
frivilligt och deltagarna informerades om att de när som helst kunde avsäga sig medverkan. 
För att minska negativa reaktioner på exklusion fanns kriterier tillgängliga på projektets 
hemsida från det att rekryteringen påbörjats, tillsammans med information om att en lottning 
avgör vilken av de två behandlingsbetingelserna man hamnar i. 
     De som vid screening uppgav att de hade en pågående behandling eller för lite symtom 
meddelades om exklusion via ett personligt anpassat mail. De som exkluderades efter 
telefonintervju kontaktades via telefon och fick rekommendationer om vart de kunde vända 
sig. Anledning till exklusion var för allvarlig problematik, för lite symtom, nyligen insatt 
medicinering eller dosändring, pågående behandling, eller någon annan psykiatrisk 
problematik som bedömdes mer akut och där personen därför inte bedömdes gynnas av 
behandlingen. Suicidnära individer togs extra hänsyn till vid exklusion. I ett fall ringdes 
personen upp en extra gång för att bekräfta att den hade hjälp att tillgå. Vid ett fall framkom 
annan allvarlig psykiatrisk problematik redan vid screening varför denna person kontaktades 
och exkluderades över telefon. I detta fall genomfördes ingen diagnostisk intervju.  

Dataintegritet
     Deltagarna fick en studiekod, ett unikt ID, vid registrering. Studiekoden bestod av åtta 
tecken, fyra siffror följt av fyra bokstäver. Med hjälp av denna kod möjliggjordes 
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kommunikation om deltagarna inom projektet utan att man behövde använda personuppgifter. 
Under behandling skickades all personlig återkoppling inom det slutna 
kontakthanteringssystemet där deltagaren behövde ange lösenord för att komma in. Då 
deltagarna i beteendeaktiveringsbetingelsen fick veckotips skickade till applikationen med en 
lägre säkerhetsnivå, anpassades tipsen så att det inte skulle framgå att deltagaren medverkade 
i en behandling för depression. Det skedde aldrig någon direktkontakt med deltagarens 
personliga e-post. I inledningsfasen när deltagaren inte gick att få tag på över telefon, 
skickades i enstaka fall sms. Även dessa anpassades utifrån säkerhetsnivån. Deltagarna 
uppmuntrades till att ha lösenord på sin smartphone för att förhindra att någon skulle komma 
åt deras personliga information. I beteendeaktiveringsapplikationen kunde deltagarna även ha 
ett fyrsiffrigt lösenord för att komma in i applikationen. 
     Vid all bearbetning och analys av datamaterialet användes studiekoden för att bibehålla 
data i avidentifierad form. Deltagarna kommer därför inte kunna identifieras i efterhand. 
Resultatet kommer vidare att redovisas på gruppnivå där ingen enskild deltagare kan urskiljas.  

Statistiska analyser
     Statistiska analyser genomfördes för respektive grupp och för alla deltagare sammantaget. 
Deskriptiva analyser användes för att kartlägga medelvärden och standardavvikelser för 
respektive prediktor, gruppvis och för alla deltagare sammantaget. Oberoende t-test gjordes 
för att upptäcka eventuella skillnader mellan grupperna. Huvudutfallsmåttet var förändring i 
skattningar på BDI-II, beräknat med residual gain scores för varje enskild deltagare. 
Korrelationsanalyser mellan valda prediktorer och utfallsmåttet beräknades med Pearson´s 
produktmomentkorrelation. Styrkan på sambanden bedömdes enligt Cohens riktlinje där 
r=.10 motsvarar ett svagt samband, r=.30 ett medelstarkt samband och r=.50 ett starkt 
samband (Field, 2009). För signifikanta samband presenteras även förklarad varians (R2). Vid 
signifikanta samband gjordes regressionsanalyser på interaktionen mellan prediktor och grupp 
för statistiskt säkerställa skillnader. För att jämföra skillnader i behandlingsutfall utifrån 
deltagarnas initiala skattningar på BDI-II användes envägs-ANOVA, där förändringsvärde 
respektive BDI-II eftermätning användes som utfallsmått. Analyser har gjorts utifrån 
observerade data utan imputering. 
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RESULTAT
     Resultatet kommer att presenteras utifrån respektive prediktor eller prediktorgrupp. 
Deskriptiv statistik presenteras först för att sedan följas av korrelationsanalyser och 
regressionsanalyser för prediktorerna och huvudutfallsmåttet vid signifikanta korrelationer. 
Resultat redovisas på gruppnivå samt för alla deltagare sammantaget.      
     Huvudutfallsmåttet består av minskningen i BDI-II poäng efter behandlingen jämfört med 
förmätningen beräknat med residual gain scores. När residual gain scores används i 
korrelationsanalyser i SPSS visas ett negativt samband då prediktorn predicerar ett bättre 
utfall och ett positivt samband då prediktor predicerar ett sämre utfall för individerna. För att 
underlätta tolkning av resultaten presenteras korrelationsanalyser som positiva i text och 
siffror när sambandet innebär att prediktorn predicerar ett bättre behandlingsutfall, och ett 
negativt samband då prediktorn predicerar ett sämre behandlingsutfall. 
     Demografisk data gällande civilstånd, sysselsättning och psykofarmaka dikotomiserades 
när ingen naturlig rangordning fanns. Detta för att underlätta korrelationsanalyser. 1 innebar 
att deltagaren bodde tillsammans med partner, arbetade eller studerade på heltid samt 
medicinerade. 0 innebar att deltagaren inte gjorde något av ovanstående.  

Credibility/Expectancy scale (C-scale)
     Tabell 3 visar medelvärde och standardavvikelse på C-scale för respektive grupp samt för 
alla deltagare sammantaget. Ett oberoende t-test visar att det inte är någon signifikant skillnad 
mellan grupperna på C-scale t(78) = 0.12, p=.90). 
     C-scale korrelerade inte signifikant med utfallsmåttet, varken för alla deltagare 
sammantaget (r=.13, p=.27 ), för beteendeaktivering (r=.01, p=.92) eller för mindfulness (r=.
23, p=.18). Vi valde därför att inte gå vidare med ytterligare analyser. 
     Även korrelationsanalyser mellan C-scale och de olika måtten på aktivitet under 
behandlingen genomfördes och visade inga signifikanta samband. 

Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser på C-scale. 

Beteende-
aktivering (n=40)

Mindfulness
(n=40)

Totalt
(n=80)

C-scale* Medelvärde (SD)
Min-Max

31.93 (7.08)
15-47

32.13 (7.75)
9-46

32.03 (7.38)
9-47 

*C-scale, Credibility/Expectancy scale. 
    

Smartphoneformulär
     I tabell 4 redovisas frekvens i procent på frågorna 1-3 som har specifika svarsalternativ. 
Medelvärde och standardavvikelse redovisas för fråga 4-10 som besvarats utifrån en 7-gradig 
likertskala. Oberoende t-test visade att det endast fanns en signifikant skillnad mellan 
gruppernas svar på fråga sju;  jag märker att jag ofta använder min smartphone när jag är 
ensam, t(77)=2.042, p< .05). 
     Deltagarna fick utöver frågorna i tabell 4 även uppge de tre funktioner i deras smartphone 
som de använder mest, utöver att ringa och skicka sms. De tre funktionerna som flest 
deltagare använde var; kolla mail, facebook och surfa på internet. Att kolla mail var den 
funktion de flesta deltagare rangordnade högst (för svarsalternativ se Appendix B).
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Tabell 4. Frekvens, medelvärde och standardavvikelse per item.  

Svarsalternativ Beteende-
aktivering 
(n=39)

Mindfulness
(n=40)

Totalt
(n=79)

1. Hur länge har du ägt en 
smartphone? Det behöver inte 
vara den smartphone du äger 
idag utan räkna från den första 
du ägt.

1. Mindre 1 än månad 
2. 1-3 månader
3. 3-6 månader
4. 6 månader till 1 år
5. 1-2 år 
6. 2-4 år
7. 4 år eller längre

5.1%
7.7%
12.8%
10.3%
30.8%
28.2%
5.1%

0.0%
22.5%
12.5%
15.0%
22.5%
17.5%
10.0%

2.5%
15.2%
12.7%
12.7%
26.6%
22.8%
7.6%

2. Uppskattningsvis, vid hur 
många tillfällen i veckan eller 
per dag använder du din telefon 
till annat än att ringa och skriva/
läsa SMS? (exempelvis surfar, 
kolla mail och Facebook)

1. 1 gång i veckan eller 
mindre

2. 2-7 gånger i veckan
3. 2-5 gånger per dag
4. 5-10 gånger per dag
5. 1-2 gånger i timmen
6. 3-5 gånger i timmen
7. 5 eller fler gånger i 

timmen 

0.0%

10.3%
15.4%
38.5%
23.1%
7.7%
5.1%

0.0%

2.5%
27.5%
35.0%
15.0%
17.5%
2.5%

0.0%

6.3%
21.5%
36.7%
19.0%
12.7%
3.8%

3. Så här ofta i snitt laddar jag 
ner nya applikationer till min 
smartphone: 

1. Aldrig
2. 1 gång i halvåret
3. 1 gång var tredje 

månad
4. 1 gång per månad
5. 2-4 gånger i månaden
6. 1 eller flera gånger 

vecka
7. 1 eller flera gånger 

dag

0.0%
2.6%
5.1%

53.8%
20.5%
17.9%

0.0%

0.0%
5.0%
10.0%

22.5%
47.5%
12.5%

2.5%

0.0%
3.8%
7.6%

38.0%
34.2%
15.2%

1.3%

4. Om jag laddar ner nya 
applikationer använder jag dem 
oftast mer än en gång.

Medelvärde (SD) 

7-gradig likerskala där 1 = 
stämmer inte alls och 7= 
stämmer helt och hållet

4.67 (1.61) 5.05 (1.57) 4.86 (1.59)

5. Jag använder min smartphone 
som ett arbetsverktyg.

Medelvärde (SD) 

7-gradig likerskala där 1 = 
stämmer inte alls och 7= 
stämmer helt och hållet

4.44 (1.93) 4.70 (2.07) 4.57 (1.99)

6. Jag använder min smartphone 
främst för att hålla mig 
uppdaterad och hålla kontakt 
med mitt sociala nätverk.

Medelvärde (SD) 

7-gradig likerskala där 1 = 
stämmer inte alls och 7= 
stämmer helt och hållet

3.79 (1.78) 4.43 (1.75) 4.11 (1.78)

7. Jag märker att jag ofta 
använder min smartphone när 
jag är ensam.

Medelvärde (SD) 

7-gradig likerskala där 1 = 
stämmer inte alls och 7= 
stämmer helt och hållet

4.90 (1.77) 5.58 (1.11) 5.24 (1.50)
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Svarsalternativ Beteende-
aktivering 
(n=39)

Mindfulness
(n=40)

Totalt
(n=79)

8. Jag märker att jag ofta 
använder min smartphone när 
jag har tråkigt eller när jag inte 
har något annat att göra.

Medelvärde (SD) 

7-gradig likerskala där 1 = 
stämmer inte alls och 7= 
stämmer helt och hållet

5.00 (1.67) 5.45 (1.50) 5.23 (1.59)

9. Jag märker att jag ofta 
använder min smartphone i 
sammanhang när jag känner mig 
osäker och uttittad (exempelvis 
på restaurang när min vän går på 
toaletten).

Medelvärde (SD) 

7-gradig likerskala där 1 = 
stämmer inte alls och 7= 
stämmer helt och hållet

3.33 (2.04) 3.95 (2.34) 3.65 (2.21)

10. Jag märker att jag ofta 
använder min smartphone när 
jag egentligen borde ta tag i 
andra saker.

Medelvärde (SD) 

7-gradig likerskala där 1 = 
stämmer inte alls och 7= 
stämmer helt och hållet

3.59 (1.97) 3.73 (1.85) 3.66 (1.90)

     Korrelationsanalyser mellan smartphonefrågorna och utfallsmåttet visade på två 
signifikanta samband. Fråga tre: ”så här ofta i snitt laddar jag ner nya applikationer till min 
smartphone” var negativt korrelerat med utfallsmåttet för alla deltagare sammantaget (r=-.45, 
p=.01, R2=.21), för beteendeaktiveringsbetingelsen (r=-.37, p=.03, R2=.14), och för 
mindfulnessbetingelsen (r=-.50, p<.01, R2=.25). Samtliga samband var medelstarka till starka. 
Även fråga åtta: ”jag märker att jag ofta använder min smartphone när jag har tråkigt eller 
när jag inte har något annat att göra” var negativt korrelerat för alla deltagare sammantaget 
(r=-.24, p< .05, R2=.06), och för beteendeaktivering (r= -.43, p<.01, R2=.19) men inte för 
mindfulness (r =-.11, p=.54, R2=.01). För alla deltagare sammantaget var sambandet svagt och 
för beteendeaktivering var sambandet medelstarkt. Fråga sju; ”jag märker att jag ofta 
använder min smartphone när jag är ensam”, var marginellt signifikant för alla deltagare 
sammantaget (r=-.22, p=.06, R2=.05).
     För att undersöka om skillnaderna mellan grupperna var signifikanta gjordes univariata 
regressionsanalyser på interaktionen mellan respektive fråga och grupp. Inga signifikanta 
skillnader observerades varför det inte går att uttala sig om gruppskillnader. 

Aktivitet i behandlingen

Aktiva veckor
     I tabell 5 redovisas hur många deltagare som varit aktiva i behandlingen per 
behandlingsvecka i antal och procent. Aktivitet definieras utifrån minst ett mail skickat från 
deltagaren till behandlaren per behandlingsvecka. Medelvärde och standardavvikelser 
presenteras för hur många veckor deltagarna i snitt har varit aktiva per grupp och för alla 
deltagare sammantaget. 
   Ett oberoende t-test visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan grupperna i hur 
många veckor deltagarna varit aktiva, t(79)=0.59, p=.34.
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Tabell 5. Antalet aktiva deltagare per vecka samt medelvärde och standardavvikelse för hela 
behandlingen.

Beteendeaktivering 
(n=40)

Mindfulness
(n=41)

Totalt 
(n=81)

Vecka 1

Vecka 2

Vecka 3

Vecka 4

Vecka 5

Vecka 6

Vecka 7

Vecka 8

32 (80%)

35 (88%)

29 (73%)

27 (68%)

27 (68%)

32 (80%)

20 (50%)

25 (63%)

36 (88%)

35 (85%)

31 (76%)

26 (63%)

29 (71%)

28 (68%)

28 (68%)

32 (78%)

68 (84%)

70 (86%)

60 (74%)

53 (65%)

56 (69%)

60 (74%)

48 (59%)

57 (70%)

Medelvärde (SD)
Antal veckor

5.65 (2.38)
0-8

5.98 (2.57)
0-8

5.81 (2.47)
0-8

	
 Antalet aktiva veckor korrelerade inte signifikant med utfallsmåttet varken för alla 
deltagare sammantaget (r=-.01, p=.95), för beteendeaktivering (r=-.15, p=.39) eller för 
mindfulness (r=.12, p=.50).
 
Registrerade beteenden
     I tabell 6 redovisas medelvärden och standardavvikelser för beteenden gjorda av deltagare 
i beteendeaktiveringsgruppen under de två första veckorna samt totalt under hela 
behandlingen. De deltagare som låg mer än två standardavvikelser från medelvärdet 
bedömdes som outliers och togs därför bort från vidare analyser. 

Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse för beteenden gjorda under de två första 
veckorna och totalt under behandlingen. 

Beteendeaktivering (n=40) Utan outliers

Beteenden registrerade 
under de två första 
veckorna

Medelvärde (SD)
Min-Max

24.80 (23.47)
1-141

20.34 (10.90)
1- 57
(n=38)

Registrerade beteenden 
totalt 

Medelvärde (SD) 
Min-Max

96.85 (147.16)
1-937

75.31 (56.34)
1-262
(n=39)

     
     Registrerade beteenden de två första veckorna av behandlingen korrelerade inte signifikant 
med utfallsmåttet (r=-.09, p=.62). Inte heller det totala antalet registrerade beteenden i 
behandlingen korrelerade signifikant med utfallsmåttet (r=.03, p=.87). 
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Samtidig ångestdiagnos och initial depressionsnivå
     Ångestdiagnos kodades in som ja/nej där ja innebar att deltagaren antingen uppfyllde 
kriterierna för social fobi, GAD eller paniksyndrom. Det var 39 deltagare totalt, 16 i 
mindfulness och 23 i beteendeaktivering, som hade någon samtidig ångestdiagnos vid 
behandlingsstart. Det fanns inget signifikant samband mellan ångestdiagnos och utfallsmåttet 
för alla deltagare sammantaget (r=-.11, p=.34) och inte heller på gruppnivå 
(beteendeaktivering, r=-.10, p=.58; mindfulness, r=-.19, p=.27)                
     Deltagarna delades även in i tre grupper utifrån gränsvärden i råpoäng på BDI-II för mild, 
måttlig och svår depression för att se om signifikanta skillnader kunde uppmätas mellan 
gruppernas förändring, mätt i deltagarnas individuella förändringsvärden. 
Förändringsmedelvärde för låg grupp (n=22) var 8.35 (8.09), för medelgruppen (n=32) var det 
10.44 (7.96), och för den höga gruppen (n=18) var förändringsmedelvärdet 20.72 (8.06). 
	
 En envägs-ANOVA visade på en signifikant effekt utifrån grupp, F(2, 69)=13.42, p<.01, 
r=0.08. Med planerade kontraster jämfördes låg grupp med medel/hög grupp och visade en 
marginellt signifikant skillnad, t(69)=1.55, p=.06 (one-tailed). En jämförelse mellan 
medelgruppen och höga gruppen visade en signifikant skillnad, t(69) = 4.35, p<.01 (one-
tailed), vilket innebar att gruppen med höga BDI-II poäng vid förmätning förändrades 
signifikant mer i jämförelse med medelgruppen. 
	
 En envägs-ANOVA där eftermätningsvärden på BDI-II var utfallsmått, istället för residual 
gain scores, visade på en signifikant effekt utifrån grupp, F(2,69) =7.97, p<.01. Det fanns 
även en signifikant skillnad mellan den låga gruppen i jämförelse med medel/höga gruppen, t
(69)=3.99, p<.01, men inte någon signifikant skillnad mellan medelgruppen och höga 
gruppens slutskattning, t(69)=-.42, p=.67.  

Demografiska egenskaper
     Inga signifikanta skillnader påträffades mellan de två grupperna på valda demografiska 
variabler enligt oberoende t-test och Chi-2-test. För en översikt av de demografiska 
variablerna se tabell 3 i metodavsnittet. 
     Korrelationsanalyser visade att sysselsättning var positivt korrelerat med utfallsmåttet för 
alla deltagare sammantaget (r=.26, p=.03, R2=.07), och för mindfulness (r=.33, p=.05, R2=.
11). För beteendeaktiveringsgruppen låg sambandet på r=.02, p=.92, R2=.00 och var inte 
signifikant. Uppmätta signifikanta samband var svaga till medelstarka. 
     En univariat regressionsanalys på interaktionen mellan sysselsättning och grupp, visade 
inga signifikanta skillnader mellan grupperna, varför det inte går att uttala sig om 
gruppskillnader. 
	
 Civilstånd, att bo tillsammans med en partner, var enbart signifikant positivt korrelerat med 
utfallsmåttet i beteendeaktiveringsgruppen, r=.44, p<.01, R2=.19, vilket var ett medelstarkt 
samband. För mindfulness var sambandet r=.11, p=.52, R2=.01, och för alla deltagare 
sammantaget var sambandet, r=.21, p=.08, R2=.04, där inget samband var signifikant. 
     En univariat regressionsanalys på interaktion mellan civilstånd och grupp visade en 
signifikant skillnad (β=-.26, p=.03). 
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DISKUSSION

Resultatdiskussion     
	
 Syftet med denna studie var att undersöka huruvida valda variabler kan predicera 
behandlingsutfallet. Då denna studie är den första i sitt slag var syftet även att explorativt 
undersöka behandlingen varför en stor mängd prediktorer har undersökts. När flertalet 
variabler undersöks ökar risken för att få slumpmässiga samband vilket bör tas i beaktande 
vid tolkningen av resultatet (Field, 2009). Resultaten diskuteras nedan utifrån respektive 
frågeställning och prediktor/prediktorgrupp.  
  
Credibility/Expectancy scale (C-scale)   
     Medelvärdet på C-scale var jämt fördelat över grupperna men det var en stor spridning 
inom grupperna. För alla deltagare sammantaget varierade skattningarna mellan 9 och 47. Det 
var ingen signifikant skillnad mellan beteendeaktivering och mindfulness. Det fanns inte 
heller några signifikanta samband mellan deltagarnas poäng på C-scale och 
huvudutfallsmåttet, residual gain scores beräknade på deltagarnas BDI-II poäng.
C-scale saknar gränsvärden för vad som är en ”trovärdig” behandling. I flera studier har även 
en annan version av formuläret använts, Credibility/Expectancy Questionnaire (Devilly & 
Borkovec, 2000), varför jämförelser av resultat mellan studier försvåras.  
	
 Man skulle kunna tro att trovärdigheten för en helt ny behandlingsform skulle vara något 
lägre än för de mer etablerade internetbehandlingarna. Medelvärdet för alla deltagare 
sammantaget (M=32.03) går emellertid att jämföra med medelvärden i tidigare 
internetbehandlingar som har varierat mellan 31.40 och 34.90 (se tabell 2; Nordgreen et al., 
2012; Ljótsson et al., 2010; Andersson et al., 2008; Carlbring et al., 2003). I jämförelse med 
traditionell KBT-behandling ligger medelvärdet emellertid lägre (M= 41.70, Andersson et al. 
(2008).      
     Tidigare forskning är inte entydig vad gäller C-scales prediktiva värde (se exempelvis; de 
Graaf et al., 2009; Nordgreen et al., 2012). Att det i denna studie inte finns stöd för att C-scale 
predicerar utfallet kan ha flera olika förklaringar. En förklaring kan vara att behandlingens 
trovärdighet och deltagarens förväntan på behandlingen är viktigt för hur bra det går i 
behandlingen, men att behandlarna i denna studie har kunnat bemöta de deltagarna som varit 
mer tveksamma till behandlingen. Det är många deltagare som har utnyttjat möjligheten att 
skicka mail till sin behandlare och därigenom fått ett individanpassat stöd. Detta går i linje 
med Geraghty et al. (2010) som menar att terapeuten i vägledd självhjälp kan påverka låga 
förväntningar hos deltagaren genom att bemöta tvivel under behandlingens gång. En annan 
förklaring kan vara att deltagarna under behandlingen  kunnat ta del av information om 
behandlingen i olika mediekanaler, så som radio, tv och dagstidningar, vilket kan ha ökat 
tilltron till behandlingen även efter att den påbörjats. I mediabevakningen av projektet var det 
emellertid främst beteendeaktiveringsbehandlingen som uppmärksammades. 
     Både individanpassningen och mediabevakningen skulle i så fall kunnat ”tagit bort” det 
prediktiva värdet av C-scalemätningarna. En annan förklaring till att skattningarna på C-scale 
inte predicerade behandlingsutfallet kan ha varit att de individer som sökte sig till 
behandlingen inte var skeptiker till nya tekniska lösningar och man kan därför spekulera kring 
om variationen är större i den generella populationen än bland deltagarna som anmält sig till 
denna studie. Spridningen inom grupperna var emellertid stor.
	
 En anledning till att undersöka behandlingens trovärdighet är för att kunna uttala sig om 
behandlingens effekt i sig. Om det inte finns några samband mellan skattningar på C-scale 
och behandlingsutfallet kan man argumentera för att utfallet är oberoende av detta och 
effekterna består av de aktiva behandlingskomponenterna. Möjligen är det så att 
smartphonebehandling, med detta upplägg, är effektiv oavsett hur deltagarna skattar på C-
scale. Vi fann inga signifikanta skillnader mellan beteendeaktiverings- och 
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mindfulnessbetingelsen vilket skulle kunna tyda på att båda behandlingarna är effektiva vid 
behandling av depression oavsett vilka förväntningar deltagarna går in med och hur mycket 
de tror på behandlingsformen. 

Smartphoneformulär
    Smartphoneformuläret syftade dels till att kartlägga deltagarnas smartphoneanvändning 
samt att undersöka eventuella samband mellan användning och behandlingsutfall. En 
sammanvägning av deltagarnas svar visar att den genomsnittliga deltagaren införskaffade sin 
första smartphone för ett till två år sedan, använder sin telefon till annat än att ringa och 
skriva/läsa sms 5-10 gånger per dag och laddar ner nya applikationer en gång per månad. De 
funktioner som deltagarna uppger att de främst använder på sin telefon är mailfunktionen, 
facebookapplikationen samt att surfa på internet. Inga skillnader mellan grupperna 
observerades. 
	
 Två smartphonefrågor var negativt korrelerade med utfallsmåttet för hela gruppen; ”så här 
ofta i snitt laddar jag ner nya applikationer till min smartphone” och ”jag märker att jag ofta 
använder min smartphone när jag har tråkigt eller när jag inte har något annat att göra”. 
Vissa skillnader i deltagarnas skattningar observerades mellan beteendeaktiverings- och 
mindfulnessbetingelsen men dessa kunde inte fastställas statistiskt. Då formuläret inte är 
validerat och resultat mäts på itemnivå, går det inte att lägga så stor tyngd vid fynden. Trots 
detta ges ändå ett visst utrymme för tolkning av resultaten, där frågorna som är signifikanta 
kan ge en indikation om hur smartphoneanvändandet hos deltagarna påverkar 
behandlingsutfallet.           
     Frågan som behandlade beteendet att ladda ner många applikationer var negativt 
korrelerat med behandlingsutfallet. En tanke vid val av prediktorer var att frekventa 
smartphoneanvändare skulle kunna vara mer benägna att registrera många beteenden och gå 
in och göra övningar regelbundet och därigenom uppnå ett bättre behandlingsresultat. Ett 
sådant samband observerades inte utan resultatet pekar snarare åt motsatt håll. Detta skulle 
kunna förstås utifrån att smartphoneanvändare som laddar ner många applikationer är vana att 
konsumera applikationer. Detta kan medföra att behandlingsapplikationen som är specifik för 
denna behandling bara blir en i mängden av nedladdade applikationer. När deltagaren går in 
på sin smartphone fungerar inte applikationen som ett stimulus för att arbeta med 
behandlingen. Det hade varit intressant om detta fynd även kunde observeras i forskning på 
sedvanlig internetbehandling. Möjligen är det så att deltagare som använder sin dator till 
mycket och har många olika aktiviteter igång, inte tar till sig behandlingen på samma sätt som 
en deltagare där datorn blir ett stimulus för att arbeta med behandlingen.      
	
 Frågan som behandlade huruvida deltagaren ofta använder sin smartphone när den har 
tråkigt eller inte har något annat att göra korrelerade negativt med utfallet. Möjligen kan 
detta förstås utifrån att deltagarna använder sin smartphone som ett sätt att fördriva tiden 
vilket står i kontrast till den uppmaning deltagaren får i beteendeaktiveringsbetingelsen om att 
göra beteenden som har långsiktiga positiva konsekvenser och i mindfulnessbetingelsen om 
att vara i nuet. Man kan spekulera kring att en deltagare som använder sin smartphone när den 
har tråkigt väljer detta beteende istället för att göra något som kan bryta negativa 
beteendemönster.       
 
Aktivitet i behandlingen 
     Inga samband mellan aktivitet och utfallsmåttet observerades. Avsaknaden av signifikanta 
resultat kan bero på flera orsaker. Det kan vara så att aktivitet, mätt i huruvida deltagaren har 
haft kontakt med sin behandlare, har betydelse för behandlingsutfallet, men att det i denna 
studie uppstod en takeffekt då många deltagare skickade någon form av meddelande varje 
vecka (i snitt sex av åtta veckor) och att variansen därigenom var för liten för att hitta ett 
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samband. Det skulle även kunna vara så att denna form av aktivitet inte är relevant för 
behandlingsutfallet och att samband därför inte går att hitta.  
     I beteendeaktiveringsbehandlingen kunde aktivitet under veckorna i form av registrerade 
beteenden mätas. Att inga signifikanta samband observerades mellan beteendemåttet och 
behandlingsutfall var överraskande. I behandlingen uppmuntrades deltagarna till att göra så 
många olika beteenden som möjligt, och hellre flera mindre beteenden än få stora. Genom att 
testa olika beteenden förväntades deltagaren hitta nya eller gamla förstärkande aktiviteter och 
bryta depressiva mönster. Det var en stor variation i antalet registrerade beteenden, både 
under de två inledande veckorna samt totalt över hela behandlingen. Då resultaten inte visar 
på några samband och variationen är stor kan resultaten tolkas utifrån att mängden 
registrerade beteenden inte är avgörande för hur det går i behandlingen. Möjligen hade 
analyser kring vilken sorts beteenden deltagarna registrerat, eller vilken funktion beteendena 
fyllt gett andra resultat.   
    
Samtidig ångestdiagnos och initial depressionsnivå 
     Resultatet visade inte på några signifikanta samband mellan samtidig ångestdiagnos och 
utfallsmåttet, så som exempelvis Lamers et al. (2011) har funnit. En förklaring till detta kan 
vara att behandlingen endast berört depressionsrelaterade aspekter varför ångest inte utgjort 
ett problem. I motsats till detta resonemang kan man spekulera kring om behandlingen istället 
krävt att deltagarna arbetar med sin ångest och att behandlingen därigenom även behandlat 
ångestproblematiken. 
     En jämförelse utifrån deltagarnas initiala BDI-II poäng och deras förändring, mätt i 
förändringsvärde, visade emellertid på signifikanta skillnader mellan medelgruppen och den 
höga gruppen. Gällande depressionssymtom före behandling som en prediktor är 
forskningsfynden inte entydiga. Man har funnit att höga förmätningar kan predicera sämre 
utfall (Andersson et al., 2004), men man har även sett att dessa individer är mer sannolika att 
uppvisa en tillförlitlig förändring i symtom (de Graaf et al., 2010) och till och med ett bättre 
utfall (Spek et al., 2008). Att deltagare med högre initiala skattningar förändras mer kan 
förstås utifrån att högre depressionsskattningar ger rum för större förändring (de Graaf et al., 
2010). 
	
 För att undersöka deltagarnas symtomomfattning efter behandlingen användes medelvärde 
på eftermätningen för BDI-II, istället för förändringsvärden, vid en jämförelse mellan 
grupperna. Denna jämförelse visade att deltagarna i den höga gruppen, inte bara hade 
förändrats mer, utan att de även låg på samma nivå som medelgruppen vilket är en 
förvånansvärd stor förbättring. Vid svår depression brukar antidepressiv medicinering 
framhållas som ett första val av behandling (Socialstyrelsen, 2010). Tidigare forskning har 
dock visat att terapi kan uppvisa jämförbara resultat som behandling med antidepressiv 
medicinering vid moderat till svår depression (DeRubeis et al., 2005). Resultaten i denna 
studie indikerar att behandlingsformatet även kan hjälpa svårt deprimerade.     

Demografiska egenskaper
     Av de demografiska egenskaper som undersöktes korrelerade sysselsättning positivt med 
utfallsmåttet för alla deltagare sammantaget. Det var med andra ord fördelaktigt ha en 
sysselsättning vilket går i linje med tidigare forskningsfynd (de Graaf, 2010). Civilstånd, att 
bo tillsammans med en partner, uppvisade enbart ett signifikant samband med 
behandlingsutfallet för beteendeaktivering. Civilstånd har tidigare kunnat predicera 
behandlingsutfall vid traditionell behandling (Hamilton & Dobson, 2002; Lamers et al., 
2011). 
	
 En möjlig tolkning att det fanns ett samband mellan civilstånd och utfall i 
beteendeaktiveringsgruppen, men inte i mindfulness, är att sociala beteenden har utgjort en 
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central del i beteendeaktiveringsbehandlingen och inte i mindfulness. Att ha en partner kan 
därigenom ha underlättat för deltagaren att genomföra sociala beteenden. 
	
 Övriga demografiska variabler som undersöktes var inte associerade med utfallet i denna 
studie. En demografisk variabel som var intressant att titta närmare på i denna studie var 
utbildningsnivå. Detta eftersom behandlingsmaterialet för föreliggande studie har anpassats 
för att vara så lätt som möjligt för deltagaren att ta till sig och i jämförelse med modulerna i 
sedvanlig internetbehandling har textmaterialet varit betydligt kortare, cirka 15 sidor i 
jämförelse med 200 sidor som vanligt förekommande i internetbehandling (se exempelvis 
Almlöv, 2007). Forskningen är inte entydig gällande betydelsen av utbildningsnivå. Spek et 
al. (2008) fann i sin studie att det har betydelse medan Andersson et al. (2004) inte fann detta 
samband. Det kan spekuleras kring huruvida behandlingens upplägg bidrar till att 
utbildningsnivå inte utgör en signifikant prediktor. Det går emellertid inte att utesluta 
variationen i utbildningsnivå är mindre i denna studie än i populationen i stort.  

Metoddiskussion

Urval
	
 Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka om, och i så fall vilka, 
prediktorer som påverkar utfallet i behandlingen. För att kunna uttala sig om det prediktiva 
värdet hos en variabel är det viktigt att det finns en varians i det stickprov som undersöks 
(Steketee & Chambless, 1992). Restriktioner i urvalsprocessen av deltagare till en studie kan 
minska variansen och därmed också det prediktiva värdet hos utvalda variabler (Steketee & 
Chambless, 1992).
	
 De inklusions- och exklusionskriterier som låg till grund för urvalsprocessen i denna studie 
var främst etiska och behandlingsspecifika aspekter. Suicidala deltagare, deltagare med 
missbruksproblematik eller deltagare med andra diagnoser än depression som inte ansågs 
kunna få den vård de behövde genom denna studie uteslöts och hänvisades till andra 
vårdinstanser. Deltagare som inte kunde förstå svenska, som inte hade en dator eller en 
smartphone exkluderades på grund av att de inte förväntades kunna ta till sig behandlingen på 
ett tillfredsställande sätt. I denna studie har emellertid individer med en stor spridning i 
depressionsnivå inkluderats. Även individer med ångestproblematik har inkluderats. Att 
behandling sker över smartphone och internet har även möjliggjort ett stort geografiskt 
upptagningsområde och annonsering har även skett genom kanaler som varit rikstäckande. 
Kravet på att äga en smartphone har påverkat vilka individer som har haft möjlighet att söka 
denna behandling och kan därför ha minskat generaliserbarheten, i jämförelse med vanlig 
internetbehandling. Mediavision (2011) menar dock att marknaden för smartphone under de 
senaste åren har expanderat kraftigt och att varannan svensk förutspås äga en smartphone 
inom den närmaste framtiden. Detta tydliggör potentialen i att använda smartphone som ett 
verktyg i depressionsbehandling för att nå en stor population. 

Generaliserbarhet
     För att kunna uttala sig om resultatens generaliserbarhet är det centralt med ett 
representativt urval. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB; 2012) var arbetslösheten i Sverige 
för första kvartalet i år 7.8%. Detta är jämförbart med siffran i denna studie som var 7.4%. 
Vad gäller kön drabbas ungefär hälften så många män som kvinnor av depression (SBU, 
2004). I denna studie var 70% av deltagarna kvinnor vilket innebär en svag överrepresentation 
av kvinnor i aktuell studie jämfört med populationen i stort (Socialstyrelsen, 2010). 
Åldersspridningen i aktuell studie var bred, där den yngsta deltagaren var 20 år och den äldsta 
61 år. 42% av deltagarna hade en eftergymnasial utbildning på minst tre år. Utbildningsnivån 
generellt i Sverige ligger jämförelsevis på 19 % (SCB, 2012) vilket innebär att deltagarna i 
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denna studie har en högre utbildningsnivå än genomsnittet vilket kan ha påverkat möjligheten 
att hitta ett eventuellt samband mellan utbildningsnivå och behandlingsutfall. 
	
 Sammantaget anses generaliserbarheten vara god. Denna studie delar emellertid de 
svårigheter som andra internetstudier har som bedrivs i ett forskningssammanhang, där 
inklusions- och exklusionskriterier behöver tillämpas och där deltagare rekryteras genom 
annonsering. 

Prediktionsforskning
     Prediktionsforskning har enligt Steketee och Chambless (1992) generellt vissa problem 
knutna till sig. Ett problem är att olika studier använder olika variabler, likväl som utfallsmått,  
eller mäter dessa variabler/utfallsmått på olika sätt, vilket försvårar jämförelser mellan studier. 
I denna studie används C-scale för att mäta förväntan och trovärdighet, ett likvärdigt formulär 
som också används för att mäta samma variabler är Credibility/Expectancy Questionnaire. 
Det har därför inte gått att genomföra en jämförelse mellan skattningarna i denna studie och 
andra studier som undersökt depressionsbehandling över internet. En jämförelse har 
emellertid gjorts mellan andra internetstudier som använt C-scale men som inte behandlat 
depression. 
	
 Ett annat problem som Steketee och Chambless (1992) lyfter är att prediktionsstudier ofta 
gör explorativa analyser, där man försöker finna fynd utan att på förhand ha konkreta 
frågeställningar. De förespråkar istället prediktionsstudier med mer omfattande förarbete där 
specifika variabler tas fram utifrån hypoteser innan behandlingen påbörjas. Anderson et al. 
(2004) menar, till skillnad från Steketee och Chambless (1992), att en explorativ analys är 
rättfärdigad då man undersöker nya områden och behandlingar där tidigare forskning saknas. 
	
 Då denna prediktionsstudie var påtänkt redan vid uppstarten av projektet har förberedelser 
gjorts samt formulär och frågor utformats specifikt för denna prediktionsstudie. Trots detta 
förarbete har det varit svårt att kunna förutse vilka variabler som varit viktiga att undersöka 
eftersom behandlingsformen inte tidigare utvärderats. Därför har det varit motiverat att 
anlägga ett explorativt tillvägagångssätt, där flertalet presumtiva prediktorer har analyserats, 
för att kunna få en bredare förståelse för vem denna behandlingsform passar. 
 
Mätmetoder
     Huvudutfallsmåttet har beräknats med residual gain scores. Anledningen till detta val var 
att måttet tar hänsyn till individuella förbättringar relativt förbättringar andra deltagare gör 
som befinner sig på samma initiala nivå, vilket till exempel förändringsvärden inte gör. De 
invändningar man kan ha mot att använda residual gain scores är att dessa, utifrån ett kliniskt 
perspektiv, inte är lika lätta att tolka (Anderson et al., 2004). Detta är något som tagits hänsyn 
till i resultatsammanställningen då korrelationsanalyser mellan prediktorer och utfall 
presenterats som positiva då prediktorn predicerar ett bättre behandlingsutfall och som 
negativa då prediktorn predicerar ett sämre behandlingsutfall. Detta i motsats till vad SPSS 
visar då residual gain scores korreleras med en prediktor. 
	
 Att ha självrapporteringsformulär som utfallsmått kan kritiseras då de endast utgår från vad 
deltagaren själv upplever och inte bygger på exempelvis beteendeobservationer. För att få en 
bredare bild av deltagarna hade det varit önskvärt att använda sig av flera utfallsmått. På 
grund av arbetets redan stora omfattning har detta emellertid inte varit möjligt.  
	
 Eftersom denna studie är ny i sitt slag har nya mått tagits fram för att mäta 
behandlingsspecifika variabler så som smartphoneanvändning och aktivitet i behandling. 
Dessa mått är inte validerade och tolkningar bör därför ses som explorativa. 
	
 Den huvudsakliga analysmetoden i denna studie har varit korrelationsanalys. Ett problem 
som man behöver ta hänsyn till i korrelationsforskning är begränsad variationsbredd, även 
kallad restriction of range (Borg & Westerlund, 2006). Att variationsbredden är begränsad 
innebär att det finns för lite skillnad mellan deltagarna, i en eller båda variablerna, för att 

28



kunna hitta samband mellan den oberoende och beroende variabeln (Borg & Westerlund, 
2006). I denna studie upptäcktes inga samband mellan utbildningsnivå och utfallsmåttet, samt 
mellan aktivitet, mätt i mailkontakt med behandlaren, och utfallsmåttet. I båda dessa mått 
skulle en begränsad variationsbredd kunna föreligga vilket även data indikerar. Detta till 
skillnad från skattningar på C-scale och aktivitet mätt i registrerade beteenden där data visade 
på en större spridning. 
	
 I denna studie deltog initialt 81 deltagare, varav 72 genomförde eftermätningarna, vilket 
kan betraktas som ett relativt högt antal i prediktionssammanhang (Steketee & Chambless, 
1992). Då det i denna studie var två behandlingsgrupper fanns det ett intresse att även 
undersöka eventuella skillnader mellan grupperna. I dessa analyser följer emellertid en viss 
reducering i statistisk power vilket bör tas i beaktande vid tolkning av resultaten på 
gruppnivå. Vid signifikanta samband mellan en prediktor och utfallsmåttet har dessa analyser 
följts upp med regressionsanalys för att undersöka interaktionen prediktor x grupp. Vid icke-
signifikanta resultat har vi dock valt att förhålla oss till de samband som 
korrelationsanalyserna visat. Valet motiveras utifrån den begränsade power som eventuellt 
föreligger på grund av gruppernas storlek.

Slutsats
     Aktuell studie har, med en bred ansats, visat att det finns prediktorer som påverkar utfallet 
både positivt och negativt. De två demografiska egenskaperna, att ha en sysselsättning och att 
bo tillsammans med en partner, visade sig kunna predicera ett bättre behandlingsutfall. 
Resultatet visar även att det kan vara intressant att titta närmare på hur deltagaren använder 
sin smartphone, då två frågor som berörde ett frekvent användande, korrelerade negativt med 
behandlingsutfallet. Dessutom visade resultatet att behandlingen kan vara effektiv vid svår 
depression.
     Det var flera presumtiva prediktorer som inte visade signifikanta samband med 
behandlingsutfallet, så som exempelvis behandlingens trovärdighet och förväntningar på 
behandlingen samt aktivitet, vilket indikerar att dessa inte behöver utgöra ett hinder för att 
tillgodogöra sig denna behandling. 
	


Framtida forskning
     Då aktuell studie är den första i sitt slag behöver resultaten replikeras för att med större 
säkerhet kunna uttala sig om vilka variabler som bör tas i beaktande i en vidareutveckling av 
behandlingsformatet.
    Behandlingsformatet i aktuell studie har bestått av flera delar; en smartphone-applikation, 
behandlarstöd och psykoedukativ text anpassad efter respektive behandlingsbetingelse. Vad 
som är verksamt i detta behandlingsformat går inte att besvara utifrån aktuell studie, vilket 
inte heller varit dess syfte. För att kunna uttala sig om varför och hur de två 
behandlingsformerna är verksamma hade det varit intressant att i framtida forskning fokusera 
på potentiella mediatorer och moderatorer. 
     Möjligen kan de olika behandlingsformerna passa bättre eller sämre för olika individer. 
Beteendeaktiveringsbehandling har i denna studie framförallt fokuserat på att öka positivt 
förstärkta beteenden. Mindfulnessbehandlingen har istället fokuserat på att deltagaren ska 
stanna upp och göra övningar i vardagen samt att öva på ett nytt förhållningssätt till sina 
tankar. Det är möjligt att dessa två sätt att angripa depression är olika lämpliga avhängigt hur 
depressionen uttrycker sig hos deltagaren. 
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APPENDIX A

C-scale

Nedanstående frågor ställs till de personer som deltar i DISA-projektet. De är inte 
avsedda att ge en bedömning av din behandlare utan det är åsikter om den 
behandlingsmetod som vi kommer att använda som vi är intresserade av.

1. Hur logisk tycker du att den här typen av behandling verkar?

   1               2                3               4                5              6               7             8              9             10
                                                                                                                
Inte alls                                                                                                                                      Mycket 
logiskt                                                                                                                                         logiskt

2. Hur säker är du på att den här metoden kommer att vara framgångsrik i 
behandlingen av din nedstämdhet/depression?

   1               2                3               4                5              6               7             8              9             10
                                                                                                                
Inte alls                                                                                                                                      Mycket 
  säker                                                                                                                                          säker

3. Med vilken grad av tillit skulle du rekommendera den här behandlingsmetoden 
till en vän med samma typ av problem som du har?

   1               2                3               4                5              6               7             8              9             10
                                                                                                                
Inte alls                                                                                                                                      Mycket 
tillitsfull                                                                                                                                     tillitsfull

4. Hur framgångsrik tror du att denna behandling skulle vara i behandling av 
andra svårigheter?

   1               2                3               4                5              6               7             8              9             10
                                                                                                                
Inte alls                                                                                                                                      Mycket 
framgångsrik                                                                                                                       framgångsrik

5. Hur förbättrad förväntar du dig bli av den här behandlingen?

   1               2                3               4                5              6               7             8              9             10
                                                                                                                
 Ingen                                                                                                                                      Helt bra/
förbättring                                                                                                                            symtomfri
  alls                                                                                                                                    
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APPENDIX B

Smartphoneformulär
Smartphoneanvändning

1. Hur länge har du ägt en smartphone? Det behöver inte vara den smartphone du äger idag utan räkna 
från den första du ägt. 

                                                                                       
            1                   2                    3                 4               5                6               7
                                                                                                  

1. Mindre 1 än månad 
2. 1-3 månader
3. 3-6 månader
4. 6 månader till 1 år
5. 1-2 år 
6. 2-4 år
7. 4 år eller längre

2. Uppskattningsvis, vid hur många tillfällen i veckan eller per dag använder du din telefon till annat än 
att ringa och skriva/läsa SMS? (exempelvis surfar, kolla mail och Facebook)

                                                                                     
            1                   2                    3                 4               5                6               7
                                                                                                  

1. 1 gång i veckan eller mindre
2. 2-7 gånger i veckan
3. 2-5 gånger per dag
4. 5-10 gånger per dag
5. 1-2 gånger i timmen
6. 3-5 gånger i timmen
7. 5 eller fler gånger i timmen 

3. Rangordna med siffrorna 1-3 de funktioner du använder mest, där siffra 1 står för den funktion du 
använder mest:

Surfa på internet                            

Facebook                                         

Läsa/se på nyheter                     

Kalender                                           

Väckarklocka                                   

Lyssna på musik                             

Kolla mailen                                     

Spela spel                                          

Titta på videoklipp                        

GPS (för att hitta platser)            

Fotografera/filma                                                               

Annat (fyll i vad)                ___________________
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4. Så här ofta i snitt laddar jag ner nya applikationer till min smartphone: 
                                                                                      
            1                   2                    3                 4               5                6               7
                                                                                                  

1. Aldrig
2. 1 gång i halvåret
3. 1 gång var tredje månad
4. 1 gång per månad
5. 2-4 gånger i månaden
6. 1 eller flera gånger vecka
7. 1 eller flera gånger dag

_______________________________________________________________________________

Hur väl stämmer dessa påståenden in på dig på en skala mellan 1 och 7:

5. Om jag laddar ner nya applikationer använder jag dem oftast mer än en gång.

Stämmer inte alls                                                                                       Stämmer helt och hållet
            1                   2                    3                 4               5                6               7
                                                                                                  

6. Jag använder min smartphone som ett arbetsverktyg.

Stämmer inte alls                                                                                       Stämmer helt och hållet
            1                   2                    3                 4               5                6               7
                                                                                                  

7. Jag använder min smartphone främst för att hålla mig uppdaterad och hålla kontakt med mitt sociala 
nätverk.

Stämmer inte alls                                                                                       Stämmer helt och hållet
            1                   2                    3                 4               5                6               7
                                                                                                  

8. Jag märker att jag ofta använder min smartphone när jag är ensam.

Stämmer inte alls                                                                                       Stämmer helt och hållet
            1                   2                    3                 4               5                6               7
                                                                                                  

9. Jag märker att jag ofta använder min smartphone när jag har tråkigt eller när jag inte har något annat 
att göra-

Stämmer inte alls                                                                                       Stämmer helt och hållet
            1                   2                    3                 4               5                6               7
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10. Jag märker att jag ofta använder min smartphone i sammanhang när jag känner mig osäker och 
uttittad (exempelvis på restaurang när min vän går på toaletten).

Stämmer inte alls                                                                                       Stämmer helt och hållet
            1                   2                    3                 4               5                6               7
                                                                                                  

11. Jag märker att jag ofta använder min smartphone när jag egentligen borde ta tag i andra saker.

Stämmer inte alls                                                                                       Stämmer helt och hållet
            1                   2                    3                 4               5                6               7
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