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Titel  
REGASSA - behandlingseffekt och uppföljningsmätning av internetförmedlad KBT jämfört med sedvanlig 
behandling för primärvårdspatienter med arbetsrelaterad psykisk ohälsa. 
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REGASSA - internet-based CBT compared to treatment as usual for primary care patients with work-related 
depression: treatment effects and 12-month follow-up. 
 
Författare  
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Sammanfattning  
 

Depression och arbetsrelaterad psykisk ohälsa är ett betydande folkhälsoproblem i Sverige och detta är en 

utmaning för primärvården idag. Denna uppsats är ett kunskapsbidrag till forskningsprojektet REGASSA som syftar 

till att utveckla och utöka behandlingsalternativen för individer med mild till måttlig depression samt arbetsrelaterad 

psykisk ohälsa inom primärvård. 

En 12 veckor lång individanpassad och behandlarstödd internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT) 

jämfördes med sedvanlig behandling. Behandlingseffekter undersöktes vid både eftermätning och 

uppföljningsmätning 12 månader efter påbörjad behandling. iKBT bestod av ett stort antal textbaserade moduler 

anpassade för olika typer av psykisk ohälsa. Dessutom fanns särskilda arbetslivsfokuserade avsnitt att tillgå vid 

behov. 

Resultaten visade att båda behandlingsgrupperna förbättrades signifikant avseende minskning av depressiva 

symtom mätt med Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), samt ökad upplevd arbetsförmåga 

mätt med Work Ability Index (WAI) i eftermätningen. Uppföljningsmätningen visade också på kvarstående 

behandlingseffekter för båda utfallsmåtten i de två behandlingsbetingelserna. Inga signifikanta 

mellangruppsskillnader kunde urskiljas. Däremot hade 44 % av deltagarna i iKBT uppfyllt kriteriet för klinisk 

signifikant förbättring vid eftermätningen avseende depressiva symtom, jämfört med 21% i den sedvanliga 

behandlingen, vilket var en skillnad som kunde säkerställas statistiskt. Det framkom även att iKBT ökade den 

upplevda arbetsförmågan oavsett om deltagaren var sysselsatt eller inte.    

Enligt uppsatsens resultat kan iKBT betraktas som ett givet behandlingsalternativ inom primärvården. 

Implementering av iKBT för denna patientgrupp kan både innebära en utökad tillgänglighet av evidensbaserad 

psykiatrisk vård, samt bidra till ett minskat sjukskrivningsantal. Resultaten diskuteras i relation till uppsatsens 

metodologiska begränsningar och även förslag till framtida förbättringar presenteras. 
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ABSTRACT 
Depression och arbetsrelaterad psykisk ohälsa är ett betydande 

folkhälsoproblem i Sverige och detta är en utmaning för primärvården idag. 

Denna uppsats är ett kunskapsbidrag till forskningsprojektet REGASSA som 

syftar till att utveckla och utöka behandlingsalternativen för individer med mild 

till måttlig depression samt arbetsrelaterad psykisk ohälsa inom primärvård. 

En 12 veckor lång individanpassad och behandlarstödd internetförmedlad 

kognitiv beteendeterapi (iKBT) jämfördes med sedvanlig behandling. 

Behandlingseffekter undersöktes vid både eftermätning och 

uppföljningsmätning 12 månader efter påbörjad behandling. iKBT bestod av ett 

stort antal textbaserade moduler anpassade för olika typer av psykisk ohälsa. 

Dessutom fanns särskilda arbetslivsfokuserade avsnitt att tillgå vid behov. 

Resultaten visade att båda behandlingsgrupperna förbättrades signifikant 

avseende minskning av depressiva symtom mätt med Montgomery and Åsberg 

Depression Rating Scale (MADRS), samt ökad upplevd arbetsförmåga mätt 

med Work Ability Index (WAI) i eftermätningen. Uppföljningsmätningen 

visade också på kvarstående behandlingseffekter för båda utfallsmåtten i de två 

behandlingsbetingelserna. Inga signifikanta mellangruppsskillnader kunde 

urskiljas. Däremot hade 44 % av deltagarna i iKBT uppfyllt kriteriet för klinisk 

signifikant förbättring vid eftermätningen avseende depressiva symtom, jämfört 

med 21% i den sedvanliga behandlingen, vilket var en skillnad som kunde 

säkerställas statistiskt. Det framkom även att iKBT ökade den upplevda 

arbetsförmågan oavsett om deltagaren var sysselsatt eller inte.    

Enligt uppsatsens resultat kan iKBT betraktas som ett givet 

behandlingsalternativ inom primärvården. Implementering av iKBT för denna 

patientgrupp kan både innebära en utökad tillgänglighet av evidensbaserad 

psykiatrisk vård, samt bidra till ett minskat sjukskrivningsantal. Resultaten 

diskuteras i relation till uppsatsens metodologiska begränsningar och även 

förslag till framtida förbättringar presenteras. 
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Behandlingseffekt och uppföljningsmätning av internetförmedlad 

KBT jämfört med sedvanlig behandling för primärvårdspatienter 

med arbetsrelaterad psykisk ohälsa 
 

 Depression är ett tillstånd som drabbar en stor del av befolkningen i 

Sverige och betraktas idag som den mest förekommande orsaken till psykisk 

ohälsa, i synnerhet mild till måttlig depression. Förutom den enskilda individens 

lidande påverkas även samhället i stort på grund av sjukskrivningar och ett ökat 

vårdbehov. Ungefär hälften av de vuxna som har diagnosticerats med 

depression och som har lett till sjukskrivning tenderar att vara utlösta av 

problem relaterade till arbetet (SBU, 2004). Depression anses därför även falla 

inom ramen för arbetsrelaterad psykisk ohälsa.  

 Ett allt mer vanligt sätt att behandla mild till måttlig depression är via 

internet och ett stort antal studier har visat att internetförmedlad kognitiv 

beteendeterapi (iKBT) kan vara lika effektivt som traditionell KBT vid 

behandling av exempelvis depression samt ångestproblematik. I 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för behandling av mild till måttlig 

depression (2010) rekommenderas att bland annat iKBT ska ingå som en av de 

behandlingsmetoder som reguljärvården ska erbjuda. 

 I SBU (2007) flaggar man för att det finns ett stort behov av fler studier 

med ett mer naturalistiskt urval av deltagare samt med längre uppföljningstider 

för att säkrare kunna dra slutsatser om iKBT’s effekter vid tillämpbarheten 

inom hälso- och sjukvården. Forsknings-studien REGASSA som ligger till 

underlag för denna examensuppsats kan därför bidra till att utöka kunskapen på 

området. Detta eftersom deltagarna är patienter rekryterade via primärvården 

där ett av kriterierna för inklusion var sjukskrivning alternativt ligga i riskzonen 

för sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Därmed kan 

deltagarna ses som ett mer representativt urval än de som inkluderas i många 

andra behandlingsstudier på området. Examensuppsatsen syftar således till att 

undersöka en eventuell minskning av depressiva symtom samt ökning av 

upplevd arbetsförmåga vid iKBT, samt göra en 12-månadersuppföljning och 

jämföra dessa resultat med sedvanlig behandling, hädanefter refererad som 

TAU (treatment-as-usual). 
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BAKGRUND 
 

Psykisk ohälsa 
 Psykisk ohälsa orsakas för det mesta av flera faktorer, både kopplat till 

arv och miljö. Att lida av psykisk ohälsa är påfrestande för individen och 

medför ofta konsekvenser som påverkar både arbetsliv och privatliv negativt.  

Här nedan följer en närmare beskrivning på den typ av psykisk ohälsa som är 

särskilt relevant för föreliggande uppsats.    

 

Depression 
 Majoriteten av alla människor kommer någon gång i livet att känna sig 

nedstämda och det är ett naturligt inslag i vårt känsloliv att tillfälligt känna sig 

håglös och ledsen. Men när nedstämdheten dröjer kvar och börjar inverka 

negativt på vardagslivet kan det utvecklas till en depression. Depression anses 

vara en folksjukdom då cirka 25 % av alla kvinnor och 15 % av alla män i 

Sverige kommer någon gång drabbas av en behandlingskrävande form av 

tillståndet (Socialstyrelsen, 2010).  

 Typiskt för depression är upplevelser av hopplöshet och sorg, där allmän 

motivationsbrist, sömnproblem och minskad social aktivitet kan beskrivas som 

både symtom och följder av depression (Åsberg & Mårtensson, 2009). Även 

nedsatta kognitiva funktioner som exempelvis koncentrationsproblem och 

minnessvårigheter samt somatiska besvär är vanliga. Enligt WHO's diagnostiska 

system, ICD-10, ges definitioner för mild, måttlig och svår egentlig depression 

(WHO, 1992). Vid mild depression är individen ur balans men kan i princip 

genomföra normala aktiviteter. Måttlig depression innebär att genomförandet av 

vardagliga sysslor är uppenbart försvårade och vid svår egentlig depression har 

individen, förutom det ovan nämnda svårigheterna, även allvarliga 

självförebråelser och självmordstankar. Även mer framträdande somatiska 

problem som exempelvis ökad eller minskad aptit samt förändrad 

psykomotorisk aktivitet förekommer. En obehandlad mild till måttlig depression 

kan, om den inte går över av sig själv eller inte behandlas, utvecklas till att bli 

svår och således även öka risken för suicid (SBU, 2004). Depression kan därför 

betraktas som att det går längs ett kontinuum med olika grader av symtom som 

har olika mycket inverkan på livet. 

Retrospektiva undersökningar har visat att 90-95 % av suicidfallen har 

föregåtts av en psykisk ohälsa och att depression är den enskilt mest 

förekommande psykiatriska diagnosen i dessa fall (Statens folkhälsoinstitut, 

2007). Svår depression räknas därför som en av de mest centrala riskfaktorerna 

för suicid i idag. Orsakerna till depression beskrivs som mångfacetterade och 

som en kombination av arv och miljö. Detta innebär bland annat att 

patientgruppen är mycket heterogen och därmed svår att behandla med en och 

samma metod (Andersson, 2012).   
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 Individer med depressionen präglas ofta av en hög grad av samsjuklighet 

med andra psykiatriska syndrom. Ungefär 50 % av individer med egentlig 

depression uppfyller även kriterierna för en ångeststörning, vilket för den 

drabbade individen innebär en drastisk nedsättning i funktion och livskvalitet 

(Richards, 2011; Åsberg & Mårtensson, 2009). Det är även vanligt att drabbas 

av depression samtidigt som man har andra, kroniska kroppsliga sjukdomar som 

diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (SBU, 2004). 

 Man har sett att många individer som insjuknar i mild till måttlig 

depression blir av med den kliniska diagnosen efter ungefär ett år (SBU, 2004). 

Men tillståndet kan även bli kroniskt där återhämtning inte alltid är permanent, 

då många återinsjuknar i depression (Hollon, Stewart & Strunk, 2006). Det är 

därför av stort värde för dessa individer att forskningen om 

depressionsbehandling närmare studerar diagnosens förlopp. Hittills har de 

flesta studier på området fokuserat på definition och identifikation av de olika 

typerna av återhämtning och återfall (Richards, 2011). Men dessa studiers 

resultat tenderar att vara svårtolkade då de bland annat har gjorts på olika 

populationer. Bara ett fåtal longitudinella studier finns på vad som kan tänkas 

orsaka eller skydda mot återfall samt för vem. En av dessa är Conradi, Ormel 

och De Jonges (2012) studie av kvarstående effekter av behandling mot 

depression, vars resultat visade att deltagare som direkt efter behandling 

fortfarande upplevde ett eller flera av de huvudsakliga symtomen, det vill säga 

nedstämdhet samt minskat intresse och glädje, löpte en större risk att återfalla i 

depression jämfört med patienter som inte uppfyller dessa kriterier. Vidare 

konstaterar Richards (2011) att andra medicinska och komorbida tillstånd också 

ökar risken för återfall. Man har även sett att kvinnor har längre 

depressionsepisoder än män samt att sysselsättning, socialt nätverk och tillgång 

till behandling påverkar längden av depressionsepisoden liksom återfallsrisken 

(Rush et al., 2006).  

 Sammanfattningsvis är depression den vanligaste psykiska ohälsan i 

Sverige idag. Mild till måttlig depression kan gå över av sig själv efter en viss 

tid, men vid kroniska eller komorbida tillstånd samt vid avsaknad av behandling 

riskerar lidandet att förvärras och tillståndet bli mer allvarligt, vilket även ökar 

risken för suicid. 
 

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 
Stor del av människans tid tillbringas på arbetet. Därför är det högst 

rimligt att trivseln på arbetet även starkt påverkar individens hälsa, både positivt 

och negativt. Arbete kan erbjuda många salutogena effekter i form av 

exempelvis struktur i vardagen, en känsla av sammanhang, möjlighet till social 

interaktion, identitetsskapande samt status utifrån både ekonomiska och sociala 

aspekter (SOU, 2003). På samma sätt kan arbete bidra till negativ 

hälsoinverkan, där framförallt stress och utmattningssyndrom är bland de 

vanligast förekommande (Bonde, 2008; Stansfeld & Candy, 2006). Bonde 
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poängterar i sin metaanalys att det är svårt att säkerställa prevalensen för 

arbetsrelaterad psykisk ohälsa, då studier påvisar en hög heterogenitet av 

studiedeltagare. Detta kan förklaras av att forskares definitioner på 

arbetsrelaterad ohälsa varierar kraftigt i olika studier. Williams och Shouten 

(2008) förklarar att amerikanska studier har påvisat att livstidsprevalensen att 

insjukna i en arbetsrelaterad depression ligger på drygt 13 %. Wang, Adair och 

Patten (2006) påvisade liknande resultat i sin undersökning på kanadensiska 

arbetstagare, där 6 % av de 4149 tillfrågade deltagarna uppfyllde en psykiatrisk 

diagnos. Forskarna kunde även konstatera att det fanns en stark korrelation 

mellan diagnos och arbetsrelaterad funktionsnedsättning, där ju fler uppfyllda 

diagnoser, desto sämre arbetsförmåga. 

Vidare har epidemiologiska studier visat att det finns vissa demografiska 

sårbarhetsfaktorer som samvarierar med arbetsrelaterad psykisk ohälsa, såsom 

kön och utbildningsgrad (Toivanen, 2011). I SOU (2003) framförs också att 

upprepade epidemiologiska studier i Europa, har visat att kvinnor drabbas oftare 

än män. Samtidigt ska det uppmärksammas att depression har ökat markant 

inom båda könen (SOU, 2003).  

Stress är vidare ett begrepp som är intimt förknippat med arbetsrelaterad 

psykisk ohälsa och anses uppstå när individen upplever att inre resurser inte är 

tillräckliga för att möta de yttre ställda kraven (Theorell, 2003). Det finns ett 

flertal förklaringsmodeller för hur arbetsrelaterad stress uppstår. En teori är 

Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-modell, vilken betonar att det 

måste finnas en balans mellan dessa tre komponenter för att välbefinnande på 

arbetet ska vara möjligt. Om kraven överstiger arbetstagarens känsla av kontroll 

samt bristande tillgång till stöd, föreligger en stor risk att denne upplever stress 

(Stansfeld & Candy, 2006; SOU, 2003). Om arbetstagaren verkar under 

stressfyllda arbetsförhållanden under en längre period finns det en förhöjd risk 

att denne utvecklar utmattningssyndrom och depression (Netterstrøm et al., 

2008). Detta medför i sin tur nedsatt arbetsförmåga och förlust av engagemang 

(Lytsy & Westin, 2008; Åsberg et al., 2010). Det är vanligt att denna 

destruktiva upplevelse accelererar, och att individen så småningom upplever 

påtaglig emotionell, psykologisk och fysisk utmattning även inom det privata 

vardagslivet, där känslor av hopplöshet är vanliga (Åsberg et al., 2010). De 

symtom som uppstår vid utmattningssyndrom påminner alltså starkt om de som 

återfinns vid depression och det förekommer att dessa diagnoser överlappar 

varandra. I SOU (2003) poängteras dock att tillstånden inte ska betraktas som 

identiska, utan att depression vanligtvis uppstår i ett slutskede av en längre 

utmattningsprocess. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa kan i de flesta fall betraktas 

som en kombination av en icke-fungerande organisatorisk struktur samt 

individers brist på funktionella copingstrategier (Tangen & Conrad, 2009). 

Sammanfattningsvis går det att betrakta arbetsrelaterad psykisk ohälsa 

som en paraplyterm för olika psykiatriska tillstånd som uppstår som en följd av 

en belastande arbetssituation. Det är också viktigt att inta ett biopsykosocialt 
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perspektiv när man konceptualiserar begreppet, då även organisatoriska 

strukturer kan vara bidragande till individens ohälsa.     

 

Arbetsförmåga 
Arbetsförmåga är ett begrepp som saknar tydliga och enhetliga 

definitioner, såväl i Sverige som internationellt. Detta medför att begreppet 

behandlas olika beroende på vilka instanser som bedömer den enskilda 

arbetstagarens förmåga att vara yrkesmässigt verksam (SOU, 2009). 

Konsekvensen blir att aktuella myndigheter som Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Socialtjänsten tillämpar varierande tolkningar utifrån 

olika politiska och juridiska agendor, vilket i sin tur försvårar förutsättningarna 

för en gemensam definition. Dessutom blir konsekvensen att det är svårt att 

operationalisera och mäta en individs arbetsförmåga (SOU, 2008).  

 Den generella hållning som både myndigheter, stat och forskare framför 

är att arbetsförmåga måste förstås som ett relationellt begrepp. Graden av 

arbetsförmåga bör utöver individens kapacitet, bedömas utifrån vilka specifika 

arbetsuppgifter individen har samt i vilken arbetsmiljö de ska utföras i. Det är 

alltså inte själva sjukdomen eller diagnosen i sig som avgör huruvida en individ 

är arbetsförmögen eller ej, utan snarare om arbetsförmågan påverkas av en 

eventuell aktivitetsbegränsning (SOU, 2009). Således när arbetsförmåga ska 

bedömas på en individ som uppvisar depressiva symtom är det ytterst viktigt att 

ta hänsyn till en biopsykosocialmodell (Plaisier et al., 2010). Vidare poängterar 

Williams och Shouten (2008) att kopplingen mellan depression och allmän 

funktionsnedsättning, däribland arbetsförmåga, är dubbelriktad. Depression kan 

alltså förorsaka nedsatt arbetsförmåga, liksom att nedsatt arbetsförmåga kan ge 

depression. Denna tes styrks av forskning som visar att förmågan att arbeta 

skattas som en av de viktigaste faktorerna för upplevd hög livskvalitet 

(Nieuwenhuijsen, Franche & van Dijk, 2010).  

 Sammanfattningsvis är arbetsförmåga ett svårdefinierat begrepp som 

tolkas olika beroende på instanser. Arbetsförmåga bör dock betraktas som ett 

kontextbundet begrepp som måste sättas i relation till den aktuella 

arbetsuppgiften, liksom att depression och nedsatt arbetsförmåga vanligtvis är 

en dubbelriktad process.  

 

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa 
Vid många tillstånd av ohälsa kan sjukskrivning vara en nödvändighet för 

att individen ska kunna rehabiliteras till den grad att denne kan återvända till sin 

arbetsplats. När det kommer till psykisk ohälsa är den föreställningen däremot 

ytterst tveksam (Gustafsson & Marklund, 2011; Kivimäki et al., 2006). Sieurin, 

Josephson och Vingård (2009) visade i en svensk enkätstudie att sjukskrivna 

hade en negativ syn på långtidssjukskrivning. Deltagarna menade att det bidrar 

till konsekvenser som ekonomisk utsatthet, försämrad karriärsutveckling och 

isolering, som i förlängningen leder till mer stress och nedstämdhet. Däremot 
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ansåg deltagarna att kort- och deltidssjukskrivning möjliggjorde återhämtning 

utan att förhöja risken för ovannämnda negativa konsekvenser. 

Även andra studier bekräftar att sjukskrivningar kan innebära att 

arbetstagaren hamnar i en nedåtgående spiral, där den ena 

långtidssjukskrivningen föranleder nästa, med sjukpensionering i värsta fall 

(Gustafsson & Marklund, 2011; Hultin, Lindholm, Malfert & Möller, 2012; 

Roelen, Koopmans, Schreuder, Anema & van der Beek, 2011). I en holländsk 

studie framgick det att patienter som var sjukskrivna på grund av nedstämdhet 

uppvisade en minskad sannolikhet att återgå till arbete om de hade varit 

sjukskrivna i över 90 dagar. På samma sätt som sannolikheten för återgång i 

arbete för individer med olika ångest- och stressrelaterade ohälsor, minskade 

om sjukskrivningen varade längre än 60 dagar (Roelen et al., 2012). 

Vidare har forskning kunnat identifiera olika demografiska faktorer som 

kan påverka huruvida långtidssjukskrivning är en ineffektiv rehabilitering eller 

inte. Långtidssjukskrivning tenderar att vara mindre hjälpsamt för kvinnor, i 

förhållande till män. På samma sätt som äldre vanligtvis har svårare att återgå 

till arbete i jämförelse med yngre individer (Roelen et al., 2012). Andra 

demografiska faktorer som låg utbildningsgrad och låg socioekonomisk status 

har visat sig vara betydande vid sjukskrivning, vilka även anses vara 

riskfaktorer för detsamma (Toivanen, 2011). Dessa studier bör dock tolkas med 

viss försiktighet, då andra analyser påvisar att ovannämnda variabler inte alls är 

bidragande (von Celsing et al., 2012). Sålunda kan det konstateras att det råder 

tvetydigheter kring vilka riskfaktorer som finns för sjukskrivning. 

Förutom den enskilda individens lidande ger långtidssjukskrivningar även 

negativa konsekvenser på samhällsnivå, framförallt är det en stor ekonomisk 

kostnad. I Sverige har samhällets årliga utgifter för sjukskrivning ökat från cirka 

20 till cirka 40 miljarder kronor under de senaste decennierna (Hjertqvist, 

2010). Om även förtidspensioner inkluderas blir totalkostnaden för staten 108 

miljarder kronor, vilket innebär att hela den offentliga sjukvården har passerats i 

budgetomslutning (Hjertkvist, 2010). Forskare har även kunnat konstatera att 

depressionssymtom predicerar nedsatt produktivitet hos anställda. I Becks et al. 

(2011) forskning indikerade resultatet att desto svårare depression, desto lägre 

produktionsnivå. De 771 amerikanska arbetstagare som studien baserades på 

kom från varierade arbetsplatser, men samtliga var förskrivna på antidepressiva 

läkemedel. Deltagarna skattade att 14.2 arbetstimmar under den senaste veckan 

hade gått förlorade på grund av deras depression. Det som är värt att förtydliga 

är att de 14.2 timmar som uppskattades enbart representerade förlorad 

produktivitet när den anställde befann sig på arbetsplatsen, och inkluderar alltså 

inte eventuella sjukdagar och annan frånvaro (Beck et al., 2011). 

Sammanfattningsvis är långtidssjukskrivning i många fall inte en ultimat 

rehabiliteringsform då den kan leda till fler negativa konsekvenser än positiva, 

både för individen och för samhället. Det finns mycket som tyder på att behovet 

är stort att utveckla nya rehabiliteringsformer som både kan verka i preventivt 
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syfte och som kan vara ett alternativ eller komplement till långtidssjukskrivning 

vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa. 

 

Behandling 
Då individer med depression och arbetsrelaterad psykisk ohälsa är så pass 

heterogena patientgrupper, med olika grader av besvär och demografiska 

bakgrundsfaktorer, är det önskvärt med många olika behandlingsalternativ för 

de varierade behoven. Det finns i dagsläget ingen metod som passar alla. Nedan 

följer beskrivningar av de behandlingsformer som är relevanta för föreliggande 

uppsats. 
 

KBT 
Kåver (2006) beskriver KBT som ett samlingsnamn för psykologisk 

behandling med en mängd olika interventioner som framförallt fokuserar på 

patientens tankar, känslor och beteende ur ett inlärningsperspektiv. KBT 

kännetecknas av några gemensamma grundläggande principer som 

vetenskaplighet genom noggrant operationaliserande av termer samt att 

behandlingsmetoder grundas i empirisk validering eller väletablerade generella 

förändringsprinciper (Kåver, 2006). KBT-terapeuten är aktiv och en stor del av 

dennes roll är att göra en beteendeanalys av patienten. Beteendeanalysen är en 

sammanfattning av information gällande problematik samt vad som 

vidmakthåller denna. En annan viktig del av terapeutens arbete är att ge tydliga 

och pedagogiska rationaler för behandlingen. Inom KBT fordras även patientens 

egen, aktiva insats i behandlingsarbetet i syfte att utveckla förmågan att själv 

lära sig hantera sina problem genom funktionella beteendeförändringar (Kåver, 

2006). Patienten ska tidigt i behandlingen formulera konkreta och mätbara mål, 

vilka man under behandlingens gång återkommer till för att utvärdera framsteg 

samt anpassa kvarstående behandling därefter. Patienten förväntas även ”ta med 

sig terapin” i sin vardag genom att utföra hemuppgifter mellan sessionerna. 

Dessa kan exempelvis gå ut på kartläggning och registreringar av beteenden 

men också övningar och aktiviteter som är relevanta för de aktuella 

svårigheterna. Vanliga interventioner som används inom KBT oavsett 

problematik är förutom hemuppgifter: målformulering, kognitiv 

omstrukturering, exponering, beteendeexperiement samt mindfulness (Linton & 

Flink, 2011). 

Forskning har visat att KBT är en effektiv behandlingsmetod, framförallt 

vid olika ångeststörningar som paniksyndrom, fobier, tvångssyndrom och 

PTSD, men även vid mild till måttlig depression, samt schizofreni och 

borderline (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer & Fang, 2012; Kåver, 2006). 

 

Farmakologisk behandling av depression 
Farmakologisk behandling är enligt forskning en effektiv 

behandlingsform av depression, där antidepressiv medicinering hör till de 
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vanligaste preparaten som skrivs ut inom psykiatrin idag (Carlander, 2011). 

Åtskilliga forskningsstudier ägnar sig åt att undersöka effekter av medicinsk 

behandling av depression men då studierna ofta är sponsrade av 

läkemedelsföretag bör resultaten tolkas med viss försiktighet (Sartorius et al., 

2007). Statligt finansierade studier är fortfarande få men man har kunnat 

konstatera att medicinsk behandling av depression inte är någon mirakulös eller 

säkerställd långsiktig lösning. Dels eftersom det inte fungerar för ungefär en 

tredjedel av patienterna och dels eftersom det vanligtvis dröjer några månader 

innan den farmakologiska behandlingen ger effekt från det att patienten börjar 

ta preparaten (Sartorius et al., 2007). Dessutom finns det inte några entydiga 

underlag för att effekten av medicineringen kvarstår för unipolär depression 

efter att den har satts ut (Imel, Malterer, McKay & Wampold, 2008; Sartorius et 

al., 2007). Detta kan exempelvis bero på att patienten inte lär sig några nya, 

adaptiva copingstrategier, inte upprättar sociala nätverk eller genomför lämpliga 

förändringar som är nödvändiga för att förebygga återfall. 
 

KBT för depression 
I SBU (2004) skriver man att målsättningen med depressionsbehandling 

bör vara tillfrisknande, vilket inte bara innebär frihet från depressiva symtom 

utan även återvunnen arbetsförmåga och social funktion. 

Kognitiva tekniker vid depression innebär att patienten får 

psykoedukation kring inverkan av dysfunktionella sätt att bearbeta intryck och 

information från omgivningen samt invanda negativa tankemönster. Patienten 

får identifiera och registrera information om sina egna sätt att tänka om sig själv 

och sin omvärld på metodiskt sätt (Beck, 1995). Därefter får patienten 

genomföra beteendeexperiment för att pröva riktigheten i sina tankemönster. På 

så vis kan patienten formulera mer verklighetsbaserade konsekvenser och 

konstruktiva tolkningar, så kallad kognitiv omstrukturering. 

En metod som fokuserar mer på att ändra beteenden än tankar är 

beteendeaktivering (BA) som är en behandling särskilt framtagen för depression 

och som kategoriseras som en metod inom ”KBT-paraplyet”. BA kan beskrivas 

som en aktiv, strukturerad och tidsbegränsad terapi baserad på behavioristiska 

principer (Martell, Dimidjian & Herman-Dunn, 2010). Enligt det synsätt som 

ligger till grund för behandlingen, går vägen ut ur depression via individens 

handlingar och aktiviteter då man anser att depressionen vidmakthålls av 

individens samspel med sin kontext. BA syftar således till att hjälpa patienten 

att återvinna engagemang i sitt liv genom att fokuserat, systematiskt och 

successivt aktivera sig inom värdefulla områden, för att på ett överskådligt sätt 

öka inslag av positiv förstärkning i sitt liv. Patienten skapar då gradvis en 

fungerande vardag som bidrar till njutning och självrespekt. Aktiveringen anses 

motverka typiska depressiva beteenden som passivitet, flykt, undvikande och 

isolering som annars både bevarar och förvärrar det depressiva tillståndet. 

Denna påfyllning av energi samt de nya erfarenheterna ökar i sin tur patientens 
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motivation att ta sig an mer övergripande och omfattande moment i sitt liv som 

behöver förändras (Martell et al., 2010). 

I en metaanalys gjord av Mazzuchelli, Kane och Rees (2009) där man 

inkluderade 34 studier som jämförde BA med annan behandling för depression, 

exempelvis antidepressiv medicinering, kunde man konstatera att BA är en 

vetenskapligt väletablerad och framgångsrik behandling för mild till måttlig 

depression, framförallt vad gäller direkta eftermätningar, men även 

uppföljningsmätningar sex och 12 månader efter behandling. Hollon et al. 

(2005) kunde även urskilja en kvarstående effekt av depressionsbehandling med 

kognitiva tekniker efter 12 månader. Det är dock oklart huruvida det är 

förbättringar i omständigheterna eller behandlingens bidrag som i huvudsak står 

för de kvarstående effekterna (Hollon, Stewart & Strunk, 2006). 

Behandlare med KBT-inriktning är fortfarande en bristvara i Sverige och 

man kan ännu inte tillgodose det stora antalet individer i behov av KBT-

behandling för depression enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Detta 

innebär bland annat långa vårdköer, som i sin tur utgör en ökad risk för att 

tillståndet hinner förvärras innan lämpliga insatser sätts in (SBU, 2004). En svår 

egentlig depression är inte bara mer svårhanterlig för individen utan även för 

sjukvården och således är det viktigt med både snabba och preventiva åtgärder.  

Sammanfattningsvis har KBT för mild och måttlig depression en stark 

vetenskaplig evidens och det finns flera interventioner inom KBT som är 

särskilt utvecklade för problematiken. Behandlingseffekterna är starkast på kort 

sikt och orsaken till kvarstående effekt av behandling är svårtydig då det är 

oklart huruvida den beror på depressionens naturliga förlopp, förbättrade 

omständigheter för individen eller individens nyfunna färdigheter att hantera 

psykisk ohälsa tack vare behandlingen.  
 

KBT för arbetsrelaterad psykisk ohälsa 
Under de senaste åren har det blivit allt mer angeläget och vanligt 

förkommande att också utarbeta olika KBT-behandlingar som specifikt riktar 

sig till patienter med arbetsrelaterad psykisk ohälsa (Lagerveld, Blonk, 

Brenninkmeijer, Wijnegaards-de Meij & Schaufeli, 2012; Wang et al., 2006). 

Det som karaktäriserar dessa behandlingar är att det råder ett tydligt fokus på att 

patienten ska utrustas med verktyg för att hantera arbetsrelaterade problem, 

såsom att stärka sin coping- och problemlösningsförmåga i förhållande till 

arbetets krav samt att formulera behandlingsmål som är intimt förknippade med 

dennes arbete (Lagerveld et al., 2012; Strijk, Proper, van Mechelen & van der 

Beek, 2013). Utöver uttalat arbetsfokus tas även patientens privatliv i beaktelse 

och terapeutiska interventioner tillämpas också på dessa områden, exempelvis 

hantering av nära relationer (Sandahl et al., 2011). Det är också vanligt att de 

psykologiska behandlingarna kompletteras med någon form av fysisk aktivitet 

(Strijk et al., 2013; Stenlund, Nordin & Slunga Järvholm, 2012).   
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Randomiserade kontrollerade studier, hädanefter refererat som RCT 

(randomized controlled trials) som har genomförts på KBT för arbetsrelaterad 

psykisk ohälsa, visar att behandling med särskilda arbetsfokuserade 

interventioner har effekt (Sandahl et al., 2011; Wåhlin, Ekberg, Persson, 

Bernfort & Öberg, 2012). Lagerveld et al. (2012) presenterar i sin studie att den 

grupp sjukskrivna som erbjöds arbetsfokuserad KBT för sin arbetsrelaterade 

psykiska ohälsa kunde återvända till arbetet 65 dagar tidigare, än den grupp som 

fick KBT utan särskilt arbetsfokus. Forskarna räknade också ut att den 

genomsnittliga ekonomiska vinsten som arbetsgivare sparade på att en 

långtidssjukskriven anställd går i arbetsrelaterad KBT var cirka 35 000 kr. 

Lagervalds et al. (2012) studie måste dock tolkas med viss försiktighet, då ingen 

randomisering ägde rum. Emellertid kontrollerade forskarna för eventuella 

skillnader mellan grupperna i förmätningen och fann inga signifikanta resultat. 

Studien led också av stort bortfall, vilket kan ha gett missvisande resultat. 

Flertalet forskare drar emellertid slutsatsen om att tidiga arbetsrelaterade 

interventioner i psykoterapi påskyndar återgång i arbete (Blonk, 

Brenninkmeijer, Lagerveld & Houtman 2006; Lagervald et al., 2012; Wang et 

al., 2006). Vad som vidare framgår i uppföljningsstudier är att KBT vid 

arbetsrelaterad psykisk ohälsa tenderar att ge kvarstående positiva effekter. 

Sandahl et al. (2011) presenterar att vid 12-månadersuppföljning hade 70 % av 

deltagarna gått från klinisk population till normalpopulation avseende 

depressiva symtom.  

Det är även viktigt att nämna att det ännu inte finns, till 

uppsatsförfattarnas kännedom, någon forskning gjord på hur iKBT lämpar sig 

som behandlingsmetod för arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Det som dock 

tidigare har konstaterats är att en hög upplevd arbetsförmåga och en aktiv 

sysselsättning går hand i hand (SOU, 2003), vilket gör det intressant att studera 

huruvida man kan öka den upplevda arbetsförmågan oavsett 

sysselsättningsstatus med hjälp av arbetsfokuserad iKBT.  

Sammanfattningsvis har KBT med arbetsfokuserade interventioner visat 

positiva behandlingseffekter för arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Forskning har 

också visat att det kan vara ekonomiskt lönsamt för arbetsgivare att 

långtidssjukskrivna individer får psykologisk behandling, då det kan påskynda 

återgång till arbete. iKBT vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa är däremot ännu en 

outforskad behandlingsmetod.  
 

iKBT 
Tillgången till internet har lett till utvecklandet av internetförmedlade 

former av KBT, vilka sammanfattas under namnet iKBT. iKBT med 

behandlarstöd kan närmare beskrivas som en psykologisk behandling som 

kombinerar fördelarna med strukturerat självhjälpsmaterial med vägledning från 

en behandlare (Andersson, 2009). Detta innebär att materialet presenteras på ett 

anpassat sätt via internet med guidande onlinemeddelanden från en behandlare, 
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vars roll är att stötta, uppmuntra och även komplettera självhjälpsmaterialet vid 

behov (Cuijpers, Donker, van Straten, Li & Andersson, 2010). Icke-

behandlarstödd iKBT innebär å andra sidan att patienten arbetar med det 

internetförmedlade självhjälpsmaterialet på egen hand utan, eller med mycket 

begränsad behandlarkontakt som enbart berör för- och eftermätningar av 

symtom (Berger, Haemmerli, Gubser, Andersson & Caspar, 2011). Det råder 

delade meningar om hur stor inverkan behandlarstöd har på behandlingen, där 

somliga forskare anser att behandlarstödet har en avgörande roll medan andra 

inte kan påvisa några skillnader alls (Andersson & Cuijpers, 2009; Berger et al., 

2011). Troligtvis finns det fler aspekter att klargöra kring behandlarstödets roll, 

exempelvis beroende på vilken population som behandlingen vänder sig till.  

Hedman, Ljotsson och Lindefors (2012) skriver att fördelarna med att 

förmedla KBT via internet är flerfaldiga. Exempelvis kan iKBT bidra till 

reducerad tidsåtgång per patient för behandlare då patienten utför det mesta av 

behandlingen på egen hand. iKBT är även oavhängigt både geografiskt läge 

samt tidsschema då inga sessioner behöver bokas in. På så vis kan 

behandlingsformen anses vara mer flexibel, kostnadseffektiv och åtkomlig i 

jämförelse med traditionell KBT. Vidare kan patientens framsteg följas mer 

noggrant då allting dokumenteras via den aktuella internetplattformen, vilket 

fungerar kvalitetssäkrande för behandlingen. 

I en metaanalys avsågs bland annat att jämföra hur behandlingsresultaten 

för iKBT står sig mot traditionell KBT (Hedman et al. 2012). Här visade de 

sammanställda resultaten av 12 studier att iKBT får likvärdiga 

behandlingseffekter som KBT. Cuijpers et al. (2010) fann inte heller några 

skillnader 12 månader efter behandling i sin metaanalys av studier som 

jämförde iKBT med traditionell KBT. Flera uppföljningsstudier har visat att 

behandling med iKBT har stabila kvarstående effekter upp till 18 månader efter 

behandling (Andersson, Bergström, Holländare, Ekselius & Carlbring 2004; 

Ruwaard, Lange, Bouwman, Broeksteeg & Schrieken 2007; Ruwaard et al. 

2009). Ännu en angelägenhet för forskning och dess kliniska tillämpning bör, 

enligt SBU (2007), vara att klargöra hur urval av patienter till behandlingen ska 

gå till samt vilken position iKBT bör ha i förhållande till övriga 

behandlingsalternativ. I Hedmans et al. (2012) metaanalys sammanställde man 

även 108 studier som har undersökt iKBT för flertalet psykiatriska diagnoser. 

Kriterierna för inklusion av studierna i metaanalysen var bland annat att studien 

skulle avse att jämföra iKBT som primär behandlingsform, hade RCT som 

experimentell design samt undersökte en vuxen population. En effektstorlek på 

d = 0.20 innebär en liten effektstorlek, d = 0.50 en medelstor effektstorlek och d 

≥ 0.80 en stor effektstorlek (Cohen, 1988). Författarna konstaterade att iKBT 

uppnår den högsta nivån av evidens för bland annat depression, social fobi, 

paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom samt irritable 

bowel syndrom då medelvärdet av effektstorlekarna var större än d = 0.8. 

Hänsyn bör dock tas till att dessa effektstorlekar avsåg inomgruppseffekter. 
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Cuijpers et al. (2010) skriver att det inte längre finns några vetenskapliga belägg 

för att inte inkludera iKBT i reguljär klinisk praktik för framförallt depression 

och ångestrelaterad psykisk ohälsa. För att ytterligare säkerställa den kliniska 

relevansen och underlätta för den praktiska tillämpningen av iKBT finns det 

dock fortfarande behov av studier som vänder sig till ett urval som är mer 

representativt för primärvårdspatienter (SBU, 2007).  

Sammanfattningsvis har iKBT visat goda resultat för flertalet av de 

vanligaste psykiatriska diagnoserna. Uppföljningsmätningar pekar på 

kvarstående behandlingseffekter som kan likställas med de som uppnås med 

traditionell KBT. Ytterligare forskning efterfrågas för att skräddarsy behandling 

beroende på målgrupp och problematik. 

 

iKBT för depression 
Hedman et al. (2012) jämförde 20 RCT-studier gjorda av sex oberoende 

forskargrupper på iKBT för vuxna med depression både med och utan 

behandlarstöd. Effektstorleken visade sig variera från d = 0.38 till d = 2.27 med 

ett medelvärde på d = 0.94, vilket anses vara en stor effektstorlek. Forskarna 

beskriver således iKBT för depression som en effektiv behandlingsform. 

Andersson et al. (2005) undersökte iKBT med behandlarstöd för mild till 

måttlig depression jämfört med kontrollgrupp. I studien hade man sammanlagt 

117 deltagare. iKBT-armen innehöll såväl beteendeaktivering som kognitiv 

omstrukturering samt moduler för sömn och fysisk hälsa. Kontrollgruppen 

erhöll endast möjligheten att delta i en internetbaserad diskussionsgrupp. 

Studien visade en effektstorlek mellan grupperna på d = 0.94 på Beck 

Depression Inventory (BDI) samt d = 0.79 på Montgomery and Åsberg 

Depression Self Rating Scale (MADRS-S), till fördel för iKBT. Signifikanta 

förbättringar fanns också avseende samtliga mått mellan förmätning och mer än 

ett år efter behandling. Även andra studier har replikerat denna effekt av 

vägledd självhjälpsbehandling över internet för mild till måttlig depression 

(Vernmark et al. 2010; Meyer et al., 2009; Perini, Titov & Andrews, 2009; 

Ruwaard et al., 2009). Slutsatser om behandlingseffekter för iKBT bör 

säkerställas ytterligare genom att producera fler uppföljningsstudier på 

kvarstående effekt för depression (SBU, 2007). Idag har iKBT 

prioritetsrangordning tre i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 

rekommenderad behandling av mild depression, där ett avser högst prioritering 

baserat på dokumenterad effekt eller beprövad erfarenhet och tio lägst (SOU, 

2010). 

Sammanfattningsvis har iKBT uppvisat god effekt i flera studier för mild 

till måttlig depression. Uppföljningsstudier visar även stabila kvarstående 

effekter. Mer forskning efterfrågas för att säkerställa iKBT’s plats inom reguljär 

vården.  
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Individanpassad iKBT 
På senare tid har även individanpassad iKBT blivit allt vanligare 

(Johansson et al., 2012; Silfvernagel et al., 2012). Med individanpassad iKBT 

menar man att istället för ett standardiserat behandlingsupplägg, skräddarsys 

behandlingsmodulerna utifrån den enskilda patientens unika behov och 

problembild (Johansson et al., 2012). Forskning har visat att individanpassad 

iKBT ger positiv behandlingseffekt. Johansson et al. (2012) undersökte i en 

RCT-studie effekten av individanpassad iKBT för individer med depression och 

andra, komorbida tillstånd, såsom insomni, stress och olika ångeststörningar. 

Internetbehandlingen jämfördes med standardiserad iKBT och en aktiv 

kontrollgrupp som fick medverka i ett internbaserat diskussionsforum. 

Behandlingarna pågick i 10 veckor och de två iKBT-behandlingarna var 

behandlarstödda. De som fick iKBT följde 8 standardiserade självhjälpsmoduler 

med ett tydligt depressionsfokus, till skillnad från de som fick individanpassad 

iKBT. De individuella behandlingsplanerna som gjordes utgick från deltagarens 

förmätning samt aktuella komorbida tillstånd. I snitt arbetade deltagarna med 

totalt tio olika moduler. Johansson et al. (2012) kunde i sitt resultat se att de 

som erbjöds antingen iKBT eller individanpassad iKBT förbättrades signifikant 

mer än kontrollgruppen med stor effektstorlek, d = 0.80. Det fanns dock ingen 

signifikant skillnad i behandlingseffekt mellan de olika iKBT-betingelserna för 

de deltagare som vid behandlingens början skattade mild till måttlig depression. 

Däremot kunde man konstatera att de deltagare som kom in i behandlingen med 

en svår depression liksom komorbida tillstånd förbättrades mer av 

individanpassad iKBT, än med standardiserad iKBT. Johansson et al. (2012) 

tolkar detta som att individanpassad iKBT möjliggör fler verksamma 

behandlingsmekanismer än standardiserad iKBT, där den skräddarsydda 

behandlingen i större andel beaktar individuella behov genom aktiva modulval. 

På så sätt kan behandling av andra överlappande psykiatriska tillstånd utöver 

depression också integreras. Dessa effekter kvarstod även när forskarna gjorde 

en uppföljningen sex månader efteråt. Avslutningsvis menar Johansson et al. 

(2012) att utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv kan individanpassad iKBT till 

en början förknippas med ökade utgifter, då behandlingstiden behöver vara 

längre för att möjliggöra djupare bedömning. Men däremot finns det långsiktiga 

vinster att hämta, då patienter med svår depression och komorbida tillstånd 

också kan inkluderas. 

Sammanfattningsvis är individanpassad iKBT en effektiv behandling som 

kan vara särskilt gynnsam för de patienter med svår depression samt komorbida 

psykiatriska diagnoser.  

 

Effectiveness vs. efficacy  
De studier som hittills har gjorts på iKBT har övervägande varit så 

kallade efficacy-studier, vilket bland annat innebär att studierna genomförs 

under strikt kontrollerade former avseende patienternas diagnoser, inklusions- 



14 

och exklusionskriterier och terapeuternas följsamhet gentemot 

behandlingsprotokoll (Andersson & Cuijpers, 2009). Detta ger studierna en hög 

intern validitet då man alltså har större kontroll över dessa variabler men 

samtidigt minskar den externa validiteten samt den kliniska relevansen 

(Chambless & Ollendick, 2001). I efficacy-studier jämför man dessutom oftast 

mot en kontrollgrupp som utgörs av en väntelista eller en placebobehandling. 

För att komma närmare den kliniska verkligheten gör man istället så kallade 

effectiveness-studier där deltagarna utgörs av patienter inom exempelvis 

primärvården. Här har man en avsevärt mindre möjlighet till kontroll över 

ovannämnda faktorer som inklusion och följsamhet. Deltagarna kan dock 

fortfarande genomgå en fullgod randomisering men sammantaget minskar den 

interna validiteten och omvänt ökar den externa (Chambless & Ollendick, 

2001). I effectiveness-studier används dessutom ofta TAU som 

jämförelsegrupp, som innebär att även deltagare i kontrollgruppen erbjuds en 

aktiv behandling. Detta medför att man kan förvänta sig mindre skillnader i 

effektstorlek när grupperna jämförs (Löfholm, Brännström, Olsson & Hansson, 

2013).  

Ett vanligt problem med användandet av TAU är dock en låg grad av 

insyn kring innehållet i betingelsen, vilket kan variera från medicinering 

och/eller terapi till ingen behandling alls (Burns, 2009; Löfholm et al., 2013). 

Burns (2009) menar därför att det är problematiskt att utgå ifrån att TAU är 

likvärdigt en aktiv behandling eftersom de erbjudna vårdalternativen varierar 

starkt beroende på exempelvis landstingets ekonomiska förutsättningar och 

organisationskultur. Således kan man i forskningsstudier utgå ifrån att den 

aktiva behandlingen man ämnar undersöka kommer att ge bättre resultat än 

TAU. 

För att öka möjligheterna att dra slutsatser om kliniska konsekvenser för 

internetbehandling samt för att implementera behandlingen bredare i reguljär 

vård finns det ett behov av att genomföra fler effectiveness-studier (SBU, 

2007). 

Sammanfattningsvis finns det ett stort behov av att göra fler 

effectiveness-studier då de är mer generaliserbara än efficacy-studier men 

forskningsdesignen är problematisk på grund av bland annat heterogena 

deltagargrupper och låg insyn i kontrollgruppen. 

 

Beskrivning av REGASSA-projektet 
Forskningsstudien REGASSA (REhabiliteringsGArantin Samlad 

Satsning och Ansökan) ingår i det större forskningsprogrammet REHSAM 

(Rehabilitering och Samordning), vilket åsyftar att utöka 

behandlingsalternativen för de stora sjukdomsgrupperna inom psykosomatisk 

smärta, mild till måttlig depression, ångest och/eller arbetsrelaterad psykisk 

ohälsa. Forskningsprogrammet avser således att utveckla nya effektiva 

rehabiliteringsformer för just denna breda patientgrupp med förhoppningen om 
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att även kunna sänka antalet långtidssjukskrivningar. Projektet genomförs i 

samarbete mellan landsting och universitet. Deltagande sex landsting är 

Stockholm, Kronobergs, Västmanland, Skåne, Västra Götaland och Blekinge, 

samt att Lunds universitet och Karolinska Institutet är involverade. REGASSA 

har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (dnr: 

2010/1779-31/4) och avser att undersöka effekten av iKBT respektive fysisk 

aktivitet i jämförelse med TAU vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa. De olika 

behandlingsmetoderna avses kunna gå att applicera i alla ingående regioner och 

därigenom sannolikt i hela Sverige och är därför så naturalistiska som möjligt. 

Rekrytering sker genom respektive landstings primärvårdsinstanser där 

deltagaren randomiseras in till en av de tre olika betingelserna. För-, efter- samt 

uppföljningsmätning görs på samtliga deltagare.  
 

AÏDA 
AÏDA (Arbetslivsfokuserad Individanpassad Internetbehandling mot 

Depression och Annan psykisk ohälsa) har utformats vid 

Internetpsykiatrienheten (IPSY) inom Psykiatri Sydväst i Stockholms Läns 

Landsting och är den behandling som deltagarna i iKBT-betingelsen tilldelas. 

Behandlingsperioden i AÏDA är 12 veckor och det finns totalt 32 olika 

behandlingsmoduler att välja mellan, vars upplägg anpassas efter problematik 

och önskemål. Kommunikationen mellan behandlare och deltagare sker 

huvudsakligen genom meddelanden via behandlingsplattformen, men 

telefonsamtal och SMS förekommer också i mindre utsträckning.  

Initialt får deltagaren fylla i ett omfattande självskattningsbatteri, där 

olika psykiatriska problemområden beaktas. Förmätningen ligger till grund för 

en individuell behandlingsplan, vars prioritering räknas ut med stöd från ett 

datoriserat program. Behandlingsplanen fastslås sedan i överenskommelse 

mellan behandlare och deltagare. Samtliga deltagare får inledningsvis arbeta 

med tre introduktionsmoduler, vilka presenterar rationalen för KBT och 

internetbehandling, samt att grundläggande principer om BA introduceras. 

Därefter börjar deltagaren arbeta med de individanpassade modulerna, vilka 

fokuserar på både diagnosspecifika problem som exempelvis depression, social 

fobi och paniksyndrom; men även andra moduler som tangerar områden som 

stress, problemlösning, mindfulness och många flera, se Appendix A. Vidare 

finns arbetsfokuserade moduler att tillgå, exempelvis att söka arbete, 

Försäkringskassan samt hantera problem på arbetet. Efter varje modul följer en 

modulrapport som deltagaren skickar in i samband med ett tidigare 

överenskommet inlämningsdatum. Denna rapport består av olika frågor som 

berör modulernas kunskapsinnehåll, men är även utformade på ett sätt som 

uppmuntrar deltagaren att reflektera kring hur den specifika modulen kan 

tillämpas i dennes vardag och i relation till behandlingsmålen. Behandlaren ger 

därefter skriftlig feedback och återkoppling till deltagaren för respektive 

modulrapport som skickas in och nya moduler administreras i regel en gång i 
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veckan. Strax innan behandlingsavslut administreras en avslutningsmodul till 

samtliga deltagare, vilken fokuserar på utvärdering samt formulering av en 

vidmakthållandeplan. Deltagaren har därefter tillgång till allt 

behandlingsmaterial via plattformen i 6 månader efter avslutat 

behandlingsdatum, dock utan behandlarstöd. Det ska också nämnas att det finns 

etablerade rutiner inom AÏDA's personalgrupp för hur eventuella 

suicidriskbedömningar ska genomföras, om deltagare uppvisar indikationer på 

suicidalitet under behandlingsperioden. 

Tidigare psykologexamensuppsatser har gjorts för att undersöka 

behandlingseffekt av AÏDA i jämförelse med de två andra 

behandlingsbetingelserna i REGASSA. Ernstsson och Lidevi (2011) jämförde 

behandlingseffekter av AÏDA med fysisk aktivitet och TAU som sammanslogs 

till en kontrollgrupp. I denna uppsats förelåg ingen signifikant skillnad vid 

eftermätning varken avseende depression eller upplevd arbetsförmåga. Däremot 

kunde författarna fastställa en signifikant förbättring inom de både grupperna 

mellan för- och eftermätning, med en stor effektstorlek på minskad depression 

och en måttlig effektstorlek avseende ökad upplevd arbetsförmåga. Studien 

involverade dock endast 13 deltagare, vilket begränsar möjligheten att dra några 

generella slutsatser.  

En annan uppsats som har genomförts för att kontrollera 

behandlingseffektiviteten av AÏDA gjordes av Eklöw och Olsson (2012) som 

enbart jämförde iKBT med TAU. Ett högre deltagarantal kunde inkluderas i 

denna studie och signifikanta huvudeffekter för tidpunkt före och efter 

behandling identifierades i både grupperna. En completeranalys
1

 kan 

exempelvis innebära de deltagare som har genomfört en hel behandling, men 

kan också åsyfta deltagare som har fyllt i alla mätningar. I Eklöw och Olssons 

(2012) studie omfattade completeranalysen de deltagare som hade genomfört 

både för- och eftermätningarna. Uppsatsens dataanalyser visade stora 

effektstorlekar på d = 1.59 på MADRS för iKBT, samt d = 0.90 för TAU. 

Avseende upplevd arbetsförmåga mätt med Work Ability Index (WAI) var 

effektstorleken måttlig för iKBT d = 0.70, respektive liten för TAU, d = 0.27. 

Däremot fann Eklöw och Olsson (2012) ingen signifikant interaktionseffekt 

mellan tidpunkt och behandlingsbetingelse. Studien kunde dock påvisa att de 

som har genomgått en fullständig iKBT hade en mycket bättre 

inomgruppseffekt i jämförelse med dem som genomgick en begränsad iKBT. 

Med fullständig avsågs de deltagare som hade arbetat med minst fem moduler, 

till skillnad från begränsad iKBT som var de deltagare som hade gjort fyra eller 

färre.    

 

 

                                                        
1 I brist på ett vedertaget svenskt ord för "completeranalys" har vi valt att använda det 
engelska begreppet.  



17 

Sammanfattning 
Depression betraktas idag som en av de stora folksjukdomarna och dess 

täta koppling till arbetsrelaterad ohälsa gör att det idag finns ett stort behov, på 

både individ- och samhällsnivå, att utveckla effektiva vårdinsatser samt öka 

åtkomsten av dessa. Detta eftersom nuvarande rehabiliteringsformer, såsom 

långtidssjukskrivningar, har konstaterats vara bristfälliga. Att förmedla 

psykologisk behandling via internet anses därför öka vårdens flexibilitet samt 

tillgänglighet, där iKBT har visat sig vara en effektiv behandling för bland 

annat mild till måttlig depression. Det har även uttryckts behov av att utforska i 

vilken mån iKBT kan implementeras i reguljär vård. Vidare har forskning visat 

att arbetsfokuserad KBT ger direkt gynnsamma effekter för en ökad upplevd 

arbetsförmåga samt reducering av sjukskrivningsdagar. Emellertid finns det ett 

stort behov av att utveckla iKBT för arbetsrelaterad psykisk ohälsa, då utbudet 

och tillgången till behandling är begränsad. AÏDA är en individanpassad 

behandling med ett särskilt fokus på arbetslivsrelaterad ohälsa samt med 

deltagare rekryterade från primärvården. Tidigare examensuppsatser som har 

gjorts på AÏDA har kunnat påvisa signifikanta inomgruppseffekter av 

behandlingen vid för- och eftermätning vad gäller depressiva symtom samt 

upplevd arbetsförmåga. Däremot har man inte sett några skillnader mellan 

behandlingsbetingelserna. Man har ännu inte heller studerat eventuella 

kvarstående effekter av behandlingsformen via uppföljningsmätningar.  
 

Syfte 
Föreliggande examensuppsats utgår ifrån antagandet att det ökade 

deltagarantalet, som tillkommit sedan de tidigare studierna inom REGASSA 

gjordes, medför en större sannolikhet att kunna generalisera potentiella fynd 

samt hitta eventuella mellangruppsskillnader. Således syftar denna studie till att 

göra en efter- och uppföljningsmätning av deltagare behandlade med AÏDA i 

jämförelse med TAU avseende minskning av depressiva symtom och ökad 

upplevd arbetsförmåga, samt hur sysselsättningsstatus kan påverka 

behandlingsutfallet i iKBT.  
 

Frågeställningar och hypoteser 
 

Frågeställningar 

 Finns det någon skillnad i behandlingseffekt mellan iKBT och TAU 

avseende depressiva symtom och upplevd arbetsförmåga vid 

eftermätningen?  

 

 Finns det någon skillnad i kvarstående behandlingseffekt mellan iKBT 

och TAU avseende depressiva symtom och upplevd arbetsförmåga vid 

uppföljningsmätningen 12 månader efter påbörjad behandling?  
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 Finns det en skillnad i efter- samt uppföljningsmätning för upplevd 

arbetsförmåga i gruppen iKBT beroende på om deltagaren hade en 

sysselsättning eller inte?  

 

Hypoteser 
1) iKBT kommer vara en effektivare behandling för att sänka depressiva 

symtom och öka upplevd arbetsförmåga jämfört med TAU vid 

eftermätningen.   

 

2) iKBT kommer ha en större kvarstående behandlingseffekt än TAU vid 

uppföljningsmätning avseende sänkning av depressiva symtom och ökad 

upplevd arbetsförmåga. 

 

3) De iKBT-deltagare som har en aktiv sysselsättningsstatus kommer 

uppleva en högre grad av arbetsförmåga än de som är icke-sysselsatta. 
 

Hypotes 1) motiveras med att tidigare uppsatser i REGASSA har visat stora 

inomgruppeffekter för iKBT samt att tidigare forskning visar indikationer på att 

iKBT är en minst lika effektiv som TAU. Vidare erbjuder iKBT ett arbetsfokus 

via de arbetsrelaterade modulerna, vilket kan tänkas vara mer gynnsamt för den 

aktuella patientgruppen än vad TAU. 

 

Hypotes 2) stärks av det faktum att iKBT-deltagarna har tillgång till sina 

behandlingsmoduler i sex månader efter avslutad behandling, samt även har 

möjlighet att skriva ut dessa, vilket kan ha en preventiv effekt mot eventuella 

bakslag, återfall och nya depressionsepisoder. 

 

Hypotes 3) motiveras med att tidigare forskning har visat att sjukskrivning har 

en negativ inverkan på den upplevda arbetsförmågan, vilket gör det intressant 

att studera huruvida man kan öka den upplevda arbetsförmågan oavsett 

sysselsättningsstatus med iKBT som har arbetsfokuserade moduler.  

 
 

METOD 
 

Undersökningsdeltagare 
 Data för föreliggande uppsats hämtades ut 2013-02-14 från den centrala 

forskningsdatabasen för REGASSA på Karolinska Institutet i Solna. De 

deltagare som har inkluderats i uppsatsförfattarnas dataanalys var de deltagare 

som hade sitt inkluderingssamtal mellan 2011-02-14 och 2012-02-14. Från den 

första inkluderade och randomiserade deltagaren i REGASSA, till den sista som 

rent tidsmässigt har haft möjlighet att genomgå samtliga tre mätningar. Totalt 

var det 240 deltagare.  
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 Då det tyvärr har funnits fördröjningar med inhämtning av 

uppföljningsdata har vi haft en hög toleransnivå gällande vilka mätningar som 

ska inkluderas. Om uppföljnings-mätningen skedde inom 16 månader efter 

inkluderingssamtalet har deltagarens skattningar fått ingå i dataanalysen. Senare 

skattningar har däremot behandlats som bortfall. För att reducera andelen 

bortfall har vi även i efterhand kompletterat inhämtningen av 

uppföljningsmätningar för de deltagare som vid uthämtningstillfället saknade 

data för denna mätning, men som ändå låg inom ramen av toleransgränsen om 

fyra månaders mätfördröjning. Detta gjordes för hand och pågick fram till 2013-

03-06.  

 Eftersom forskningssjuksköterskorna använde sig av olika metoder för att 

utföra mätningarna av deltagarna skiljer sig svarsfrekvensen mellan antal ifyllda 

MADRS respektive WAI, då vissa deltagare har gjort MADRS över telefon 

men aldrig skickat tillbaka enkäten där WAI administrerades. Alternativt att 

deltagaren har gjort WAI men aldrig skattats i MADRS. Det framgår i 

flödesschemat, se Figur 1, att n är starkare för MADRS och för att undvika 

onödigt bortfall har separata dataanalyser gjorts avseende MADRS respektive 

WAI. 

 För båda behandlingsbetingelserna gjordes beräkningarna enligt 

completermetoden, vilket i denna uppsats har inneburit de deltagare som har 

fyllt i samtliga tre mätningar. De deltagare som däremot inte har gjort aktuella 

mätningar sågs som bortfall. Sålunda behöver inte en completer innebära en 

deltagare som har genomgått en fullständig behandling, då deltagaren kan ha 

svarat på de aktuella mätningarna men hoppat av behandlingen. Anledningen 

till varför enbart en completermetod valdes var på grund av ett påtagligt 

bortfall. Att göra så kallade intention-to-treat (ITT) analyser utifrån principen 

om last-observation-carried-forward (LOCF) hade därför inneburit stora risker 

att få ett snedvridet resultat (Salim, Mackinnon, Christensen & Griffths, 2008).  
 

Demografi 

 Av de totalt 240 deltagarna i studien var 123 deltagare randomiserade till 

iKBT och 117 deltagare till TAU. För att säkerställa att grupperna inte skiljde 

sig åt användes t-test för ålder, samt χ
2
-tester för kön, sysselsättning och 

utbildningsnivå. Inga signifikanta skillnader påträffades.  

 Som högutbildad räknades de som genomgått eftergymnasial utbildning 

längre än två år, samt de som studerat vid universitet (Eklöw och Olsson, 2012). 

Med sysselsättning avsågs anställning, egen företagare, tjänstledig (inklusive 

för studier eller barnledighet), student eller deltagare i ett 

arbetsmarknadspolitiskt åtgärdsprogram. De som räknades till gruppen icke-

sysselsatt var antingen förtidspensionerad eller hade sjuk/aktivitetsersättning, 

ålderspension (inklusive förtida uttag), sjukskriven sedan mer än en månad, 

samt arbetslös. I TAU saknades demografisk information för fem deltagare 

avseende utbildning och fyra gällande sysselsättningsstatus. I iKBT saknades 
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sysselsättningsstatus för en deltagare. För en sammanfattande beskrivning av 

deltagarna, se Tabell 1. För uppsatsens flödesschema, se Figur 1. 
 

Tabell 1. 

Demografisk beskrivning av deltagarna vid randomiseringen 

                        iKBT         n =       (%)                             TAU       n =         (%) 

                                         123                                                         117 

Kvinnor                            87         (71)                                           93           (80)  

Män                                  36         (29)                                           24           (20) 

Högutbildade                    75         (61)                                           67           (60)  

Icke-högutbildade             48         (39)                                           45           (40) 

Sysselsatta                        98         (80)                                           91           (80) 

Icke-sysselsatta                 24         (20)                                           22           (20) 

Ålder                             45.13 (SD = 12.08)                               43.38 (SD = 11.71) 

 

iKBT – internetförmedlad kognitiv beteendeterapi 

TAU – sedvanlig behandling 
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Figur 1. Flödesschema. 
 

Procedur 
Behandlingsbetingelser 

I REGASSA ingår det tre olika behandlingsbetingelser: fysisk aktivitet, 

iKBT och TAU. I den föreliggande uppsatsen har vi valt att fokusera enbart på 

iKBT och TAU. IPSY ansvarar och administrerar iKBT-behandlingen, medan 

behandlingsansvariga för TAU har varit deltagarens hemmahörande landsting. 

Med TAU menas att deltagaren har fått den behandling som skulle ha varit 

aktuell om de inte hade deltagit i forskningsstudien. Då vi inte har haft tillgång 

till tillräcklig information om innehåll vid TAU, har vi inte kunnat kontrollera 

för vad den exakt har inneburit för enskilda deltagare. Det kan dock konstateras 

att TAU har sett väldigt olika ut beroende på deltagare och landsting och kan 

röra sig om allt från farmakologisk behandling, individuell KBT, annan 

psykoterapi, gruppförmedlad psykologisk behandling eller stödsamtal.  
 

Behandlare 
Behandlare för iKBT har varit en legitimerad psykolog, två PTP-

psykologer samt sju psykologkandidater. Samtliga behandlare fick regelbunden 
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handledning av legitimerad psykolog med erfarenhet av internetbehandling med 

KBT-inriktning. Ingen av de deltagare som ingår i den aktuella analysen har 

behandlats av uppsatsförfattarna själva.  
 

Rekrytering och exklusion 
De deltagare som ingick i REGASSA hade själva uppsökt vård på 

vårdcentralerna, där patienterna för eventuell inklusion skulle vid söktillfället 

var 18-67 år gamla med misstänkt mild till måttlig depression, och som redan 

var sjukskrivna eller låg i riskzonen för detta. Samtliga patienter bedömdes av 

läkare och om ovannämnda krav uppfylldes screenades patienten med hjälp av 

Patient Health Questionnaire (PHQ-9), vilket är ett vanligt förekommande 

själskattningsformulär inom primärvård och öppenpsykiatri för att upptäcka 

depression. Instrumentet har uppvisat såväl hög validitet som reliabilitet 

(Kroenke, Spitzer & Williams, 2001). De patienter som erbjöds att inkluderas 

till studien skattade mer än tio poäng, vilket motsvarar mild till måttlig 

depression. Patienten blev därefter informerad om forskningsstudiens design 

och fick genom informerat samtycke godkänna att ingå i projektet. Därefter 

randomiserades deltagaren till en av de tre olika behandlingsbetingelserna.  

De patienter som exkluderades från studien var de som led av allvarlig 

somatisk sjukdom vilken i sig motiverar sjukskrivning, de som hade beroende 

och missbruk som huvuddiagnos, samsjuklighet med beroende samt annan 

psykiatrisk diagnos som motiverar specialistbehandling. Vidare krävdes det att 

deltagaren hade tillgång till internet. Däremot exkluderades inte deltagare som 

hade en pågående medicinsk behandling för sin psykiska ohälsa. Detta eftersom 

en stor andel av deltagarna var brukare av receptbelagd psykofarmaka, och att 

studien avsåg att vara så naturalistisk som möjligt. 
 

Förmätning - eftermätning - uppföljningsmätning 
Efter inklusion fick patienten göra en omfattande förmätning på aktuell 

vårdcentral, vilken inledningsvis bestod av att en forskningssjuksköterska 

gjorde en bedömning av deltagaren med hjälp av skattningsinstrumentet The 

Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI) som har uppvisat goda 

psykometriska egenskaper (Sheehan et al., 1997). Vid förmätningen 

administrerade forskningssjuksköterskan även MADRS samt en bredare 

intervju särskilt utformad för den aktuella studien. I denna låg fokus på 

demografiska faktorer och arbetsrelaterade frågor, bland annat ingick det första 

itemet i WAI.  

Direkt efter avslutad behandling återkallades deltagaren till vårdcentralen 

och bedömdes återigen med MADRS av en forskningssjuksköterska, 

genomgick en eftermätningsintervju med betoning på upplevd arbetsförmåga 

samt fick uppge eventuell sjukskrivningsstatus. En uppföljning gjordes också 12 

månader efter påbörjad behandling där patienten kom tillbaks till vårdcentralen 

och fyllde i en uppföljningsenkät, samt bedömdes med MADRS. Vissa 
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landsting postade istället uppföljningsenkäten hem till deltagaren och gjorde 

MADRS-bedömningen via telefon.   

Under projektets gång har det blivit allt mer framträdande att det är svårt 

att få in data, både avseende efter- och uppföljningsmätningar. Därför har man 

behövt utveckla nya förfaranden under projektets gång för att underlätta och 

motivera delaktigheten hos deltagarna. Bland annat så har man reducerat 

mätinstrumentens omfattning genom att administrera en så kallad 

"reservintervju" via telefon till de deltagare som varken har återbesökt 

vårdcentralen eller svarat på de hemskickade enkäterna. Reservintervjun har 

enbart beaktat de viktigaste utfallsmåtten, det vill säga grad av depression, 

upplevd arbetsförmåga och eventuell sjukskrivningsstatus. 
  

Design 
 Studien som föreliggande uppsats har baserats på utgår från en RCT-

design, där oberoende variabler har varit behandlingsbetingelserna iKBT och 

TAU, respektive tid (förmätning - eftermätning och uppföljningsmätning). 

Beroende variabler har varit utfallsmåtten depressiva symtom, mätt med 

MADRS samt upplevd arbetsförmåga, mätt med WAI.  
 

Material 
Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale 

MADRS är en skattningsskala avsedd att mäta depression (Montgomery 

& Åsberg, 1979). Skalan finns såväl i bedömarversion (MADRS) som 

självskattningsversion (MADRS-S). I den aktuella studien användes 

bedömarversionen för att skatta de två jämförelsegruppernas grad av depressiva 

symtom. MADRS kan genomföras som en klinisk intervju och består av 

sammanlagt tio påståenden som bedöms enligt en sjugradig skala mellan noll 

(frånvaro av symtom) och sex (svåra symtom), vilket innebär att skalan har en 

sammanlagd maxpoäng på 60. Symtomen skattas baserad på patientens egen 

rapporterade nedstämdhet, ångest, sömnstörningar, aptitstörningar, 

koncentrationssvårigheter, initiativlöshet, känslomässig avtrubbning, pessimism 

samt suicidala tankar. Ett undantag görs vid det första itemet, där patientens 

grundstämning skattas utifrån bedömarens observation. Trots detta håller 

skattningen korrelerar skattningen väl (intraclass correlation coefficient = 0.65) 

oavsett om den genomförs i ett möte med patienten eller via telefon (Hermens et 

al. 2006). Carlbring (2013) kategoriserar poängen för MADRS i: 0-6 (ingen 

depression), 7-19 (mild depression), 20-34 (måttlig depression) samt 35-60 

(svår depression). MADRS är vanligt förekommande i forskningssammanhang 

och flertalet studier visar att det har goda psykometriska egenskaper (Uher et 

al., 2008). 
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Work Ability Index 
WAI är ett självskattningsformulär med sammanlagt tio påståenden som 

avser att mäta en individs upplevda arbetsförmåga (de Vries, Reneman, 

Groothoff, Geertzen & Brouwer, 2013). WAI är idag det mest allmänt 

accepterade och vanligaste förekommande instrumentet för att mäta 

arbetsförmåga i kliniska sammanhang (van den Berg, Elders, de Zwart & 

Burdof, 2009). WAI har även i studier visat sig ha en hög reliabilitet liksom god 

prediktiv förmåga avseende framtida sjukskrivningsstatus (Bethge, 

Radoschewski & Gutenbrunner, 2012). WAI kan också anses vara ett stabilt 

mätinstrument över olika populationer och ålderskategorier (Torgén, 2005). I 

tidigare studier har forskare konstaterat att en enskild fråga i WAI visar en stark 

överrensstämmelse med det sammanvägda resultatet för hela instrumentet, r = 

0.87 (Ahlström, Grimby-Ekman, Hagberg & Dellve, 2010). Vi har därför valt 

att begränsa vår operationalisering av upplevd arbetsförmåga till att endast 

omfatta detta specifika item. Den aktuella frågan utgörs av det första påståendet 

i WAI: "Vi antar att Din arbetsförmåga, då den var som bäst värderas med 10 

poäng. Vilket poängtal skulle du då ge din nuvarande arbetsförmåga. Patienten 

ska svara med en skattning mellan 0-10, där 0 innebär fullständig oförmåga att 

arbeta. Skattningar mellan 0-6 motsvarar låg till måttlig upplevd arbetsförmåga 

och 7-10 motsvarar en hög (Eskelinen, Kohvakka, Merisalo, Hurri & Wägar, 

1991). Vi har dock valt att inte dikotomisera WAI i nedan presenterade 

dataanalyser.  
 

Statistisk analys av data 
Dataanalyser gjordes i statistikprogrammet IBM SPSS Version 20.0 samt 

Microsoft Excel. 
 

Effektstorlek 
 För uträkningar av Cohens d användes Effect size calculator (DeFife, 

2009) i datorprogrammet Microsoft Excel. En effektstorlek på d = 0.20 innebär 

en liten effektstorlek, d = 0.50 en medelstor effektstorlek och d   0.80 en stor 

effektstorlek (Cohen, 1988). Cohen (1988) menade dock att dessa gränser inte 

bör användas som fastlåsta regler, utan snarare indikationer. Se nedan för 

formeln: 
 

  

Completermetod 
 För båda grupperna beräknades således för-, efter- och 

uppföljningsvärden enligt completermetoden. Det vill säga mätningar på de 

deltagare som har fyllt i samtliga formulär för den aktuella dataanalysen. 

Däremot inkluderades de deltagare som saknade max en skattning på ett item i 

MADRS, där ett medelvärde beräknades på de poäng som deltagaren i övrigt 
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hade skattat, vilket sedan imputerades till att representera det tidigare saknade 

värdet.  
 

ANOVA och t-test 
 Oberoende t-test och 2x2 ANOVA gjordes för att undersöka eventuella 

skillnader mellan grupperna avseende kön och depressiva symtom samt upplevd 

arbetsförmåga vid alla mätpunkter. 

En 2x2 ANOVA, med tidpunkt som inomgruppsvariabel och 

behandlingsbetingelse som mellangruppsvariabel användes för att pröva den 

första och andra hypotesen, det vill säga grad av depressiva symtom och 

upplevd arbetsförmåga i efter-, respektive uppföljningsmätning. Parade t-test 

användes post hoc för att beräkna inomgruppseffekter för behandlingarna. För 

beräkning av effektstorlek, mätt med Cohens d, användes den poolade 

standardavvikelsen i för- och eftermätning för att pröva den första hypotesen 

och den poolade standardavvikelsen i för- och uppföljningsmätning för att pröva 

den andra.  

 En analys genomfördes för att kontrollera om sysselsättningsstatus 

påverkade upplevd arbetsförmåga. Den tredje hypotesen prövades genom en 

2x2 ANOVA med tidpunkt som inomgruppsvariabel och sysselsättningsstatus 

som mellangruppsvariabel. Parade t-test användes post hoc för att beräkna 

inomgruppseffekter och enkelt oberoende t-test användes för att säkerställa 

skillnader mellan de två olika grupperna. För att beräkna effektstorlek i Cohens 

d, användes den poolade standardavvikelsen för aktuell uträkning.  
 

Klinisk signifikant förbättring 
 För att bedöma huruvida det har skett någon kliniskt signifikant 

förbättring gjordes underanalyser utifrån de riktlinjer som har föreslagits av 

Jacobson och Truax (1991). Detta är en relativt konservativ metod att beräkna 

förbättring på då den både tar hänsyn den enskilda deltagarens förbättring i 

relation till dennes skattning i förmätningen samt i relation till mätinstrumentets 

reliabilitet. Detta strikta sätt att undersöka förbättring gör att en eventuell 

påträffad förändring kan anses vara mer betydelsefull för individen än om man 

exempelvis enbart utgår ifrån en förändring utifrån en dikotomisering av 

skattningsformuläret.  

Metod består av två steg, varav det första steget går ut på att klargöra om 

en deltagares förbättring i de använda utfallsmåtten är statistiskt reliabelt och 

såldes inte återspeglar ett mätfel. Detta räknas ut genom så kallad reliable 

change index (RC) enligt formeln: 

 
 I formeln ovan utgör x1 deltagarens poäng på utfallsmåttet i förmätningen 

och x2 samma deltagares poäng vid efter- eller uppföljningsmätningen. Sdiff är 

standardfelet (SE) i skillnad mellan för-, efter- eller uppföljningsmätning, vilket 
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återger den skillnad i poäng som kan förväntas då ingen egentligen förändring 

har skett. För att räkna ut Sdiff beräknades först standardfelet för utfallsmåttet 

enligt formeln: 
 

 
 I formeln ovan utgör S standardavvikelsen i förmätningen för respektive 

behandlingsgrupp medan rxx utgör test-retest reliabiliteten för det aktuella 

utfallsmåttet. Test-retest-måttet för MADRS hämtades från F-banken 

(Carlbring, 2013) där det rapporterade värdet 0.94 valdes för tillämpning. Då SE 

är känt kan Sdiff beräknas enligt formeln: 
 

 
 Det andra steget består i att fastställa klinisk signifikant förbättring 

avseende poänggräns i en normalpopulation. Då vi inte har haft tillgång till 

normdata för MADRS användes tumregeln om att utfallsmåttet ska skilja sig 

minst två standardavvikelser (SD) från stickprovets medelvärde i förbättrad 

riktning (Jacobson & Truax, 1991). För att matcha MADRS avrundades de 

framräknade siffrorna till närmaste heltal. Det första steget för denna beräkning 

gjordes i ett förprogrammerat Exceldokument - Reliable change index 

calculator (Defife, 2004), medan det andra steget räknades ut för hand.     
 

Power 
Poweranalyser brukar göras för att beräkna sannolikheten att begå typ II-

fel, alltså att felaktigt behålla en falsk nollhypotes. Önskvärd powernivå brukar 

då sättas till 80 % och poweranalysen brukar vanligtvis ske innan själva 

datainhämtningen (Field, 2009). För denna studie gjordes dock ingen 

powerberäkning innan data hämtades på grund av att vi själva inte kunde styra 

över deltagarinflödet. De data som fanns tillgängligt i databasen var de data som 

kunde användas. Det fanns alltså ingen praktisk möjlighet att anpassa 

deltagarantalet till önskvärd powernivå och således var en initial 

powerberäkning ej genomförbar. Post hoc-beräkningar genomfördes för att 

identifiera uppnådd power för uppsatsens huvudsakliga resultat.  

 
 

RESULTAT 
 

Kön  
Oberoende t-test visade att det inte finns några signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor i iKBT vid någon av mätpunkterna. I TAU fanns det 

inte heller någon skillnad avseende kön vid förmätningen men däremot skattade 

män signifikant fler depressiva symtom än kvinnor vid eftermätningen, t(79) = 

2.47 p ˂ 0.05 med en medelstor effektstorlek på d = 0.72. Eftersom antagandet 

om homogena varianser bröts användes korrigerade t-värden. En 2x2 ANOVA 
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med tid som inomgruppsvariabel och betingelse som mellangruppsvariabel för 

enbart män visade en signifikant interaktionseffekt, F(45) = 8.49 p < 0.01, med 

effektstorlek d = 0.93, där männen i TAU skattade signifikant fler depressiva 

symtom vid eftermätningen än männen i iKBT, se Figur 2. Skillnaden kvarstod 

inte vid uppföljningsmätningen. Inga skillnader kunde påvisas mellan kvinnor. 

Inga skillnader avseende kön kunde påvisas för upplevd arbetsförmåga. 

 

Completers och bortfall 
 I bortfallsanalysen har vi sammanslagit bortfallen från båda 

mätinstrumenten MADRS och WAI i eftermätningen. I flödesschemat på sidan 

21, framgår det att de till antal skiljer sig, då vissa deltagare har gjort den ena 

skattningen, men inte den andra. Vidare har några deltagare fyllt i 

eftermätningen men inte uppföljningsmätningen, och tvärtom. Ingen ytterligare 

bortfallsanalys har gjorts på de deltagare som föll bort mellan eftermätning och 

uppföljningsmätning, då vi antar att den bortfallsanalys som presenteras är 

representativ även för detta stickprov, se Tabell 2. 
 

Tabell 2. 

Bortfallsanalys 

Totalt inkluderade = 240           Bortfall    n =       (%)        Icke-bortfall    n =          (%)         

Totalt                                                         74         (31)                              166          (69)         

iKBT                                                          24         (32)                               99            (60) 

TAU                                                          50          (68)                               67           (40)   

Kvinnor                                                     58          (78)                              122          (74)         

Män                                                           16          (22)                                44          (26) 

Högutbildade                                             45         (63)                                97          (60)  

Icke-högutbildade                                      27         (37)                                66          (40) 

Sysselsatta                                                 51         (73)                              138          (84) 

Icke-sysselsatta                                         19          (27)                                27          (16) 

Ålder                                                     45.13 (SD = 12.08)                43.38 (SD = 11.71) 

 

 Det totala bortfallet mellan förmätning och eftermätning inom de båda 

behandlingsgrupperna var alltså 74 deltagare. Dataanalyser visade inga 

signifikanta skillnader mellan bortfall och icke-bortfall avseende kön, 

utbildning, sysselsättning, ålder, depressiva symtom eller upplevd 

arbetsförmåga. Däremot upptäcktes en signifikant skillnad för betingelse, där 

deltagare i TAU tenderade att falla bort i högre utsträckning än deltagare i 

iKBT. Utifrån dessa bortfallsanalyser måste därmed allt kommande resultat 

tolkas med hänsyn taget till detta. Data saknas för totalt fem deltagare avseende 
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sysselsättningsstatus och utbildningsgrad. För uppsatsens flödesschema, se 

Figur 1 på  sidan 21. 
 

Depressiva symtom - förmätning till eftermätning 
 Medelvärdet i MADRS för deltagarna i båda betingelserna motsvarade en 

måttlig depression vid förmätningen. Ett oberoende enkelt t-test visade att det 

inte fanns någon signifikant skillnad i grad av depressionssymtom mellan de 

olika behandlingsgrupperna. Vid eftermätningen motsvarade medelvärdet för 

deltagarna i båda behandlingsbetingelserna mild depression. För en presentation 

av deltagarnas för- och eftermätningar i MADRS, se Tabell 3.  
 

Tabell 3.  

Depressiva symtom skattade med MADRS för- till eftermätning 

          n =        Förmätning          Eftermätning     Inomgruppseff.    Mellangruppseff. 
 

iKBT     101    22.17 (SD=7.19)     10.69 (SD=7.45)      d =  2.48        

d = 0.17 

TAU      81      21.91 (SD= 7.97)    13.08 (SD= 8.87)     d =  1.92         
 

Effektstorlek avser Cohens d                                                                                                                                                   

 En 2x2 ANOVA med tidpunkt som inomgruppsvariabel och betingelse 

som mellangruppsvariabel visade att det fanns en antydan till interaktionseffekt 

mellan tid och grupp F(1, 180) = 3.63, p = 0.058 med en trend till iKBT’s 

fördel. Detta innebär att det fanns en viss skillnad mellan behandlingsgrupperna 

i minskning av depressiva symtom som dock inte kunde statistiskt säkerställas. 

En signifikant huvudeffekt fanns för tid F(1, 180) = 214.51, p ˂ 0.001. Effekten 

var stor, d = 2.17, vilket betyder att deltagarna uppgav avsevärt färre 

depressionssymtom i eftermätningen i direkt jämförelse med förmätningen, 

oavsett behandlingsgrupp. Ingen signifikant huvudeffekt återfanns för 

betingelse, vilket innebär att iKBT och TAU var likvärdiga behandlingsmetoder 

för att minska depressiva symtom. 

 Efterföljande parade t-test visade en signifikant skillnad i depressiva 

symtom mellan för- och eftermätning både för iKBT t(100) = 12.38 p ˂ 0.001 

med en stor effektstorlek och för TAU t(80) = 8.58 p ˂ 0.001, också med en 

stor effektstorlek. 
 

Kvarstående depressiva symtom - förmätning till 

uppföljningsmätning  
 Vid uppföljningsmätningen motsvarade deltagarnas medelvärden mild 

depression, se Tabell 4. 
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Tabell 4. 

Kvarstående depressiva symtom skattade med MADRS för- till uppföljningsmätning                                                                                          

          n =    Förmätning         Uppföljning         Inomgruppseff.        Mellangruppseff. 

 

iKBT   92      22.19 (SD=7.05)    10.24 (SD=7.98)     d =  2.39 

d =  0.00 

TAU    68      21.93 (SD= 7.70)   10.52 (SD= 8.42)     d =  2.40  
 

                                                                                                                                               Effektstyrka avser Cohens d 

 

 En 2x2 ANOVA med tidpunkt som inomgruppsvariabel och betingelse 

som mellangruppsvariabel visade att det inte fanns någon signifikant 

interaktionseffekt mellan tid och grupp F(1, 158) = 0.12, p = 0.73. En 

signifikant huvudeffekt observerades för tid F(1, 158) = 219.65, p ˂ 0.001. 

Effekten var mycket stor d = 2.35. Sålunda fortsatte deltagarna att uppge 

avsevärt färre depressiva symtom även 12 månader efter påbörjad behandling. 

Däremot fanns ingen signifikant huvudeffekt avseende betingelse.  

Efterföljande parade t-test visade en signifikant skillnad i depressiva 

symtom mellan för- och uppföljningsmätning både för iKBT t(91) = 11.40 p ˂ 

0.001 med en stor effektstorlek och för TAU t(67) = 9.82 p ˂ 0.001, också med 

stor effektstorlek. För en grafisk illustration avseende sänkning i depressiva 

symtom för båda betingelserna vid samtliga tre mätpunkter, se Figur 2.  

 

 

Figur 2. Graf: Skattningar vid före-, efter- och uppföljningsmätning MADRS. 
 

Upplevd arbetsförmåga - förmätning till eftermätning 
 Vid förmätningen motsvarade deltagarnas medelvärde i WAI en låg 

upplevd arbetsförmåga (0-6 poäng). Ett oberoende enkelt t-test visade att det 
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inte fanns någon signifikant skillnad i grad av upplevd arbetsförmåga mellan 

behandlingsgrupperna. Vid eftermätningen hade deltagarna i båda betingelserna 

ett medelvärde som gränsade till en hög upplevd arbetsförmåga. För en 

presentation av för- och eftermätningar i WAI,  se Tabell 5. 
 

Tabell 5. 

Upplevd arbetsförmåga skattad med WAI för- till eftermätning                                                                                             

            n =      Förmätning           Eftermätning       Inomgruppseff.     Mellangruppseff.         
 

iKBT     93      5.43 (SD= 2.62)    6.70 (SD= 2.58     d =  0.92 

   d = 0.12 

TAU      63      5.11 (SD= 2.95)    6.46 (SD= 3.00)    d =  0.88 
 

                                                                                                                                                 Effektstyrka avser Cohens d 

 

 En 2x2 ANOVA med tidpunkt som inomgruppsvariabel och betingelse 

som mellangruppsvariabel visade att det inte fanns någon signifikant 

interaktionseffekt mellan tid och grupp F(1, 154) = 0.03, p = 0.87. En 

signifikant huvudeffekt observerades för tid F(1, 154) = 30.43, p ˂ 0.001. 

Effekten var stor d = 0.87, vilket betyder att deltagarna skattade en ökad 

upplevd arbetsförmåga i eftermätningen i direkt jämförelse med förmätningen, 

oavsett behandlingsgrupp. Ingen signifikant huvudeffekt återfanns för 

betingelse, som innebär att både iKBT och TAU var likvärdiga 

behandlingsmetoder för att öka upplevd arbetsförmåga.    

 Efterföljande parade t-test visade en inomgruppseffekt mellan för- och 

eftermätning av skattning i WAI både för iKBT t(92) = 4.40, p ˂ 0.001, med en 

stor effektstorlek och för TAU t(62) = 3.47, p ˂ 0.001, också med en stor 

effektstorlek.  
 

Kvarstående upplevd arbetsförmåga - förmätning till 

uppföljningsmätning 
 Vid uppföljningsmätningen hade deltagarna i båda betingelserna ett 

medelvärde motsvarande närmast en hög upplevd arbetsförmåga, se Tabell 6. 
 

Tabell 6. 

Kvarstående upplevd arbetsförmåga skattad med WAI för- till uppföljningsmätning 

             n =      Förmätning         Uppföljning          Inomgruppseff.     Mellangruppseff. 
 

iKBT     84       5.42 (SD= 2.59)   7.18 (SD= 2.38)    d =  1.31 

   d = 0.15 

TAU      61       5.15 (SD= 2.85)   6.82 (SD= 2.57)    d =  1.02 
 

                                                                                                                                              Effektstyrka avser Cohens d 
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 En 2x2 ANOVA med tidpunkt som inomgruppsvariabel och betingelse 

som mellangruppsvariabel visade att det inte fanns någon signifikant 

interaktionseffekt mellan tid och grupp F(1, 143) = 0.03, p = 0.86. En 

signifikant huvudeffekt observerades för tid F(1, 143) = 46.97, p ˂ 0.001 med 

en stor effekt d = 1.14. Sålunda skattade deltagarna en högre upplevd 

arbetsförmåga även 12 månader efter påbörjad behandling. Däremot kunde 

ingen signifikant huvudeffekt observeras avseende betingelse. 

 Efterföljande parade t-test visade en signifikant skillnad i upplevd 

arbetsförmåga mellan för- och uppföljningsmätning både för iKBT t(83) = 5.96 

p ˂ 0.001 med en stor effektstorlek och för TAU t(60) = 3.94, p ˂ 0.001, också 

med en stor effektstorlek. För en grafisk illustration avseende ökning i upplevd 

arbetsförmåga för båda betingelserna vid samtliga tre mätpunkter, se Figur 3.  

 

 

Figur 3. Graf: Skattningar vid före-, efter och uppföljningsmätning WAI. 

 

Sysselsättningsstatus och upplevd arbetsförmåga 
Förmätning till eftermätning 

Vid följande dataanalys bröts antagandet om homogena varianser och 

därför bör resultatet tolkas med tillförsikt. Det fanns en signifikant skillnad i 

upplevd arbetsförmåga beroende på om iKBT-deltagaren var sysselsatt eller inte 

vid förmätningen, t(91) = 3.79, p ˂ 0.001. Effektstorleken var stor d = 1.11. 

Deltagare med sysselsättning skattade signifikant högre på WAI. 

En 2x2 ANOVA med tid som inomgruppsvariabel och betingelse som 

mellangruppsvariabel visade ingen signifikant interaktionseffekt F(1, 91) = 

0.05, p = 0.82. En signifikant huvudeffekt observerades för tid, där båda 

grupperna visade en signifikant ökning av upplevd arbetsförmåga F(1, 91) = 

10.86, p ˂ 0.001. Effektstorleken var stor d = 0.97. Det fanns även en 
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signifikant skillnad mellan upplevd arbetsförmåga beroende på sysselsättnings-

status F(1, 91) = 20.00, p ˂ 0.001, med en stor effektstorlek på d = 1.31.  

Ett enkelt oberoende t-test visade att deltagare med sysselsättning 

skattade sig signifikant högre på WAI t(91) = 3.55, p ˂ 0.001. Effektstorleken 

var stor. Efterföljande parade t-test visade en signifikant inomgruppseffekt 

mellan för- och eftermätning för sysselsatta t(78) = 4.03, p ˂ 0.001, också med 

en stor effektstorlek. Däremot fanns ingen signifikant inomgruppseffekt för 

icke-sysselsatta t(13) = 1.72, p = 0.11, men effektstorleken var stor d = 0.96, se 

Tabell 7. 
 

Tabell 7. 

Sysselsättningsstatus och upplevd arbetsförmåga för- till eftermätning 

                             n =     Förmätning         Eftermätning      Inomgrupp    Mellangrupp 
 

Sysselsatta            79       5.84 (SD=2.31)   7.08 (SD=2.25)   d =  0.91 

        d = 1.04 

Icke-sysselsatta    14       3.14 (SD=3.16)   4.57 (SD=3.35     d =  0.96 
 

                                                                                                                                              Effektstyrka avser Cohens d 

 

Förmätning till uppföljningsmätning 
En 2x2 ANOVA med tid som inomgruppsvariabel och betingelse som 

mellangruppsvariabel visade ingen signifikant interaktionseffekt F(1, 82) = 

0.32, p = 0.57. En signifikant huvudeffekt observerades för tid F(1, 82) = 21.94, 

p ˂ 0.001, med en stor effektstorlek på d = 1.03. Det fanns även en signifikant 

skillnad mellan upplevd arbetsförmåga beroende på sysselsättningsstatus F(1, 

82) = 13.71, p ˂ 0.00, även här var effektstorleken stor d = 1.13.  

Ett enkelt oberoende t-test visade att deltagare med en sysselsättning 

skattade signifikant högre på WAI vid uppföljningsmätningen t(82) = 2.81, p ˂ 

0.01, med en stor effektstorlek. Efterföljande parade t-test visade en 

inomgruppseffekt för sysselsatta t(70) = 5.28, p ˂ 0.001 med en stor 

effektstorlek och för icke-sysselsatta t(12) = 2.72, p = 0.02, också med en stor 

effektstorlek, se Tabell 8.  
 

Tabell 8. 

Sysselsättningsstatus och upplevd arbetsförmåga för- till uppföljningsmätning 

                           n =     Förmätning          Uppföljning         Inomgrupp.     Mellangrupp 
 

Sysselsatta          71       5.79 (SD=2.32)    7.48 (SD=2.17)    d =  1.26 

          d = 0.86 

Icke-sysselsatt    13       3.38 (SD=3.15)    5.54 (SD=2.88      d =  1.57 
 

                                                                                                                                           Effektstyrka avser Cohens d 
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För en grafisk illustration avseende ökning i upplevd arbetsförmåga 

beroende på sysselsättningsstatus vid samtliga tre mätpunkter för gruppen 

iKBT, se Figur 4. 
 

 

Figur 4. Graf: WAI-skattning vid för-, efter-, uppföljningsmätning beroende på 

sysselsättningsstatus för iKBT. 

 

Klinisk signifikant förbättring i depressiva symtom vid 

eftermätning 
Utifrån beskrivna kriterier av Jacobson och Truax (1991) beräknades att 

44 (44 %) av totalt 101 deltagare i iKBT, respektive 17 (21 %) av totalt 81 

deltagare i TAU hade blivit kliniskt signifikant förbättrade utifrån MADRS. χ
2
-

test visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de två 

behandlingsgrupperna (χ
2
(1, n = 182) = 10.28, p ˂ 0.001), där fler deltagare i 

iKBT hade uppnått en klinisk signifikant förbättring avseende depressiva 

symtom, i jämförelse med dem i TAU.  
  

 

Figur 5. Cirkeldiagram: Fördelningen vid eftermätningen mellan kliniskt signifikant 

förbättrade och ej kliniskt signifikant förbättrade. 
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Klinisk signifikant förbättring i depressiva symtom vid 

uppföljningsmätning 

I uppföljningsmätningen hade 43 (47 %) av totalt 92 deltagare i iKBT, 

respektive 26 (38 %) av totalt 68 deltagare i TAU blivit kliniskt signifikant 

förbättrade utifrån MADRS. Det fanns inte längre någon signifikant skillnad 

mellan de två behandlingsgrupperna.  
   

 

Figur 6. Cirkeldiagram: Fördelningen vid uppföljningsmätningen mellan kliniskt signifikant 

förbättrad och ej kliniskt signifikant förbättrade. 

 

Power 
Post hoc-analyser av uppnådd power för mellangruppseffekt mellan 

iKBT och TAU vid för- och eftermätning på MADRS visade en styrka på 47 % 

med alfanivå 0.05. Motsvarande analys för mellangruppseffekt på WAI visade 

en styrka på 5 % med alfanivå 0.05. Uppnådd power för mellangruppseffekt 

mellan iKBT och TAU vid för- och uppföljningsmätning på MADRS visade en 

styrka på 6 % med alfanivå 0.05. Motsvarande analys för mellangruppseffekt på 

WAI visade en styrka på 5 % med alfanivå 0.05. Detta är att betrakta som 

synnerligen låg power, vilket föranleder en stor risk att ett typ-II fel kan ha 

begåtts. Det vill säga att en sann alternativhypotes kan ha förkastats.  
 

 

DISKUSSION 
 

Uppsatsen har syftat till att mäta eventuella skillnader i behandlingseffekt 

mellan iKBT och TAU för primärvårdspatienter med mild till måttlig 

depression och annan arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Utfallsmåtten har varit 

depressiva symtom skattat med MADRS och upplevd arbetsförmåga skattat 

med WAI. Statistiska analyser visade att såväl iKBT som TAU hade effekt 

gällande reducering av depressiva symtom och ökad upplevd arbetsförmåga. 

För båda grupperna fanns en signifikant huvudeffekt för tid för båda 

utfallsmåtten, med måttliga till stora effektstorlekar, vid samtliga mätpunkter. 

Det fanns däremot ingen signifikant interaktionseffekt mellan betingelse och tid 
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för något av utfallsmåtten vid något av mättillfällena. Emellertid kunde en trend 

observeras till iKBT's fördel gällande reducering av depressiva symtom vid 

eftermätningen. Dessutom hade signifikant fler i iKBT uppnått en klinisk 

signifikant förbättring i jämförelse med TAU avseende depressiva symtom i 

eftermätningen. Denna skillnad kunde dock inte observeras i 

uppföljningsmätningen. Vidare skattade sysselsatta deltagare i iKBT en högre 

upplevd arbetsförmåga i jämförelse med de som var icke-sysselsatta. 

Mellangruppsskillnaden verkar dock inte vara påverkad av behandlingen, då 

grupperna skiljde sig åt redan i förmätningen.   
 

Resultatdiskussion 
Kön 

 Resultaten visar att det inte finns några skillnader avseende kön för iKBT 

men däremot för TAU. Detta är en antydan till viktig information om att män 

eventuellt inte gynnades lika mycket av TAU, att de inte minskade lika mycket i 

depressiva symtom som kvinnor eller som männen som fick iKBT gjorde. Detta 

kan bli något att beakta vid rekommendation av behandlingsalternativ i 

primärvården. Resultaten ska dock tolkas och generaliseras med tillförsikt då 

antalet manliga deltagare var relativt låg. Inte desto mindre är detta en 

indikation på att framtida studier, om både REGASSA och sedvanlig 

behandling, bör undersöka predicerande faktorer för olika behandlingsvarianter.  

 

Depression och arbetsförmåga - eftermätning 
Resultaten stöder den första hypotesen om att iKBT och TAU är effektiva 

och likvärdiga behandlingar för minskning av depressiva symtom samt ökning 

av ökad upplevd arbetsförmåga. En trend kunde dock observeras vid 

eftermätningen till iKBT's fördel med ett p-värde på 0.058. Det kan alltså tolkas 

som att iKBT tenderade i större utsträckning sänka depressiva symtom hos 

primärvårdspatienter än TAU. Det är även värt att anmärka att effektstorleken 

för iKBT över tid var genomgående större i relation till TAU för båda 

utfallsmåtten, vilket med försiktighet även kan uttolkas som en trend till iKBT’s 

fördel. Detta överrensstämmer med tidigare studier som har visat att iKBT är en 

likvärdig, eller till och med potentiellt effektivare behandlingsform än TAU 

(Sørensen- Høifødt, Strøm, Kolstrup, Eisemann & Waterloo, 2011).    
 

Depression och arbetsförmåga - uppföljningsmätning  
 Vad gäller studiens andra hypotes fanns det ingen signifikant skillnad 

mellan iKBT och TAU gällande kvarstående behandlingseffekt på 

utfallsmåtten. Det går således inte att uttala sig om att iKBT hade en större 

effekt i jämförelse med TAU, trots att deltagarna i iKBT hade tillgång till allt 

samlat behandlingsmaterial i sex månader efter behandlingsavslut. Uppsatsens 

andra hypotes stöds därmed inte. Däremot kan det konstateras att de båda 

behandlingarna gav upphov till kvarstående positiva effekter 12 månader efter 
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påbörjad behandling, då effektstorleken var stor avseende tid för båda 

betingelserna.  
 

Sysselsättningsstatus 
Vid beräkning av sysselsättningsstatus och upplevd arbetsförmåga för 

gruppen iKBT bröts antagandet om homogena varianser, vilket förmodligen 

berodde på de stora skillnaderna i antal deltagare i respektive grupp, samt att det 

förekom en stor spridning i poängen överlag. Detta innebär att resultatet bör 

tolkas med tillförsikt.  

Det framgår det att sysselsättningsstatus tenderar att påverka hur 

deltagare upplever sin arbetsförmåga, där sysselsatta skattade högre än icke-

sysselsatta, såväl i förmätningen som i efter- samt uppföljningsmätningen. Både 

sysselsatta och icke-sysselsatta ökade sin upplevda arbetsförmåga i jämförelse 

med sig själva. Att däremot resultaten inte visade någon signifikant 

inomgruppseffekt för icke-sysselsatta kan troligen bättre förklaras med det låga 

deltagarantalet snarare än avsaknaden av effekt eftersom effektstorleken var 

stor. Resultatet stöder sålunda uppsatsens tredje hypotes. Inga signifikanta 

interaktionseffekter kunde dock påvisas. Det är också viktigt att uppmärksamma 

att det redan i förmätningen existerade mellangruppskillnader, vilket därför kan 

försvåra möjligheten att dra slutsatsen huruvida sysselsatta individer skulle 

gynnas mer av iKBT. Sammanfattningsvis kan en aktiv sysselsättning ses som 

en skyddsfaktor gällande upplevd arbetsförmåga, samtidigt som iKBT verkar 

vara en behandling som passar både sysselsatta, respektive icke-sysselsatta 

individer. iKBT kan därför ur ett rehabiliteringsperspektiv ses som en effektiv 

metod för att öka upplevd arbetsförmåga. 

Slutligen hade det även varit intressant att studera huruvida 

sysselsättningsstatus påverkar den upplevda arbetsförmågan i gruppen TAU 

samt jämföra detta med iKBT. Vi valde dock att fokusera på iKBT i 

föreliggande uppsats, framförallt eftersom iKBT hade arbetsfokuserade moduler 

att tillgå.  
 

Mekanismer 
 Sammantaget visar resultatet att individanpassad självhjälpsbehandling 

via internet med behandlarstöd kan ses som lika verksamt som annan sedvanlig 

behandling tillhandahållen av primärvården vid mild till måttlig depression och 

för att öka upplevd arbetsförmåga. Resultatet i föreliggande uppsats stöder 

tidigare forskning som visar att iKBT är en effektiv och etablerad 

behandlingsform för depression som står sig väl i jämförelse med både 

traditionell KBT och TAU (Hedman et al., 2012; Vernmark et al., 2010; 

Ruwaard et alt., 2009). Det faktum att den aktuella iKBT-behandlingen var 

individanpassad kan ha bidragit till de starka inomgruppseffekterna, vilket går i 

linje med tidigare forskning som tyder på att skräddarsydd behandling 

möjliggör fler verksamma mekanismer (Johansson et al., 2012). På så vis kan 
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även individer med komorbida tillstånd fångas upp på ett bättre sätt. Frånvaron 

av mellangruppsskillnader är föga förvånande, då det var två aktiva 

behandlingar som jämfördes, varpå det är vanligt med små eller obefintliga 

skillnader i effektstorlekar (Cuijpers, van Straten, Warmerdam & Smits, 2008; 

de Graaf et al., 2011; Sørensen-Høifødt et al., 2011). Detta kan förklaras med att 

samtliga deltagare får någon slags behandling, exempelvis till skillnad från 

andra forskningsstudier där kontrollgruppen utgörs av till exempel väntelista. 

Vidare går det att anta att deltagare i TAU även blev erbjudna någon form av 

KBT-behandling, vilket är vad Socialstyrelsen rekommenderar som 

förstavalsbehandling vid mild till måttlig depression (SOU, 2010). Således bör 

TAU inte nödvändigtvis betraktas som ett sämre behandlingsalternativ. Kritiken 

som framförts av Burns (2009), mot användandet av TAU som likvärdig 

behandling inom forskning, utgår från den sedvanliga behandlingen i USA. 

Eftersom Sverige är ett relativt litet land kan man här snarare utgå ifrån att 

vården som erbjuds är mer samstämmig och anpassad efter behov (Löfholm et 

al., 2013). 

 Vidare bör viss hänsyn tas till att deltagare i iKBT använde 

psykofarmaka, vilket kan ha påverkat deras psykiska hälsa positivt. Detta 

försvårar möjligheten att dra definitiva slutsatser om vilka faktiska mekanismer 

som främst har bidragit till behandlingseffekten.   
 

Trender avseende depressiva symtom 

 En möjlig förklaring till den trend som kunde observeras i eftermätningen 

till iKBT's fördel gällande depressiva symtom är att vissa deltagare i TAU kan 

ha blivit erbjudna en behandling som idag saknar stark klinisk evidens. Detta är 

något som endast kan spekuleras, då vi inte har haft någon närmare information 

om TAU. Däremot är det säkerställt att deltagarna i iKBT erbjöds 

evidensbaserade KBT-interventioner, vilket alltså kan ha varit högst bidragande 

till den positiva effekt som gruppen fick (Hedman et al., 2012). En annan 

förklaring är att deltagarna i iKBT kan ha haft en högre adherence till 

behandlingsmetoden. Med adherence åsyftas patientens tilltro till behandlingen 

(Wilczek, 2006). En högre adherence kan antas, då deltagarna i iKBT fick ge 

önskemål om modulval, var mycket delaktiga i att formulera sin 

behandlingsplan och hade därmed ett större behandlingsansvar till skillnad från 

exempelvis farmakologisk behandling. Detta kan i sin tur ha påverkat 

motivationen samt följsamheten positivt (Loh, Leonhart, Wills, Simon & 

Härter, 2007). Det går vidare att spekulera om iKBT stärker enskilda deltagares 

self-efficacy, då de själva ansvarar för att läsa modulerna liksom initiera och 

utföra övningarna i sin egen vardag (Bendelin et al., 2011). Detta till skillnad 

från mer traditionella KBT-behandlingsformer, där terapeuten har en aktivare 

roll i behandlingen (Kåver, 2006). Sålunda kan det omvänt vara så att deltagare 

i TAU har varit mer passiva i sin behandling. 
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Klinisk signifikant förbättring avseende depressiva symtom 

 I analysen om klinisk signifikant förbättring gällande depressiva symtom 

kunde det observeras att det var signifikant fler deltagare i iKBT som uppnådde 

detta än i TAU vid eftermätningen. Det råder alltså en motsägelsefullhet i 

resultatet, då det inte fanns någon signifikant mellangruppsskillnad när 

medelvärden i MADRS jämfördes. Vi menar att detta kan bero på att iKBT 

hjälper somliga deltagare väldigt mycket, medan andra förblir oförändrade, till 

skillnad från TAU som troligtvis hjälper många, men i mindre utsträckning. 

Alltså att TAU passar de flesta patienter samt ger behandlingseffekt på 

gruppnivå, medan iKBT snarare är en metod som inte tilltalar alla, men som 

däremot är mycket effektfull för de patienter som trivs med behandlingsformatet 

(Andersson, 2012). Detta kan förklaras med att behandlingsupplägget i iKBT 

har varit tydligt och avgränsat med ett strukturerat innehåll som varje vecka har 

inneburit samma rutiner. Att tillföra struktur i deltagarnas vardag kan därför 

tänkas ha varit en bidragande faktor till ett förbättrat mående (Martell et al., 

2010). Vidare var behandlingen individanpassad samt hade tillgång till 

behandlarstöd, vilket tidigare studier har visat sig vara underlättande för att 

patienterna ska gynnas av, liksom engagera sig i behandlingen (Berger et al., 

2011; Johansson et al., 2012). En möjlig förklaring till varför iKBT inte lämpar 

sig för alla kan vara att det är en form av självhjälpsbehandling, vilken kräver 

en viss funktionsnivå hos patienten för att denne ska vara förmögen att 

självständigt arbeta med behandlingsmodulerna (Bendelin et al., 2011). Detta 

kan dessutom vara en utmaning under depressiva episoder, då de ofta präglas av 

passivitet och oföretagsamhet (Åsberg & Mårtensson, 2009). En möjlig 

förklaring till att TAU däremot är en mer universal metod som till viss grad 

passar alla kan vara att de vanligaste behandlingsmetoderna mot depression 

inom primärvården inte kräver lika mycket ansträngning av patienten (Löfholm 

et al., 2013).  

 En spekulation kring varför det vid uppföljningen inte längre fanns en 

mellangruppsskillnad gällande klinisk signifikant förbättring är att iKBT kan ge 

upphov till en snabbare effekt, då denna grupp redan efter tre månader 

uppnådde samma resultat som TAU gjorde efter 12 månader. Således går det att 

fundera om iKBT är ett mer kostnadseffektivt behandlingsalternativ för gruppen 

primärvårdspatienter. Det finns dock ännu inte tillräckligt med entydig 

forskning som stödjer detta resonemang och därför kan ett sådant ekonomiskt 

antagande ej fastställas (Hedman et al., 2012). Läsaren bör även ta hänsyn till 

att skillnaderna var små när de observerades som faktiska råpoäng i MADRS. 

Dessutom kan det antas att många deltagare i TAU blev erbjudna farmakologisk 

behandling, såsom SSRI. Om så var fallet är resultatet inte anmärkningsvärt, då 

det inte är ovanligt att det dröjer några månader innan preparatet börjar ge effekt 

(Sartorios, 2007). Denna företeelse kan även ha varit förekommande hos 

deltagare i iKBT, då flera av dessa parallellt behandlades med SSRI. 
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 Det är anmärkningsvärt att majoriteten av deltagarna inte uppnådde en 

klinisk signifikant förbättring, närmare bestämt var det över hälften av 

deltagarna i båda behandlingsbetingelserna som inte uppnådde klinisk 

signifikant förbättring. Detta bör betraktas som en varningssignal för behovet att 

vidare utröna vilka mekanismer som bidrar till att patienter blir hjälpta men det 

är dock inte förvånande då många studier för depressionsbehandling påvisar 

liknande resultat (Andersson, 2012).  

 

Klinisk signifikant förbättring avseende upplevd arbetsförmåga 

Klinisk signifikant förbättring avseende upplevd arbetsförmåga med WAI 

kunde tyvärr inte beräknas utifrån Jacobson och Truax (1991) princip, då 

normdata saknas. I vanliga fall när normdata saknas kan test-retest värdet 

ersättas med Cronbach's alfa (Jacobson & Truax, 1991). Men inte heller detta 

var möjligt, då endast ett item i WAI har använts.  
 

Spontan förbättring 

 I linje med tidigare gjorda uppföljningsstudier gällande iKBT för 

depression, (Andersson et al. 2004; Ruwaard et al. 2009), så höll sig 

behandlingseffekten stabil över tid. Kvarstående behandlingseffekter för 

depression ska dock alltid diskuteras i ljuset av kunskapen om depressioners 

naturliga förlopp samt om att omständigheter i omgivningen kan påverka graden 

av nedstämdhet (Richards, 2011; Martell et al., 2010). Det är alltså svårt att 

avgöra hur mycket av den kvarstående förbättringen som kan tillskrivas 

behandlingen, respektive hur mycket som kan förklaras av potentiella 

kontextuella förändringar samt spontan förbättring (Hollon et al. 2006). 

Resultatet i föreliggande uppsats pekar dessutom på att trenden för 

mellangruppsskillnad vid eftermätningen försvinner vid uppföljningsmätningen, 

vilket kan tolkas som att behandlingseffekten jämnar ut sig med tiden oavsett 

behandling. Således är spontan förbättring en betydande faktor vid depression 

som alltid bör tas hänsyn till vid uppföljningsstudier.  
 

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 

 I likhet med tidigare forskning på behandlingar som innehållit ett särskilt 

arbetsfokus (Lagervald et al., 2012; Wang et al., 2006) påvisar resultatet att 

iKBT har gynnsamma effekter gällande en ökad upplevd arbetsförmåga. Det 

framkommer att även TAU bör betraktas som en effektiv metod för att utöka 

individers upplevda arbetsförmåga. Med hänsyn taget till att vi dels inte har haft 

insyn kring hur stort arbetsfokus TAU har inneburit och dels för att alla 

deltagare iKBT inte har arbetat med arbetsrelaterade moduler, går det att anta 

att enbart depressionsbehandling indirekt gynnar upplevd arbetsförmåga. Detta 

antagande är bekräftat sedan tidigare forskning, då forskare menar att 

depression och nedsatt arbetsförmåga är en dubbelriktad process (Williams & 

Shouten, 2008). Å andra sidan, eftersom AÏDA utger sig för att vara en 
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arbetslivsfokuserad rehabiliteringsbehandling så kan man fortfarande fråga sig 

varför iKBT inte får bättre resultat än TAU avseende en ökad upplevd 

arbetsförmåga. Detta kan förklaras på tre sätt. Det ena är att alla deltagare inom 

iKBT inte administrerades arbetslivsinriktade moduler. Den andra är att de 

aktuella arbetsmodulerna inte tillgodosåg deltagarnas behov på ett lämpligt sätt 

och det tredje att WAI inte lyckades mäta de eventuella fördelar som 

arbetsmodulerna kan ha haft, exempelvis i form av ökad kunskap och 

användbara verktyg. 

 Vidare kan begreppet arbetsförmåga problematiseras ytterligare. I denna 

uppsats har vi hela tiden talat om utfallsmåttet upplevd arbetsförmåga, det vill 

säga den arbetsförmåga som den enskilda deltagaren subjektivt tillskriver sig 

själv just nu. Som tidigare konstaterat är arbetsförmåga ett ytterst tvetydigt 

begrepp som kan tolkas olika beroende på instans och myndighet (SOU, 2009). 

Det finns därför en stor risk att man förenklar ett komplext begrepp om man 

utgår från universella och kategoriska kriterier utifrån topografiska aspekter och 

inte tar hänsyn till individens egen upplevelse. Det kan alltså argumenteras för 

att resultaten gällande arbetsförmåga skulle ha sett väldigt annorlunda ut om en 

utomstående individ hade gjort bedömningen. Vi vill därför argumentera för 

betydelsen av att väga in den enskilda individens upplevelse vid bedömning av 

arbetsförmåga inom exempelvis Försäkringskassa, sjukvård och Socialtjänst.  

 När man jämför det sjukskrivningsförfarande som råder i Sverige är det 

svårt att bortse att det finns vissa motsägelser i relation till principen om 

beteendeaktivering. Vi hävdar att dagens arbetslivsrehabiliteringar utgår från 

somatisk ohälsa, vilket medför brister i tillämpbarhet vid psykisk ohälsa, då 

individen riskerar att passiviseras och hamna i ett utanförskap i samband med en 

sjukskrivning (Gustafsson & Marklund, 2011). Studier som denna har därför ett 

stort värde, då de belyser behovet av att vidga rehabiliteringsalternativen för 

personer med arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Såsom att tillämpa principer om 

beteendeaktivering, liksom motivera den deprimerade till aktivering och 

återupptagande av dagliga rutiner, delaktighet i sociala sammanhang samt öka 

frekvensen av positivt förstärkta aktiviteter (Martell et al., 2010). Vi tror också 

att del- eller korttidssjukskrivning i kombination med iKBT kan vara ett mer 

fördelaktigt rehabiliteringsförfarande än enbart sjukskrivning. 

 Vad som också är viktigt att reflektera över är hur mycket ansvar som bör 

åläggas den enskilda individen och arbetstagaren, respektive samhället. Alltså, 

återfinns patologin och den nedsatta arbetsförmågan hos individen eller är det 

snarare ett resultat av en dysfunktionell organisation? Genom att erbjuda 

enskilda arbetstagare individinriktade behandlingsalternativ som iKBT och 

TAU kan det signalera att "problemet" endast finns hos arbetstagaren. Detta 

speglar oftast inte hela sanningen, då det är vanligt att arbetsrelaterad ohälsa 

även kan förklaras av organisatoriska och samhälleliga brister, såsom hög 

arbetsbelastning, långa arbetsdagar samt ett allmänt högt tempo i vardagen. 

Detta kan återkopplas till krav-kontroll-stöd-modellen, om vikten att ha balans 
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mellan dessa tre komponenter för att upprätthålla ett psykiskt välmående. 

Vidare kan det även anses vara samhällets ansvar att bistå individen med ett 

arbete parallellt med att denne genomgår, alternativt har slutfört en 

rehabiliteringsinriktad psykologisk behandling vid arbetsrelaterad psykisk 

ohälsa. Utifrån detta resonemang kan man finna det relevant och att även inta ett 

sociologiskt och politiskt perspektiv när man utvärderar forskningsprojekt som 

REGASSA och andra studier inkluderade i REHSAM.  
 

Internetförmedlad behandling 
 Utifrån resultatet att iKBT och TAU är jämförbara avseende 

behandlingseffekt bör iKBT vidareutvecklas inom det aktuella problemområdet 

liksom för patientgruppen primärvård. Då behandlarna i REGASSA har haft 

möjlighet att ha kontakt med fler deltagare än vad som tidsmässigt hade varit 

möjligt vid face-to-face behandling kan iKBT i denna kontext betraktas som 

kostnadseffektivt. Trots att vi anser oss vara förespråkare för iKBT som 

behandlingsmetod finner vi även att det är viktigt att beakta att iKBT i dagsläget 

inte är en metod som passar alla. Detta eftersom självhjälpsbehandling kräver 

motivation och ett stort eget ansvar från patienten. Vidare förutsätts viss 

kognitiv, språklig och skriftlig förmåga, då behandlingen är textbaserad och 

kommunikationen mellan behandlare och patient sker via meddelanden. Detta 

kan vara en utmaning, i synnerhet för patientgruppen deprimerade, då 

nedsättning i koncentration och uppmärksamhet är vanliga symtom (WHO, 

1992). Denna typ av argumentation stöds av Bendelin et al., (2011) som i en 

kvalitativ studie konstaterade att de deltagare som kunde tillgodogöra sig mest 

av iKBT var de som tog ansvar för sin egen behandling samt tillskrev sina 

framsteg som ett resultat av egen prestation. Sålunda går det att anse att iKBT i 

regel kräver mer av en patient, än exempelvis stödsamtal på en vårdcentral. Det 

finns därför behov av att vidareutveckla iKBT till ett ännu mer lättillgängligt 

och mindre tidskrävande format, med exempelvis mindre textmassa samt 

digitala påminnelser för när övningar ska göras. Denna typ av iKBT vid 

depression finns redan i viss mån i form av appar för smartphones (Kågström, 

2012).     
 

Metoddiskussion 
 Det finns betydande metodologiska brister som kan ha påverkat resultatet 

liksom de slutsatser som ovan har presenterats. Dessa kommer att diskuteras 

mer ingående nedan.  
 

Intern validitet 
Med intern validitet åsyftas huruvida slutsatser som dras i uppsatsen är 

troliga eller inte, det vill säga till den grad man kan uttala sig om att utfallet 

verkligen berodde på de oberoende variabler som undersöktes (Field, 2009). 

Vid en effectiveness-design, som föreliggande uppsats är baserad på, är den 
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interna validiteten överlag låg då man har mindre kontroll över flera betydande 

faktorer (Chambless & Ollendick, 2001). Samtidigt har denna uppsats vissa 

styrkor som kan kompensera en lägre intern validitet, som till exempel RCT-

design och att samtliga deltagare hade diagnosticerats med MINI vid 

förmätningen. Det går dock att diskutera huruvida andra diagnosgrundande 

mätinstrument hade varit att föredra, då MINI är en kortare och mindre 

omfattande bedömning i jämförelse med exempelvis Structured Clinical 

Interview for DSM-IV-Axis I Disorders (SCID-I). Nedan följer ett antal aspekter 

som kan ha påverkat den interna validiteten negativt. 
 

Bortfall 

Bortfallet i TAU var vid eftermätningen signifikant större än bortfallet i 

iKBT, vilket kan ha påverkat resultaten. Trots att de kvarvarande deltagarna i 

betingelserna fortfarande var jämförbara vad gäller depressiva symtom samt 

upplevd arbetsförmåga innebär det stora bortfallet dels förlorad power, dels 

vissa begränsningar vid statistiska beräkningar såsom att outliers hade större 

inverkan i TAU än i iKBT. Man bör även ha i åtanke att deltagare som föll bort 

från TAU kan ha skiljt sig åt från de kvarvarande deltagarna beträffande andra 

faktorer som inte har tagits hänsyn till i uppsatsen, såsom exempelvis 

socioekonomisk status eller diagnos. Det betydligt mindre bortfallet i iKBT kan 

i sin tur tyda på att folk tenderar att stanna kvar i behandlingen i större 

utsträckning än vid TAU. Men denna tolkning bör göras med försiktighet då 

gruppen completers enbart definierats utifrån de som har fyllt i alla mätningar 

och inte nödvändigtvis genomgått en fullständig behandling. Skillnaden i 

bortfall kan eventuellt ha berott på att iKBT-deltagare, tack vare det skriftliga 

och formulärsbaserade behandlingsupplägget, tenderade att vara mer förtrogna 

med att svara på skattningar och således mer manade att fylla i eftermätningarna 

jämfört med de i TAU. Vidare, om anledningen till bortfallet i TAU främst 

orsakades av ett missnöje bland dessa deltagare kan man anta att effekten av 

TAU har överskattats, då enbart de mer "tillfredsställda" deltagarna har svarat 

på enkäterna. Detta mönster kan även ha upprepat sig för iKBT, men då 

inneburit en mindre missvisning eftersom bortfallet i denna grupp var mindre. 

Det är därför oerhört viktigt för framtida prövningar av REGASSA att 

följsamheten inom de involverade vårdcentralerna förbättras i relation till 

datainsamling. 
 

Inklusionskriterier 

Trots att ett av kriterierna för inklusion var att deltagare minst skulle 

uppge symtom motsvarande mild depression, har flera deltagare i studien skattat 

under cut-off värdet i MADRS, vilket är under sex poäng (Carlbring, 2013). Det 

faktum att inklusionskriterierna inte har varit särskilt strama innbär en 

begränsning för uppsatsens interna validitet, samtidigt som det är en styrka för 

dess externa. På så vis kan grupperna ses som mer representativa för 
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primärvårdspatienter. Även deltagare som har haft komorbida tillstånd utgör 

inskränkningar i den interna validiteten då föreliggande uppsats enbart 

undersökt depressiva symtom. Följaktligen har dessa deltagares eventuella 

förbättringar inom exempelvis sömnproblematik eller social ångest inte beaktats 

och kan således inte heller påvisas. Slutligen, då REGASSA-projektet har som 

syfte att förebygga sjukskrivning samt rehabilitera redan sjukskrivna hade det 

varit önskvärt om gruppen sjukskrivna hade varit större än de 20 % som var 

aktuella i denna uppsats för att kunna dra säkrare slutsatser huruvida 

REGASSA's interventioner är effektiva rehabiliteringsalternativ eller ej. 
 

Begränsad insyn i TAU 

Eftersom den sedvanliga behandlingen har utgått ifrån sex olika landsting 

och därför påverkats av respektive landstings resurser och vårdrutiner kan 

insatserna ha sett mycket olika ut för deltagarna inom TAU (Löfholm et al. 

2013). Detta påverkar i sin tur resultatet i TAU då somliga deltagare i gruppen 

kan ha fått en mer adekvat och/eller snabbare behandling än andra (Burns, 

2009). Vi vet inte heller om behandlingen i TAU enbart pågick under de tre 

månader som forskningsstudien avsåg, då den kliniska verkligheten kan ha sett 

annorlunda ut. Därmed föreligger risken att förmätning och eftermätning inte 

speglar deltagarens faktiska behandlingsprocess. Eftersom vi tyvärr inte har 

tillgång till mer detaljerad information kring behandlingsförfarandena i TAU 

har detta inte kunnat kontrolleras för. En översyn samt mer noggrann 

dokumentation av innehållet i TAU hade varit mycket önskvärt och bör beaktas 

framöver. 
 

Reliabiliteten av bedömning, behandlare och mätinstrument 

I REGASSA har de ansvariga forskningssjuksköterskorna i respektive 

landsting haft en betydande roll i form av bedömare för MADRS, liksom 

administratör för självskattningar i WAI. Båda dessa mätinstrument är 

strukturerade till sin utformning och bör inte ge utrymme för variation. Det går 

emellertid inte att bortse att den kliniska bedömningen kan ha skiljt sig åt 

beroende på bedömare och kompetens. Det hade varit önskvärt för studiens 

interna validitet om färre bedömare hade använts och att sjuksköterskorna hade 

haft en specialistkompetens inom psykiatri.  

Vidare har majoriteten av behandlarna i iKBT varit psykologkandidater, 

vilka ännu inte har fått sin legitimation. Det är möjligt att detta kan ha påverkat 

kvalitén i behandlarstödet negativt, då dessa ännu inte har samma erfarenhet 

som en redan yrkesverksam psykolog (Cuijpers et al., 2008). Å andra sidan har 

en legitimerad psykolog tillhandahållit regelbunden handledning samt varit 

behandlingsansvarig, vilket bör betraktas som en kvalitetssäkring. Vidare är det 

intressant att icke färdigutbildade psykologkandidater kan få likvärdiga resultat 

som legitimerade. Detta är dock inte särskilt anmärkningsvärt då det finns 
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indikationer på att till och med en datatekniker som behandlarstöd kan uppnå 

likvärdiga resultat som en legitimerad psykolog (Titov et al., 2010). 
Avslutningsvis är det värt att beakta huruvida det hade varit lämpligare 

att använda sig av antingen enbart självskattningsformulär, alternativt enbart 

bedömarskattningar. Att blanda två olika typer av skattningsförfaranden är 

vanligtvis inte att föredra då det kan finnas en diskrepans mellan en klinkers 

bedömning och den egna upplevelsen. Men eftersom det rörde sig om skiljda 

instrument som avsåg att mäta två olika saker bör det inte ha påverkat studien 

negativt. 
 

Oregelbundna mätningar 

En annan begränsning i studiens interna validitet är det faktum att det 

fanns en variation i förfarandet kring hur deltagare gjorde sina efter- och 

uppföljningsmätningar, då vissa gjordes på vårdcentral och andra via brev eller 

över telefon. Detta bör dock inte ha påverkat reliabiliteten, enligt Hermens et al. 

(2006). Det går också att konstatera att mättillfällena inte alltid exakt speglade 

vart deltagaren befann sig i sin behandlingsprocess. Således att eftermätningen 

kunde dröja samt att vissa deltagare blev mätta mer än 12 månader efter 

påbörjad behandling.  
 

Heterogenitet i stickprov 

Ännu en begränsning i den interna validiteten är att vi inte har kunnat 

utgå ifrån ett homogent stickprov vid varken beskrivningen av grupperna eller 

vid jämförelserna med tidigare gjorda studier. I och med att det är svårt att 

definiera arbetsrelaterad psykisk ohälsa, liksom att populationen är 

primärvårdspatienter rör sig den psykiska ohälsan inom ett stort spann av olika 

diagnoser samt olika svårighetsgrader (de Graaf et al., 2008). Det har således 

varit svårt att uttala sig om vilka resultat föreliggande resultat kan likställas 

med; efficacy- eller effectiveness-studier, iKBT för depression eller iKBT vid 

flertalet olika diagnoser och så vidare. Vidare har denna heterogenitet bidragit 

till relativt stora varianser i resultaten, vilket i sin tur föranleder mindre 

effektstorlekar vid mellangruppsskillnader. Än en gång kan dock begränsningen 

i den interna validiteten ses som ett bidrag till den externa, vilken beskrivs 

närmare nedan. 
 

Extern validitet 
Primärvårdspatienter 

Den externa validiteten talar om hur generaliserbara resultaten är utanför 

studien (Field, 2009) och det är här som föreliggande uppsats har sin styrka. 

Framförallt då den är baserad på primärvårdspatienter som population och är en 

mer naturalistisk representation, vilket följaktligen ger bättre applicerbara 

resultat till reguljärvården. Deltagare har exempelvis inte exkluderats på grund 

av komorbida tillstånd och de har främst inkommit via vårdcentraler istället för 
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via annons, som annars kan innebära skevhet i demografisk fördelning 

(Andersson et al., 2009). Det ska dock tilläggas att deltagare med huvudsaklig 

missbruksproblematik exkluderades i studien, vilket kan innebära ett hot mot 

den externa validiteten, då alkoholrelaterad problematik är vanligt 

förekommande vid depression (SBU, 2004). En begränsning i den externa 

validiteten är det faktum att uppsatsen enbart utgått ifrån deltagare som har fyllt 

i samtliga mätningar. Mer om detta återfinns nedan om completers. 
 

Completers 

Ett alternativ till completermetoden är analysmetoden intention to treat 

(ITT), vilket kan vara mer fördelaktigt än att enbart se till completers för att 

förhindra att resultaten blir missvisande (Graham, 2009). Men eftersom denna 

uppsats led av ett sådant betydande bortfall, cirka 30 %, så skulle imputering av 

värden till så många bortfall vara ännu mer missvisande (Salim et al., 2008). 

Det hade dock varit önskvärt om både completer- och ITT-analyser hade gjorts 

på aktuellt data. Liksom att det hade varit intressant att definiera completers 

utifrån deltagare som har fullföljt behandling, men detta var inte möjligt då 

insynen i TAU var så pass begränsad. Det kan tyckas vilseledande att vi har 

presenterat demografi för samtliga, ursprungliga deltagare (n = 240) då dessa 

inte har använts vid beräkningar av huvudanalyser. Detta beror på att vi har valt 

att betrakta dem som deltagare då de har ingått i randomiseringen. De som 

sedan föll bort ingick i de bortfallsanalyser som jämfördes med den 

ursprungliga gruppen.  
                                                             

Reliable change 
En styrka med denna uppsats är metoden som använts för att beräkna 

klinisk signifikant förbättring. Den reliable-change metod som har använts tar 

både hänsyn till den enskilda deltagarens förbättring i relation till dennes 

förmätningsskattning samt i relation till mätinstrumentets reliabilitet. Detta 

strikta sätt att undersöka förbättring leder visserligen till mer ödmjuka 

behandlingseffekter, samtidigt som de signifikanta resultat som faktiskt 

påträffas blir mer gedigna och pålitliga (Jacobson & Truax, 1991). 
 

Power 
Föreliggande uppsats hade en påfallande låg power för att upptäcka 

eventuella interaktions- och mellangruppseffekter. Post hoc-beräkningar visade 

att statistisk power för dataanalyser i denna uppsats var kraftigt 

underdimensionerad och således förelåg en stor sannolikhet för att göra typ-II 

fel. Därmed begränsas möjligheten att dra säkra slutsatser av framkomna 

resultat. Även tidigare gjorda uppsatser inom REGASSA har påträffat 

problemet med låg power (Eklöw & Olsson, 2012). Detta är också ett 

återkommande problem för effectiveness-studier i sin helhet (Chambless & 

Ollendick, 2001). Ett sätt att komma runt detta vore att ha ett betydligt högre 
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deltagarantal, men detta var inte praktiskt möjligt för oss då vi inte styrde 

deltagarinflödet. Ytterligare en orsak till låg power i föreliggande studie var 

stora spridningar inom grupperna, vilket försvårar för att hitta skillnader mellan 

grupperna. Å andra sidan kan man diskutera huruvida en större power hade varit 

annat än enbart teoretiskt relevant då effektstorlekarna i föreliggande uppsats 

tydligt visar att båda behandlingarna är effektiva. 
 

Källreflektioner 
Ett stort antal artiklar som har refererats i föreliggande uppsats kommer 

från ungefär samma forskarteam i Sverige. Detta kan ses som en brist då det 

finns en risk att komplexiteten förbises eller studeras från ett ensidigt 

perspektiv. Å andra sidan är Sverige ett av de länder som ligger i framkant 

gällande forskning om internetförmedlad KBT och informationen som har 

förmedlats via dessa källor är således aktuell (Andersson, 2012).  

Samtidigt som svenska studier har refererats har även internationella 

forskningsstudier använts, vilket automatiskt medför frågeställningen om hur 

generaliserbar utländsk forskning är i en svensk kontext, liksom på svenska 

patientgrupper. Det som dock talar för en hög tillämpbarhet är att vi enbart har 

refererat till studier gjorda i en västerländsk kultur. Vidare vad som ytterligare 

bör problematiseras gällande tillämpbarheten av källorna är att resultat från 

efficacy-studier har använts som underlag för den teoribakgrund som 

presenteras, trots att uppsatsen baseras på en effectivness-studie. Detta medför 

vissa tolkningssvårigheter, då det finns metodologiska skillnader som kan ha 

påverkat resultaten.  

Vidare har hemsidor använts som informationskällor. De har dock 

använts med stor försiktighet på grund av den omfattande icke-kontrollerade 

informationen som finns publicerad på internet. Vi har därför valt att enbart 

referera till myndigheters hemsidor, alternativt till forskningsbaserade 

informationsdatabaser (se www.fbanken.se).   

Slutligen har föreliggande uppsats främst baserats på vetenskapliga 

artiklar och en begränsad uppsättning böcker har använts. I efterhand ställer vi 

oss något kritiska till detta, då det hade varit önskvärt att haft en större variation. 

Men eftersom vi har värnat om att referera till de allra senaste forskningsfynden 

har vetenskapliga artiklar upplevts som den mest lämpliga typen av 

litteraturkälla. När äldre litteratur har använts har vi dessförinnan kontrollerat 

för att de är välrefererade av andra forskare i vår nutid.  
 

Framtida forskning 
Ytterligare studier bör utvärdera AÏDA's effekt på depression och 

arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Vidare vore det av intresse att studera vilka 

behandlingseffekter AÏDA ger för andra diagnoser utöver de utfallsmått som har 

använts i föreliggande uppsats. Då REGASSA i skrivande stund är fortgående 

kommer det vara ytterst relevant att replikera uppsatsens design på samtliga 
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deltagare som har inkluderats och randomiserats till forskningsstudien. Framtida 

prövningar av REGASSA bör även inkludera samtliga behandlingsalternativ, 

det vill säga även fysisk aktivitet.  Dessutom bör de metodologiska brister som 

har uppmärksammats i denna uppsats beaktas vid framtida analyser. Vidare 

vore det intressant att göra prediktionsstudier på AÏDA för att närmare 

undersöka vem behandlingen är verksam för, samt kvalitativa studier för att 

utröna varför.  

Det nuvarande forskningsfältet som berör arbetsrelaterad psykisk ohälsa 

och dess behandling är idag ett relativt outforskat område, vilket inte möter det 

behov som finns och kan härledas till ohälsotalan i arbetslivet som bara har ökat 

under de senaste åren (SOU, 2003). Vi finner därför att framtida forskning bör 

ha ett utökat fokus på kopplingen mellan psykologisk behandling av 

arbetsrelaterad psykisk ohälsa och hälsofrämjande organisatoriska samt 

samhälleliga insatser.  

Trots att forskning på iKBT har ökat explosionsartat de senaste åren finns 

det fortfarande ett stort behov av nya studier kring behandlingsmetodens 

tillämpbarhet inom primärvården och även förslagsvis inom 

företagshälsovården. Utmaningarna här är flerfaldiga, då både patientgruppen är 

heterogen och vårdcentralers organisatoriska strutkur är svåröverskådlig. 

Vårdcentraler är dessutom under ständig förändring på grund av nya politiska 

beslut, som exempelvis fria vårdval. En indikation på att primärvården måste bli 

bättre på behandling är att det i föreliggande uppsats knappt var hälften som 

uppnådde klinisk signifikant förbättring avseende depression. Således finns det 

ett skriande behov av att utveckla ännu mer effektiva behandlingsmetoder för 

gruppen primärvårdpatienter med arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Vi menar 

därför att den framtida forskningen måste utöka förståelsen för vilka specifika 

behandlingsmekanismer som är verksamma.  

 Då redan 90 % av den svenska befolkningen använder sig av internet 

dagligen och då det går att förvänta sig att allt fler individer globalt sett kommer 

att öka sin användning, så kan en internetförmedlad vård tänkas tilltala allt fler 

framöver (Findahl, 2012). Genom att utveckla iKBT möter man dessutom 

behovet att vara tillgänglig oavsett geografiskt läge samt att man kan erbjuda 

evidensbaserad psykologisk behandling trots en begränsad budget. 

I dagsläget tenderar personer med mild till måttlig depression falla mellan 

stolarna, då individer med svår depression prioriteras (Proudfoot et al., 2004). 

Den sistnämnda patientgruppen erbjuds dessutom i största grad farmakologisk 

behandling, vars långsiktiga behandlingseffekter är tvetydiga (Sartorios, 2007). 

Ett bättre alternativ kan istället vara att vidareutveckla både TAU och iKBT 

inom primärvården för att öka tillgången till evidensbaserad behandling till 

samtliga patientgrupper, även de med lindrigare besvär. Genom att kunna 

erbjuda behandling i ett tidigt skede kan man förhoppningsvis förebygga 

allvarligare psykisk ohälsa.  
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Avslutningsvis bör fler studier göras på huruvida individanpassad iKBT 

är ett lämpligare upplägg än standardiserad iKBT utifrån bland annat aspekter 

som komorbida diagnoser och kostnadseffektivitet.  
 

Slutsatser 
 Utifrån resultaten i föreliggande uppsats kan man dra slutsatsen att iKBT 

och TAU är likvärdiga behandlingar som leder till minskade depressiva symtom 

samt ökad upplevd arbetsförmåga, där behandlingseffekten kvarstår i minst 12 

månader efter påbörjad behandling. Det är dock svårt att säkerställa generella 

liksom specifika slutsatser om behandlingarnas effekt och dess verksamma 

mekanismer baserat på dessa resultat. Detta eftersom resultaten bör ses i ljuset 

av de betydande metodologiska tillkortakommanden som påverkat både den 

interna och externa validiteten samt kunskapen om depressioners naturliga 

förlopp. Det kan dock konstateras att iKBT är en behandlingsmetod som bör 

implementeras inom primärvården och erbjudas som ett vårdalternativ för den 

aktuella patientgruppen.  
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APPENDIX A 
 

Kort beskrivning av samtliga AÏDA-moduler.   
 

Intro 1 - Kom igång! 

Obligatorisk modul. Introduktion till behandlingen och till KBT. Pröva 

Aktivitetsblad. Göra Värdekompass. Tidsprioritera i Min behandling. 

 

Intro 2 - Aktivitet och planering 

Obligatorisk modul. Beteendeaktivering med fokus på balansen + och -. 

Kommentera prioritering och formulera behandlingsmål i Min behandling. 

Beteendeaktivera med Aktivitetsblad. 

 

Intro 3 - Stress, ångest och undvikande 

Obligatorisk modul. Beteendeaktivering med fokus på undvikande och nöjdhet. 

Metoden exponering förklaras kort. Beteendeaktivera med Aktivitetsblad. 

 

Sömnproblem 1 

Symtommodul. Råd om sömnhygien, avslappning och tankar. Registrera i 

sömndagboken. 

 

Sömnproblem 2 

Symtommodul. Planera sömnrestriktion och stimuluskontroll utifrån registrering 

i Sömnproblem 1. Registrera i sömndagboken. Fortsätt vid behov Sömnproblem 

2 några veckor, ensamt eller parallellt med andra moduler. 

 

Depression 1 

Symtommodul. Information om diagnosen egentlig depression och fördjupad 

information om beteendeaktivering. Skriva beteendekontrakt. Lista beteenden i 

Mina plusaktiviteter. Beteendeaktivera med Aktivitetsblad. 

 

Depression 2 

Symtommodul. Deltagaren ska ha gjort modulen Hantera tankar innan 

Depression 2. Information om kognitiv omstrukturering. Registrera i Utmana 

automatiska tankar. Beteendeaktivera med Aktivitetsblad. Fortsätt vid behov 

Depression 2 några veckor, ensamt eller parallellt med andra moduler. 

 

Oro 1 

Symtommodul. Information om oro och generaliserad ångest. Deltagaren ska 

samtidigt ha modulen Tillämpad avslappning. Registra oro i Mina ABC-

analyser + Tillämpad avslappning. 
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Oro 2 

Symtommodul. Deltagaren ska samtidigt ha modulen Problemlösning. 

Information om orostid och orosfria zoner. Planera in orostid i Aktivitetsblad. 

 

Oro 3 

Symtommodul. Information om orosexponering. Deltagaren ska lista 

orosområden i Mina hierarkier. Registrera exponeringar i Aktivitetsblad. 

Fortsätt vid behov Oro 3 några veckor, ensamt eller parallellt med andra 

moduler. 

 

Social ångest 1 

Symtommodul. Information om social ångest. Lista ångestområden i Mina 

hierarkier. Registrera exponering i Aktivitetsblad. 

 

Social ångest 2 

Symtommodul. Information om självfokus och säkerhetsbeteenden. Fortsätta 

registrera exponering i Aktivitetsblad. Fortsätt vid behov Social ångest 2 några 

veckor, ensamt eller parallellt med andra moduler. 

 

Paniksyndrom 1 

Symtommodul. Information om panikattacker och hyperventilering. Göra 

hyperventileringsexperiment. Planera in magandning i Aktivitetsblad. 

 

Paniksyndrom 2 

Symtommodul. Information om rädsla för kroppsliga symtom. Exponera för 

kroppsliga symtom i arbetsbladet 18 exponeringsövningar. 

 

Paniksyndrom 3 

Symtommodul. Information om agorafobi och exponering. Exponera för platser 

och situationer som undviks med hjälp av arbetsbladen Exponeringsmål 

agorafobi och Aktivitetsblad. Fortsätt vid behov Paniksyndrom 3 några veckor, 

ensamt eller parallellt med andra moduler. 

 

Smärta 1 

Symtommodul. Deltagaren ska samtidigt ha modulen Tillämpad avslappning. 

Information om smärta. Registrera i Mina risksituationer för smärta + TA. 

 

Smärta 2 

Symtommodul. Information om att vara aktiv trots smärta. Planera in aktiviteter 

som annars undviks i Aktivitetsblad. Fortsätt vid behov Smärta 2 några veckor, 

ensamt eller parallellt med andra moduler. 
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Stress 

Symtommodul. Deltagare som får denna modul får samtidigt tillgång till 

modulen Tillämpad avslappning eller Mindfulness. Efter Stress ges 2-3 

extramoduler med fokus på stress som deltagaren önskat. Modulen innehåller 

information om balansen mellan stress och återhämtning samt goda vanor. 

Planera in återhämtning och avslappning i Aktivitetsblad. 

 

Motion 
Extramodul. Information om motion och psykisk hälsa. Problemlösning kring 

val av motionsform. Planera in motionstillfällen i Aktivitetsblad. 

 

Höga krav 

Extramodul. Information om perfektionism. Formulera alternativa tankar och 

exponera  för imperfektionism i Mina höga krav. 

 

Att stå upp för sig själv 

Extramodul. Om att säga nej och använda jagbudskap. Träna på att säga jag och 

nej i olika situationer med hjälp av Mina hierarkier. 

 

Vanor och ovanor - förbättra din hälsa 

Extramodul. Kartlägga vanor och hälsobeteenden vad gäller mat, sömn, motion, 

alkohol och nikotin. Utforska nuvarande vanor och planera förändring i Mina 

vanor. Registrera förändringsarbete i Aktivitetsblad. 

 

Hantera tankar 

Extramodul. Ges till deltagare med negativa automatiska tankar och till samtliga 

som har symtomområdet depression innan de får Depression 2. Registrera i 

Automatiska tankar. Beteendeaktivera med Aktivitetsblad. 

 

Mindfulness 

Extramodul. Information om grundtankar inom mindfulness. Planera in 

mindfulnessövningar i Aktivitetsblad. 

 

Tillämpad avslappning 

Extramodul. Innehåller ljudfiler. Görs under 6 veckor parallellt med andra 

moduler om hela TA ska gås igenom. Modulrapport skickas då in 6 gånger. Ges 

alltid tillsammans med symtommodulerna om oro och smärta. Registrera i 

Avslappningsträning. 

 

Fokus och koncentration 

Extramodul. Träna på att skifta fokus och använda koncentrationsråd. 

Registrera i Fokus- och koncentrationsövningar. 
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Problemlösning 

Extramodul. Ges också alltid tillsammans med symtommodulen Oro 2. 

Registrera i arbetsbladet Problemlösning. 

 

Försäkringskassan 

Arbetsmodul. Ges till sjukskrivna tillsammans med Intro 2. Information om 

sjukskrivningsprocessen. Ringa Försäkringskassan och anteckna i Min loggbok 

för kontakter. 

 

Tillbaka till arbetet 

Arbetsmodul. Ges till sjukskrivna tillsammans med Intro 3. Information om 

arbetsåtergångsprocessen. Ringa arbetsgivaren och anteckna i Min loggbok för 

kontakter. 

 

Söka nytt arbete 

Arbetsmodul. För arbetslösa eller de som vill byta jobb. Mallar för 

meritförteckning och personligt brev. Schemalägga arbetssökande i  

Aktivitetsblad. Ringa arbetsgivare och anteckna i Min loggbok för kontakter. 

 

Hantera problem på arbetet 

Arbetsmodul. För personer med stress eller ångest på jobbet. Göra en 

tidsplanering. Rangordna problemsituationer i Mina hierarkier. Registrera i 

Aktivitetsblad. 

 

Avslutning och vidmakthållande 

Obligatorisk modul. Information om att hantera motgångar. Sammanfatta 

behandlingen i Min sammanfattning. 


