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sammantaget samt för smartphonebetingelsen. Detta samband gällde även vid kontroll för skattning av förväntad 

allians. Kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, stad, initial ångestnivå, samtidig ångestdiagnos, tidigare 

depressionsdiagnos, förväntad allians samt flera smartphonefrågor predicerade inte utfallet. Att många faktorer inte 

korrelerade med utfallet skulle kunna tyda på att detta behandlingsformat kan komma att passa en bred 

patientgrupp, men att det kan vara viktigt att ta hänsyn till betydelsen av allians samt individers smartphonevanor. 
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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka möjliga prediktorer för utfallet i KBT-

behandling vid depression, face-to-face samt i kombination med stöd av en 

smartphoneapplikation. 88 deltagare randomiserades till smartphone- (n = 45) eller face-to-
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och utfall undersöktes med korrelationsanalyser. Regressionsanalyser med interaktionen 

mellan prediktor och behandlingsbetingelse genomfördes för att undersöka skillnader mellan 

betingelserna. Resultatet visade att högre initial depressionsnivå predicerade större förbättring 

för alla deltagare sammantaget samt för båda behandlingsbetingelserna. Att ha sysselsättning 

predicerade mindre förbättring för face-to-face-betingelsen. Vissa frågor gällande 

smartphoneanvändning visade sig betydelsefulla. Exempelvis var upplevelsen av att ha stor 

användning av sin smartphone relaterat till större förbättring för smartphonebetingelsen. 

Gällande allians var högre skattningar på Working Alliance Inventory-Short under 

behandlingsvecka tre relaterat till större förbättring för alla deltagare sammantaget samt för 

smartphonebetingelsen. Detta samband gällde även vid kontroll för skattning av förväntad 

allians. Kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, stad, initial ångestnivå, samtidig 

ångestdiagnos, tidigare depressionsdiagnos, förväntad allians samt flera smartphonefrågor 

predicerade inte utfallet. Att många faktorer inte korrelerade med utfallet skulle kunna tyda på 

att detta behandlingsformat kan komma att passa en bred patientgrupp, men att det kan vara 

viktigt att ta hänsyn till betydelsen av allians samt individers smartphonevanor. 
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DELORES – EN PREDIKTIONSSTUDIE 

Depression är en av vår tids stora folkhälsosjukdomar och är förknippat med 

både personligt lidande och stora samhälleliga kostnader (Jasarevic, Saxena & 

Taghi Yasamy, 2012). Forskningsfältet kring behandling av depression är 

gediget och en mängd olika psykologiska behandlingsformer har identifierats 

som effektiva (Cuijpers, Andersson, Donker & van Straten, 2011). Samtidigt når 

behandlingsformaten fram till långt ifrån alla (Wolf & Hopko, 2008) och 

forskning kring faktorer som kan förklara detta är en bristvara (de Graaf, Hollon 

& Huibers, 2010). 

        Modern teknologi såsom internetbehandling har fått ett uppsving inom 

psykologisk behandling och har i flera fall visat sig vara jämförbart med 

traditionell behandling (Spek et al., 2007). Även terapistöd i form av exempelvis 

mobiltelefoni och smartphoneapplikationer är på uppgång (Boschen, 2009). Med 

hjälp av denna teknik kan antalet face-to-face-sessioner minskas, vilket innebär 

att fler kan få hjälp. Många föredrar dock ett verkligt möte (Rogers, Griffin, 

Wykle & Fitzpatrick, 2009). Genom blandformat där face-to-face-sessioner 

kombineras med stöd av modern teknologi mellan träffarna får man fortfarande 

möjlighet att träffa sin behandlare, men med hjälp av den moderna tekniken kan 

antalet träffar reduceras. En smartphone är dessutom ett verktyg som på ett 

fördelaktigt och icke-stigmatiserande sätt kan integreras i behandlingens 

hemuppgifter (Boschen & Casey, 2008). 

        Ett behandlingsformat där en smartphoneapplikation med beteende-

aktivering som teoretisk utgångspunkt används som stöd vid traditionell face-to-

face-behandling har aldrig tidigare undersökts. Denna studie kan komma att 

bidra med en indikation om vilka detta nya behandlingsformat kan vara lämpligt 

för samt uppslag för vidareutveckling av detta och liknande behandlingsupplägg.  

 

Bakgrund 

 

Depression 

Enligt World Health Organizations (WHO) är depression en av de ledande 

orsakerna till funktionsnedsättning världen över (Jasarevic et al., 2012). 

Depression är en affektiv störning som påverkar känslor, kroppsliga funktioner, 

beteenden och tankar (Nolen-Hoeksema, 2008). Det är ett relativt varaktigt 

tillstånd som karakteriseras av nedstämdhet, förlust av intresse eller nöje av 

sådant man vanligen brukar tycka om, känsla av skuld eller lägre självvärde, 

störd sömn eller aptit, känslor av trötthet och sämre koncentrationsförmåga 

(Cassano & Fava, 2002). Depressionsepisoder kan pågå under längre tid 

alternativt vara återkommande, och påverka en persons förmåga att fungera i 

arbetet, skolan, socialt eller att hantera det dagliga livet. I dess allvarligaste form 

kan det leda till självmord (Cassano & Fava, 2002). 

        Depression diagnostiseras utifrån symtombeskrivningar och olika 

diagnossystem kan användas vid bedömningen (Statens beredning för medicinsk 
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utvärdering; SBU, 2004). Främst används Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM; American Psychiatric Association, 2000) och 

International Classification of Diseases (ICD-10; World Health Organization, 

1992). Gemensamt för dessa är att depression innebär sänkt stämningsläge 

och/eller trötthet samt intresseförlust, utöver detta skiljer sig kriterierna något 

(SBU, 2004). I det aktuella forskningsprojektet har DSM-IV (American 

Psychiatric Association, 2000) använts, kriterierna för egentlig depression kan 

ses i Tabell 1. 

 
Tabell 1 

DSM-IV kriterier för egentlig depression 

Egentlig depression, F32/F33 (DSM-IV) 
1. Nedstämdhet under större delen av dagen, så gott som dagligen 

2. Klart minskat intresse för, eller minskad glädje av, nästan all aktivitet under 

större delen av dagen, så gott som dagligen 

3. Betydande viktnedgång eller viktuppgång 

4. Sömnstörning 

5. Psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen 

6. Svaghetskänsla eller brist på energi 

7. Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor 

8. Minskad tanke- och koncentrationsförmåga 

9. Återkommande tankar på döden 
 

Minst fem av ovanstående kriterium måste ha förekommit under samma 

tvåveckorsperiod, varav minst ett måste vara kriterium 1 eller 2. 

Problemen ska också upplevas orsaka signifikant lidande eller försämrad 

funktion i t.ex. arbete. Symtomen förklaras inte bättre av okomplicerad sorg.     

 

Vid diagnos bedöms även om depressionen är lindrig, måttlig eller svår. Då 

kriterierna för egentlig depression inte är uppfyllda men det förekommer 

depressiva symtom kallas detta för subklinisk eller minor depression (Cassano & 

Fava, 2002). I det aktuella forskningsprojektet ingår deltagare med både klinisk 

och subklinisk depression. 

 

Förekomst och samhällskostnader av depression 

Enligt WHO lider minst 350 miljoner människor världen över av depression 

(Jasarevic et al., 2012). Enligt Socialstyrelsen (2010) kommer minst 25 procent 

av alla kvinnor och 15 procent av alla män någon gång i livet få en 

behandlingskrävande depression. Det är dock svårt att få en exakt siffra på 

prevalensen för depression, bland annat beroende på nationella skillnader samt 

vilka diagnoskriterier man utgått från. Livstidsrisken varierar i olika studier från 

Europa, Nordamerika och Australien mellan 5 och 25 procent för kvinnor och 
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mellan 3 och 15 procent för män (SBU, 2004). Lepine, Gastpar, Mendlewics och 

Tylee (1997) fann i en survey-undersökning som gick ut till personer i sex 

europeiska länder att sexmånadersprevalensen för depression var 17 

procent. Det finns indikationer på att lindrig och måttlig depression blir allt 

vanligare medan svårare depression ligger på en relativt stabil nivå (SBU, 2004). 

Depression förekommer i alla åldrar, men symtombilden kan skilja sig något 

mellan barn, vuxna och äldre (SBU, 2004). De flesta som drabbas av depression 

får minst en ny sjukdomsepisod senare i livet (Nolen-Hoeksema, 2008). 

        Kostnaden för förstämningssyndrom och ångest i EU är omkring 170 

miljarder euro per år enligt WHO:s hemsida (Jasarevic et al., 2012). Depression 

är förknippat med stora samhällskostnader främst i form av nedsatt 

produktivitet, ökad sjuklighet, ökad dödlighet och ökad konsumtion av hälso- 

och sjukvård (Socialstyrelsen, 2010). De direkta kostnaderna för läkarbesök och 

sjukvårdskostnader beräknades 1996 till minst 1 miljard kronor och 

vårdkostnader för sekundära besvär såsom kroppsliga sjukdomar eller andra 

symtom relaterade till depression utgjorde ett betydligt större belopp. Primära 

och sekundära kostnader för depression i Sverige under år 1997 kom upp i cirka 

12 miljarder kronor (SBU, 2004). År 2006 hade denna siffra ökat till 25 

miljarder enligt Sobocki (2006). 

        Trots att det finns goda behandlingsmöjligheter går ungefär 50 procent av 

alla personer med depression obehandlade (Lepine et al., 1997). Psykologisk 

behandling har visat sig vara effektiv mot lindrig och måttlig depression, 

dessutom visar studier på att återfallsrisken är lägre efter psykologisk 

behandling jämfört med läkemedelsbehandlig (SBU, 2004). Forskning har visat 

att tidiga insatser är viktiga då risken att drabbas av ytterligare en depression 

ökar med antal depressionsepisoder och för varje insjuknande blir intervallen 

mellan episoderna kortare (Kessing, Hansen & Andersen, 1994). Utifrån detta är 

det av stor vikt att finna lättillgängliga och kostnadseffektiva behandlings-

metoder mot depression så att fler personer får möjlighet till behandling och för 

att minska samhällskostnaderna.  

 

Depressionsbehandling 
Flera metoder används för att behandla depression, både medicinska och 

psykologiska. Av de medicinska behandlingarna är selektiva serotonin-

återupptagshämmare (SSRI) det mest förekommande (Hollon, Thase & 

Markowitz, 2002). 

        Flera olika psykologiska behandlingsmetoder har visat sig vara effektiva 

vid depressiva tillstånd, däribland kognitiv beteendeterapi, interpersonell terapi, 

psykodynamisk korttidsterapi och beteendeaktivering (Cuijpers et al., 2011). 

        Socialstyrelsen (2010) rekommenderar kognitiv beteendeterapi (KBT) och 

interpersonell psykoterapi (IPT) i första hand, för behandling av vuxna med 

lindrig till måttlig depression. Näst efter dessa två behandlingsformer 
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rekommenderas psykodynamisk korttidsbehandling. Vid lindrig depression 

rekommenderas även internetbaserad KBT. 

        Oss veterligen har ingen forskning gjorts som motsvarar den aktuella 

studien; sedvanlig individuell KBT ”face-to-face” (och då specifikt 

beteendeaktivering), med stöd av en smartphoneapplikation. För en förståelse av 

uppkomsten till den föreliggande studien följer nedan en genomgång av kognitiv 

beteendeterapi, beteendeaktivering samt internet, smartphone och andra tekniska 

hjälpmedel vid psykologisk behandling. 

 

KBT 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en av de vidast beforskade psykologiska 

behandlingsmetoderna och har dokumenterat stöd som effektiv behandling för 

flera psykiatriska tillstånd, däribland depression hos vuxna (Butler, Chapman, 

Forman & Beck, 2006). 

        KBT är egentligen ett paraplybegrepp för en mängd olika behandlingar 

med både allmänna och problemspecifika interventioner. Dessa kan till viss del 

se olika ut men delar antagandet att depression (och andra psykiatriska tillstånd) 

uppstår och vidmakthålls genom våra inlärda beteenden och tankar (Kåver, 

2006). I KBT förväntas både behandlare och patient vara aktiva och 

handlingsinriktade samt fokuserade på nuet och hur en större flexibilitet i 

patientens liv kan nås. Behandlingsformen är strukturerad och målfokuserad och 

stor vikt läggs vid patientens engagemang i hemuppgifter mellan de faktiska 

sessionerna (Kåver, 2006). 

 

Beteendeaktivering 

Intresset för beteendeaktivering (BA) vid behandling av depression har ökat 

under de senaste åren (Dimidjian, Barrera, Martell, Munoz, & Lewinsohn, 

2011). BA definieras av Dimidjian et al. (2011) som en strukturerad, kort och 

koncis psykoterapeutisk ansats som syftar till att a) öka patientens engagemang i 

adaptiva och funktionella aktiviteter (ofta sådana associerade med upplevelsen 

av antingen kompetens eller välbehag), b) minska patientens engagemang i 

aktiviteter som vidmakthåller eller ökar risken för depression, samt c) 

problemlösning kring faktorer som påverkar patientens upplevelse av utförda 

aktiviteter. 

        BA, som ryms under det bredare paraplybegreppet kognitiv beteendeterapi, 

finns i olika former. Behandlingen i denna studie har baserats på en av de 

modernare versionerna, som utvecklats ur ett mer funktionellt kontextualistiskt 

perspektiv (Martell, Addis & Jacobson, 2001). 

        Utifrån detta förklaras uppkomst och vidmakthållande av depressiva 

symtom som en minskad eller förlorad kontakt med sådant som upplevs 

betydelsefullt och belönande för den drabbade individen, något som kan ha 

uppstått av omfattande livshändelser eller mer successiva förändringar i 

individens inre eller yttre miljö (Martell, Dimidjian & Hermann-Dunn, 2010). 
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Detta i sin tur leder till att individen upplever alltmer nedstämdhet och drar sig 

undan från det som tidigare upplevdes som lustfyllt, vilket leder till än färre 

positiva förstärkare och en ökning av negativt förstärkta beteenden och/eller 

aversiva upplevelser. Det är denna negativa spiral som BA syftar till att bryta, 

och detta genom bland annat kartläggning av personens aktiviteter, rutiner och 

humör; planering och schemaläggning av adaptiva aktiviteter; fokus på 

undvikandebeteenden genom funktionella analyser och belysandet av kort- 

respektive långsiktiga konsekvenser av beteenden (Martell et al., 2010). 

        Flera metaanalyser har dokumenterat BA:s effektivitet som behandling vid 

depression (Cuijpers, van Straten, & Warmerdam, 2007; Ekers, Richards, & 

Gilbody, 2008; Mazzucchelli, Kane & Rees, 2009). Resultaten av dessa analyser 

visar bland annat att BA är överlägset kontrollgrupper såsom väntelista och 

sedvanlig behandling och att BA som ensam komponent verkar vara likvärdigt 

mer omfattande behandlingsmetoder där både kognitiva och beteendemässiga 

komponenter ingår. Dimidjian et al. (2006) har i en studie även jämfört BA med 

medicinsk antidepressiv behandling, medicinsk placebo och kognitiv terapi. För 

lindrigt deprimerade patienter var behandlingarna lika effektiva, men BA och 

antidepressiva mediciner var mer effektiva än kognitiv terapi för de måttligt till 

svårt deprimerade patienterna och färre patienter hoppade av BA jämfört med 

den medicinska behandlingen. 

 

Behandling med modern informationsteknik 
 

        Internetbehandling. Internet har använts som hjälp vid psykoterapeutiska 

interventioner i mer än ett årtionde (Barak, Hen, Boniel-Nissim & Shapira, 

2008) och har administrerats allt oftare i både psykoterapeutisk forskning och i 

kliniska sammanhang (Andersson & Cuijpers, 2009). Psykologisk behandling 

med internetbaserad KBT rekommenderas även av Socialstyrelsen vid tillstånd 

av lindrig depression hos vuxna (Socialstyrelsen, 2010). 

        En enhetlig bild av effekterna av internetterapi är dock svårt att ge, till följd 

av den vida mängd format och innehåll som ryms inom begreppet internetterapi. 

Faktorer som skiljer sig åt i olika studier är bland andra huruvida behandlingen 

levereras som ren självhjälp eller med vägledning av en behandlare samt vilka 

former kommunikationen antar (t.ex. texter, ljudfiler eller chat i realtid) (Barak 

et al., 2008). 

        Det finns emellertid metaanalyser som visar på goda resultat av 

internetbaserad behandling. Dessa täcker både psykologiska interventioner 

övergripande (Barak et al., 2008; Andersson & Cuijpers, 2009) och KBT 

specifikt (Spek et al., 2007; Cuijpers, Straten & Andersson, 2008). 

        Metaanalyser har även specifikt undersökt internet-KBT vid depression. 

Studien av Andrews, Cuijpers, Craske, Mcevoy och Titov (2010) jämförde 

internetadministrerad KBT med traditionell face-to-face-KBT för ångest-

sjukdomar samt depression, och fann att dessa två format var likvärdiga i både 
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behandlingseffekt och nöjdhet hos deltagarna. Därtill var terapeuttiden i 

internetbetingelsen reducerad till hälften, jämfört med face-to-face-betingelsen. 

Dessa resultat går i linje med metaanalysen gjord av Spek et al. (2007) samt 

Foroushanis, Schneiders och Assarehs (2011) litteraturöversikt som visar att 

KBT via internet har positiva behandlingseffekter vid depression och kan 

jämföras med traditionellt levererad KBT. 

        Ett viktigt fynd i sammanhanget är att behandlingseffekterna verkar öka när 

behandlingen vägleds av en behandlare (exempelvis via e-post eller chat) 

jämfört med ren självhjälp över internet eller dator (Spek et al., 2007; Andersson 

& Cuijpers, 2009). 

        Särskilda fördelar med internetbaserad terapi inkluderar ökad tillgänglighet 

för personer utan möjlighet att ta sig till behandlingskliniker, möjligheten att 

genomföra terapi utan begränsning till en viss tid (då internetterapi ofta inte 

behöver levereras i realtid) (Andersson, 2010) samt ett minskande av det stigma 

som ofta upplevs i samband med att träffa en terapeut (Spek et al., 2007). 

Nackdelar och kritik som lyfts fram är bland annat avsaknaden av icke-verbal 

kommunikation såsom kroppsspråk hos både behandlare och patient, etiska 

dilemman rörande exempelvis konfidentialitet vid e-postande och agerande i 

akuta situationer, samt teknisk okunskap hos många behandlare (Barak et al., 

2008). Avsaknad av icke-verbal kommunikation gör bland annat att vissa 

upplevelsebaserade och/eller relationella interventioner inte är möjliga (Rochlen, 

Zack & Speyer, 2004; Holmqvist, 2010). I en studie av Rogers, Griffin, Wykle 

och Fitzpatrick (2009) fick unga internetanvändare uppge om de skulle föredra 

face-to-face-terapi eller internetterapi. De flesta uppgav att de skulle föredra 

face-to-face-terapi samt att de skulle berätta mer om sig själva (göra fler så 

kallade self-disclosures) i en face-to-face-terapi. Samtidigt hade många av dessa 

varken upplevt internetterapi eller face-to-face-terapi vilket gör att man får tolka 

resultaten med försiktighet.  

        Andelen patienter som avbryter sin internetbehandling i förtid verkar vara 

jämförbar med den andel som avbryter traditionell terapi, mellan 15 och 35 

procent enligt en litteraturöversikt av Kaltenthaler, Parry, Beverly och Ferriter 

(2008). Forskning om faktorer som predicerar avhopp vid internetbehandling är 

knapphändig, men frekvens av terapeutstöd verkar ha viss betydelse (Melville, 

Casey & Kavanagh, 2010).  

        Att en del föredrar face-to-face-terapi, att vissa interventioner blir 

svårgenomförbara utan face-to-face-möten samt att terapeutstöd verkar vara en 

modererande faktor för behandlingsresultat och avhopp i internetterapi, talar för 

ett behov av studier som undersöker effekten av traditionell terapi i kombination 

med internet eller annan teknik som stöd. 

 

        Mobiltelefoner och smartphone som terapistöd. Mobiltelefoner har 

använts allt mer i klinisk psykologi de senaste åren och studier har undersökt 

dess potential som verktyg för att uppmuntra till fysisk aktivitet och hälsosamma 
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matvanor, för att monitorera symtom vid astma och hjärt- och kärlsjukdomar, 

som stöd vid exponering, för påminnelser om tidsbokning eller avbokning och 

som stöd efter avslutad behandling hos patienter med bulimi, för att nämna 

några områden (Klasnja & Pratt, 2011; Clough & Casey, 2011). Boschen (2009) 

menar att ett av de områden där mest forskning gjorts är mobiltelefonens stöd 

vid rökavvänjning. Det är i nuläget dock svårt att säkerställa huruvida 

mobiltelefonen ökar behandlingseffekterna, då få studier inkluderar en 

kontrollgrupp (Boschen, 2009). 

        En smartphone är en programmerbar mobiltelefon, med innehåll och 

funktioner (internetuppkoppling, applikationer, sms-funktion, kamera, kalender, 

etc.) som har gjort den till en ägodel som allt fler har en personlig relation till 

och ständigt har tillgänglig (Clough & Casey, 2011). Smartphonen har nyttjats 

inom medicinsk hälsa ett tag, men utvecklingen på området mental hälsa har gått 

långsammare, även om den är på uppgång (Luxton, McCann, Bush, Mishkind & 

Reger, 2012). 

        Smartphone har i studier använts för bland annat bedömning av alkohol- 

och substansbruk hos ungdomar, stöd för patienter som drabbats av hjärnskada, 

rökavvänjning samt vid svårare psykiatriska tillstånd som schizofreni och 

bipolär sjukdom (Luxton et al., 2012). En pilotstudie av Rizvi, Dimeff, Skutch, 

Carroll och Linehan (2011) undersökte effekten av en smartphoneapplikation 

som tillägg till dialektisk beteendeterapi (DBT) för personer med emotionellt 

instabil personlighetsstörning och samtidig missbruksdiagnos. Deras resultat 

indikerade att smartphonen kunde vara ett lämpligt komplement till den 

sedvanliga DBT-behandlingen. Morris et al. (2010) uppmanade i sin pilotstudie 

deltagarna att skatta sitt mående med hjälp av en smartphoneapplikation. Utifrån 

skattningarna föreslogs interventioner såsom andningsövningar och 

kroppsscanning. Utifrån resultattolkningar framförde författarna att smartphonen 

har stor potential som terapiverktyg. I en tredje pilotstudie av Burns et al. (2011) 

användes deltagares smartphone som stöd i en depressionsbehandling. I 

smartphoneapplikationen som författarna utvecklat fanns möjlighet att 

monitorera bland annat var personen befann sig, aktivitetsgrad och humör. 

Telefonsamtal och e-post användes för att öka deltagarnas följsamhet till 

behandlingen. Deltagarna förbättrades enligt självskattade depressionssymtom 

och var överlag nöjda med behandlingen. 

        För att undersöka smartphonens effektivitet som terapiverktyg behövs 

randomiserade kontrollerade studier. Vi har funnit två sådana studier, som båda 

visar goda resultat. I den ena randomiserades 140 kvinnor som genomgått 

rehabilitering för kronisk smärta till antingen en fyra veckor lång smartphone-

intervention baserad på acceptance and commitment therapy (ACT) med endast 

en face-to-face-session, eller till en betingelse helt utan stöd. Resultaten visade 

att katastroftänkande minskade signifikant direkt efter smartphoneinterventionen 

jämfört med kontrollgruppen samt att katastroftänkande, acceptans för smärta 
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och skattningar på allmänna funktions- och symtomskalor var signifikant bättre 

vid en femmånadersuppföljning (Kristjánsdóttir et al., 2013). 

        I en randomiserad kontrollerad studie (examensuppsats av Jarl & 

Magnusson, 2012) testades en smartphoneapplikation baserad på 

beteendeaktivering (BA) som behandling vid mild till måttlig depression, 

(samma applikation som används i den föreliggande studien). Kontrollgruppen 

fick tillgång till en annan smartphoneapplikation, baserad på mindfulness. Enligt 

resultaten förbättrades båda grupperna signifikant på utfallsmåttet Beck 

Depression Inventory (BDI-II), vilket talar för smartphonens potential som 

psykoterapeutiskt hjälpmedel. Effektstorleken blev dock något högre i gruppen 

som fick BA-applikationen när man tittade på deltagare med svårare 

depressionssymtom. 

        Ingen randomiserad kontrollerad studie har oss veterligen testat en 

smartphoneapplikation baserad på BA som stöd vid traditionell face-to-face-

behandling vid depression. Dimidjian et al. (2011) hävdar dock att BA är 

kompatibelt med många moderna teknologiska terapiverktyg såsom dator, 

internet och telefon. Luxton et al. (2011) lyfter fram att smartphoneapplikationer 

erbjuder användbara funktioner som kan integreras med existerande evidens-

baserade behandlingsmetoder såsom BA. Detta kan ske genom exempelvis 

schemaläggande av aktiviteter i smartphonens kalender, skattning av mående 

och symptom, inspelning av ljud- eller videofilmer som patienten kan 

återkomma till vid behov, GPS som kan lokalisera patienten vid aktivering eller 

exponering, möjlighet till telefon- eller sms-kontakt mellan sessioner, med mera 

(Luxton et al., 2011). 

        Boschen och Casey (2008) lyfte fram att en viktig aspekt av portabel 

teknologi som terapihjälpmedel är terapeutens ökade möjlighet att nå patienten 

utanför terapirummet eller när de inte sitter framför datorn, vilket skapar direkt 

motivation för beteendeförändring i patientens vardagliga liv. Detta, menar 

författarna, gör beteendeaktivering till en behandling som kan gynnas mycket av 

portabel teknologi (såsom smartphone) genom att skapa direkt motivation för 

vardaglig beteendeaktivering. Dessutom kan smartphones med fördel integreras 

i hemuppgifter (en avgörande komponent i kognitiv beteendeterapi), då 

användandet drar till sig minimalt med uppmärksamhet och därmed minskar 

risken för upplevt stigma för användaren (Boschen & Casey, 2008). 

        Sammanfattningsvis talar den ökade användningen av smartphone, de 

lovande resultat som forskningen presenterat samt de många möjligheter detta 

verktyg kan erbjuda för att en smartphoneapplikation kan vara ett lämpligt och 

givande stöd vid beteendeaktivering. 

 

Behandlingsformat i aktuell studie 
Utifrån kunskap och forskning på områdena depression, depressionsbehandling 

och modern teknologi såsom smartphone som terapihjälpmedel, har den aktuella 

studien utformats för att undersöka ett format som kombinerar face-to-face-
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behandling fyra sessioner med stöd av en smartphoneapplikation med 

beteendeaktivering som teoretisk utgångspunkt. Detta jämförs med tio 

sessioners beteendeaktivering face-to-face för att se om liknande resultat kan 

uppnås på ett mer kostnads- och tidseffektivt sätt. Denna uppsats kommer 

specifikt att undersöka faktorer som kan relateras till behandlingsutfallet, varför 

följande avsnitt presenterar bakgrund och relevant forskning från 

prediktionsfältet. 

 

Prediktorer för behandlingsutfall 
Trots det breda urval av metoder som finns tillgängliga för behandling av 

depression så uppnår en betydande andel patienter icke-tillfredsställande 

resultat, en andel som av Wolf och Hopko (2008) uppskattas till 33–50 procent 

för både farmakologisk behandling och psykoterapi. För att minska denna siffra 

och därmed optimera depressionsbehandling är det av stor vikt att identifiera 

vilka faktorer som kan predicera utfall (Wolf & Hopko, 2008). Kännedom om 

betydelsefulla prediktorer kan hjälpa kliniker att anpassa sina behandlingar samt 

matcha patienter till lämpligt behandlingsformat, och är även en förutsättning 

för att i framtiden kunna utveckla nya och existerande behandlingsprogram 

(Steketee & Chambless, 1992). 

        Således finns ett behov av en ökad kunskap om prediktorer för 

behandlingsutfall, något som även framhävs av Amerikanska psykologförbundet 

(American Psychological Association, 2006). Trots detta är forskningsutbudet 

skralt. Uppmärksamheten kring prediktionsstudier har visserligen ökat, men 

fortfarande är de få till antalet och då särskilt i jämförelse med den ansenliga 

mängd utfallsstudier som publicerats (Eskildsen, Hougaard & Rosenberg, 2010; 

de Graaf et al., 2010). Nedan följer en översikt över forskningsläget gällande 

prediktorer för traditionell respektive internet- och smartphonebaserad 

behandling. 

 

Prediktorer för traditionell depressionsbehandling 

 

        Demografiska faktorer. Flera faktorer har funnits betydelsefulla för utfallet 

i traditionell depressionsbehandling (de Graaf et al., 2010). Gällande 

demografiska faktorer har civilstatus identifierats som betydelsefullt; att vara 

gift har visat sig vara positivt korrelerat med utfall (Hamilton & Dobson, 2002) 

och att vara ensamstående har i en studie av Lamers et al. (2011) relaterats till 

svårare depressionssymtom vid en ettårsuppföljning av personer med egentlig 

depression. En demografisk faktor som studier inte kunnat påvisa predicerar 

utfall är kön. Utbudet av studier som undersökt just kön som prediktor är få, 

men enligt Parker, Blanch och Crawfords (2011) sammanfattning av forsknings-

läget verkar behandlingsrespons inte vara signifikant påverkad av denna faktor. 

Huruvida ålder är en prediktor för behandlingsutfall är oklart då resultaten av 

sådan forskning är tvetydig (Lewis, Simons & Kim, 2012). Studien av Lamers et 
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al. (2011) visade att högre ålder korrelerade med svårare depressionssymtom vid 

en ettårsuppföljning, men då deltagarna i denna studie inte genomgått 

behandling för sin depression kan detta inte tillförlitligt påvisa att ålder 

predicerar behandlingsutfall. Inte heller har man kunnat säkerställa att 

utbildningsnivå predicerar behandlingsutfall (Spek, Nyklícek, Cuijpers & Pop, 

2008), även om detta indikeras i vissa studier (Wolf & Hopko, 2008). 

 

Kliniska faktorer. I många studier har kliniska faktorers förmåga att predicera 

behandlingsutfall undersökts. Högre symtomnivå före behandling, kronisk 

depression, tidig ålder vid första insjuknandet samt fler tidigare depressions-

episoder har visat sig korrelera med sämre utfall (Carter et al., 2010; Hamilton 

& Dobson, 2002). Resultat av senare studier har dock ruckat något på det 

tidigare robusta antagandet att högre symtomnivå predicerar sämre utfall. I 

analysen av flera metaanalyser gjord av Cuijpers et al. (2011) fann man att en 

högre symtomnivå före behandling inte predicerar sämre resultat. Driessen, 

Cuijpers, Hollon och Dekker (2010) fann i sin metaanalys att psykologisk 

behandling till och med kunde vara mer effektiv för patienter med högre 

symtomnivå. 

        Andra betydelsefulla kliniska prediktorer är tidig behandlingsrespons, som 

i ett flertal studier har visat sig predicera positiva behandlingsresultat (Van et al., 

2008; Tadić et al., 2010; Lewis et al., 2012), samt trauma i barndomen, som i 

Lamers et als. (2011) studie visade sig vara relaterat till svårare 

depressionssymtom vid en ettårsuppföljning av personer med 

depressionsdiagnos. I denna studie fann man även att samtidig ångestdiagnos 

predicerade allvarligare depressionssymtom vid uppföljningen. 

        Forskning har också gjorts på huruvida personlighet predicerar 

behandlingsutfall. Man har bland annat funnit att neuroticism är negativt 

associerat med utfall (Spek et al., 2008). Höga skattningar på extraversion före 

behandling har däremot setts predicera bättre social anpassning vid 

ettårsuppföljning (Spek et al., 2008). Forskning har även visat att personer med 

personlighetsstörningar, exempelvis osjälvständig personlighetsstörning, svarar 

sämre på psykologisk behandling och har en ökad risk för att återfalla i 

depression (Fournier et al., 2008; Gollan, Gortner & Dobson, 2006). 

 

Prediktorer för internetbaserad kognitiv beteendeterapi för depression 

Precis som prediktionsforskningen gällande traditionell depressionsbehandling 

indikerar är identifieringen av prediktorer för behandlingsutfall i 

internetbehandling en svår uppgift, och man kan inte utgå från att samma 

prediktorer gäller för de båda behandlingsformaten (Andersson, Bergström, 

Holländare, Ekselius & Carlbring, 2004). Utbudet av studier som specifikt 

undersöker prediktorer i KBT-behandling över internet är skralt, endast ett fåtal 

sådana påträffades i en genomgång. 



 

11 
 

        I de Graaf et als. (2010) studie jämfördes icke vägledd internetbaserad 

självhjälp utifrån KBT med traditionell KBT-behandling samt en kombination 

av detta. Faktorer som predicerade lägre depressionssymtom vid en 

tolvmånadersuppföljning, oavsett behandlingsbetingelse, var lägre grad av 

depression före behandling, snabb tidig förbättring samt att ha en sysselsättning. 

Man fann även att en betydelsefull prediktor för självhjälpsbetingelsen, men inte 

för den traditionella behandlingsbetingelsen, var en ”extremt positiv 

behandlingsrespons”. Författarnas hypotes kring detta är att den ”extremt 

positiva responsen” kan konceptualiseras som en inneboende optimism hos 

deltagaren, en optimism som i sin tur är en bra förutsättning för att kunna ta till 

sig innehållet i en icke vägledd självhjälpsbehandling. 

        Att högre grad av depression före behandling är negativt associerat med 

utfall går i linje med resultaten av Andersson et als. (2004) studie. I denna fann 

man även att initial ångestnivå samt antalet tidigare depressionsepisoder var 

relaterat till sämre behandlingseffekt vid uppföljning. Författarna spekulerar 

kring huruvida upprepade episoder gör personer mindre mottagliga för 

självhjälpsbehandling i jämförelse med de som insjuknat för första gången. I 

denna studie kunde inget samband mellan utbildningsnivå och utfall identifieras, 

detta trots att författarna diskuterar att en viss läsförmåga och datorkunskap 

krävs för detta behandlingsformat. Detta kan dock möjligen förklaras av att 

formatet till stor del tilltalar människor med en viss läs- och datorvana 

(Andersson et al., 2004). I studien fann man heller inget samband mellan kön 

och behandlingsutfall. 

        Spek et al. (2008) undersökte i sin studie både internet- och 

gruppbehandling utifrån KBT för personer med subklinisk depression. De fann, 

till skillnad från de Graaf et al. (2010) och Andersson et al. (2004) att högre 

skattningar på BDI-II före behandling predicerade bättre utfall i båda 

behandlingarna. Däremot fann man inte något samband mellan antalet tidigare 

depressionsepisoder och utfall. I denna studie var kvinnligt kön relaterat till 

bättre utfall, vilket också är motsägande Andersson et als. (2004) studie som inte 

fann något sådant samband. Ytterligare en faktor som predicerade utfall i denna 

studie till skillnad från studien av Andersson et al. (2004) var utbildningsnivå, 

då Spek et al. (2008) fann att deltagare med högre utbildning förbättrades 

signifikant mer, samt att deltagare med lägre utbildning i större utsträckning 

tenderade att avbryta behandlingen i förtid. I linje med forskning på traditionell 

depressionsbehandling predicerade lägre skattningar av neuroticism bättre utfall. 

Inget samband mellan äktenskapsstatus och utfall kunde påvisas. 

        I studien av Button, Wiles, Lewis, Peters och Kessler (2012) visade sig 

högre grad av depression före behandling korrelera positivt med en större 

förbättring, även om dessa deltagare slutade på en högre nivå jämfört med 

deltagare med lägre grad av depressionsnivå. En annan betydelsefull prediktor i 

denna studie var äktenskapsstatus. Deltagare som var separerade, skilda eller 

änkor/änklingar drog mest nytta av behandlingen, till skillnad från tidigare 
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forskning som talar för ett negativt samband mellan utfall och att vara 

ensamstående (Hamilton & Dobson, 2002). Man kunde i denna studie inte 

påvisa samband mellan varken utbildningsnivå, ålder eller tidigare 

depressionsepisoder och behandlingsutfall. 

        Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen kring prediktorer för KBT 

över internet är mycket tvetydig. Detta gäller bland annat på vilket sätt 

depressionsnivå kan relateras till behandlingsutfall. Sammantaget kom 

Andersson et al. (2004) fram till att högre depressionsnivå före behandling 

predicerade sämre utfall, Spek et al. (2008) å andra sidan menade att högre grad 

av depression predicerade ett bättre utfall och i studierna av de Graaf et al. 

(2010) samt Button et al. (2012) slutade deltagarna med en allvarligare 

depression visserligen på en högre depressionsnivå men de uppvisade även en 

mer tillförlitlig symtomförbättring och gynnades därmed mer av behandlingen. 

En alldeles nyligen publicerad metaanalys (Bower et al., 2013) som specifikt 

undersökte hur initial depressionsnivå påverkar behandlingsutfall i lågintensiva 

depressionsinterventioner, det vill säga med begränsad vägledning av 

behandlare, visade dock på en liten men signifikant större behandlingseffekt hos 

deltagare med högre initial depressionsnivå. Detta bidrag kan ses som tungt 

vägande i sammanhanget då studien är ny, omfattande (N = 2470) och dessutom 

baserad på individuell patientdata snarare än sammantagna resultat. 

 

Prediktorer för smartphonebaserad kognitiv beteendeterapi för depression 

Om fältet gällande prediktorer vid internetbehandling är litet så är naturligtvis 

utbudet av studier som undersöker prediktorer vid smartphonebehandling desto 

mindre. Oss veterligen undersöker endast examensuppsatsen av Trüschel och 

Windahl (2012) specifikt detta. I denna behandlades personer med depression 

med hjälp av antingen en beteendeaktiverings- eller en mindfulnessbaserad 

smartphoneapplikation. Att bo tillsammans med en partner visade sig vara en 

faktor som predicerade bättre behandlingsutfall för alla deltagare sammantaget. I 

beteendeaktiveringsbetingelsen var sysselsättning relaterat till bättre utfall, dock 

fanns inget samband i mindfulnessbetingelsen. Faktorer som inte predicerade 

utfall i denna studie var samtidig ångestdiagnos, deltagarnas skattade 

trovärdighet och förväntningar på behandlingen samt aktivitetsnivå (mätt med 

antal registrerade beteenden och antal skickade meddelanden till sin 

behandlare). Deltagare med högre grad av depressionssymtom före behandling 

förbättrades mer än andra och låg vid eftermätningarna på samma nivå av 

depression som gruppen med medelhöga förmätta depressionssymtom, resultat 

som därmed går i linje med studierna av Bower et al. (2013), Button et al. 

(2012) samt Spek et al. (2008). Vissa fynd kring smartphonevana och -

användning som prediktor fanns, se det separata avsnittet 

Smartphoneanvändning som prediktor. 

        Då detta som tidigare nämnt oss veterligen är den enda existerande studien 

som undersöker prediktorer vid smartphonebehandling behöver detta 
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forskningsfält givetvis breddas för att några säkra slutsatser ska kunna dras. 

Ingen studie som vi känner till har heller undersökt prediktorer för face-to-face-

behandling med smartphone som stöd, varför bidraget av den föreliggande 

studien är av stort värde. 

 

Smartphoneanvändning som prediktor 

Då smartphoneanvändning utgör en stor del av den ena behandlingsbetingelsen i 

föreliggande studie tänker vi att detta är en viktig prediktor att utforska. Oss 

veterligen är den tidigare nämnda studien av Trüschel och Windahl (2012) den 

enda studie där smartphoneanvändningens betydelse för behandlingsutfallet har 

undersökts. I samband med deras examensuppsats framtogs ett formulär vars 

syfte var att fånga frekvens av användning, olika användningsområden, samt 

deltagarnas attityd till sin smartphone. Trüschel och Windahl (2012) fann, 

tvärtemot vad de förväntat sig, att frågan ”Så här ofta i snitt laddar jag ner nya 

applikationer till min smartphone” var negativt korrelerad med utfallsmåttet. 

Författarna spekulerar kring att detta skulle kunna bero på att smartphone-

användare som laddar ner många applikationer är vana vid att konsumera 

applikationer, vilket skulle kunna göra att behandlingsapplikationen bara blir 

“en i mängden”, istället för att fungera som en stimulus för att arbeta med 

behandlingen (Trüschel & Windahl, 2012). 

        Frågorna ”Jag märker att jag ofta använder min smartphone när jag har 

tråkigt eller när jag inte har något annat att göra” samt ”Jag märker att jag 

ofta använder mig smartphone när jag är ensam” korrelerade negativt med 

behandlingsutfallet. Dock funderade författarna i efterhand på om dessa två 

frågor till stor del mätte samma sak trots att det inte var avsikten med frågorna 

enligt A. Trüschel (personligt samtal, 21 december, 2012).  

        Technology acceptance model (TAM) är en modell som är utformad för att 

förklara användares beteenden i olika informationssystem (Qi, Li, Li & Shu, 

2009). TAM utformades av Davis år 1986 och handlar om att hur 

användarvändlig en produkt uppfattas att vara samt hur stor användning man har 

för produkten, kommer att påverka användarens attityd till produkten, avsikt att 

använda den och slutligen den faktiska användningen av produkten. Modellen 

har visat sig kunna förutsäga användningen av många typer av tekniska 

produkter (Qi et al., 2009). Utifrån detta kan det vara intressant att undersöka 

om användares uppfattning av sin smartphones användarvänlighet samt 

uppfattning av hur stor användning de har av sin smartphone kan predicera 

behandlingsutfallet i en behandling som till stor del består av smartphonestöd.   

 

Allians som prediktor 

Alliansens betydelse för det psykologiska behandlingsarbetet har diskuterats 

sedan början på 1900-talet (Kåver, 2011). Störst fokus har alliansen fått inom de 

psykodynamiska skolorna men på senare år har alliansens betydelse lyfts alltmer 

även inom de kognitiva och beteendeinriktade skolorna. Kåver (2011) beskriver 
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allians som ett paraplybegrepp. Under paraplyet finns olika aspekter av det 

interpersonella samspelet vilka tillsammans definierar allians som ”en 

känslomässig terapirelation, trygghet och tillit samt en klart uttalad överens-

kommelse om mål och metoder/tekniker för att nå målen” (Kåver, 2011, s. 35). 

För att kunna mäta allians har begreppet operationaliserats i olika 

skattningsformulär. Working Alliance Inventory (WAI) är ett av de mest 

använda (Martin et al., 2000). Det bygger på Bordins teori om arbetsallians och 

delar upp allians i tre delkomponenter; 1) goal, samförstånd om mål för 

behandlingen, 2) task, samförstånd om metoder för hur dessa mål ska nås, samt 

3) bond, det känslomässiga bandet mellan behandlare och patient (Tracey & 

Kokotovic, 1989). 

        Horvath och Symonds (1991) välciterade metaanalys visade på en 

signifikant korrelation mellan allians och behandlingsutfall. Detta går i linje med 

en senare metaanalys där Martin, Garske och Davis (2000) undersökte 79 studier 

och fann en moderat men robust korrelation mellan allians och 

behandlingsutfall. En korrelation som kvarstod även då man kontrollerat för 

andra faktorer, något som enligt författarna tyder på att allians som enskild 

faktor kan vara terapeutisk (Martin et al., 2000). Den robusta korrelationen fick 

ytterligare stöd i en nyligen genomförd metaanalys av Flückiger, Del Re, 

Wampold, Symonds och Horvath (2012), där sambandet kvarstod även då 

författarna undersökt möjliga moderatorer såsom bland annat huruvida 

syndromspecifika manualer använts. 

        DeRubies och Feeley (1990) kom till skillnad från Martin et al. (2000) fram 

till att allians inte predicerar behandlingsutfall utan att det snarare handlar om att 

interventioner leder till symtomreduktion som i sin tur leder till en högre skattad 

allians. 

        Som en medelväg mellan dessa två fann Castonguay, Hayes, Goldfried, 

Wiser och Raue (1996) att terapeutisk allians både var signifikant relaterat till 

patienternas förbättring av depressiva symtom och att specifika tekniker var 

relaterade till symtomförbättring. Dock visade deras resultat på att vissa 

specifika tekniker korrelerade negativt med behandlingsutfallet då det förekom 

problem i behandlingsalliansen, vilket enligt författarna tyder på att både allians 

och specifika tekniker är viktiga men att allians behövs för att de specifika 

teknikerna ska fungera (Castonguay et al., 1996). 

        Allians kan mätas vid olika tidpunkter. Forskning har visat att 

arbetsalliansen vid den tredje sessionen korrelerar starkast med behandlings-

utfallet (Horvath och Greenberg, 1989; Kokotovico och Tracey, 1990).  

        Sammanfattningsvis tyder det mesta på att alliansen är betydelsefull för 

behandlingsutfallet men för att kunna besvara frågan ”på vilket sätt” behövs det 

mer forskning. 

 

        Allians och modern informationsteknik som behandlingsverktyg. Det 

forskas alltmer på alliansens roll inom internetterapi. Inom detta område är 
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alliansens roll inte lika självklar då man inte har lika mycket kontakt med sin 

behandlare. Hur mycket kontakt man har med sin behandlare är olika i olika 

internetbehandlingar men oftast innefattas någon typ av kontakt såsom 

meddelande mellan patient och behandlare. Studier tyder på att allians i 

internetbehandling är jämförbart med allians i sedvanlig face-to-face-behandling 

(Andersson et al., 2012; Beckner, Vella, Howard & Mohr, 2007; Knaevelsrud & 

Maercker, 2006; Preschl, Maercker & Wagner, 2011). Preschl et al. (2011) 

jämförde hur depressionspatienter som antingen fått internetbehandling eller 

face-to-face-behandling skattade allians utifrån Working Alliance Inventory 

(WAI). De fann att grupperna inte skiljde sig från varandra förutom på task-

skalan där de patienter som fått internetbehandling till och med skattade högre. 

Dock kunde allians inte predicera symtomreduktion för någon av grupperna. Att 

allians inte predicerade symtomreduktion fann även Andersson et al. (2012) i en 

studie där de bland annat undersökte hur allians (mätt med WAI efter session 

tre) påverkade behandlingsutfallet (mätt med BDI) för personer med depression 

som fått antingen e-mejlterapi eller vägledd självhjälp. I studien av Andersson et 

al. (2012) hade de patienter som fått e-mejlterapi skattat högre på goal-delskalan 

i WAI jämfört med de som fått vägledd självhjälp, vilket skulle kunna förklaras 

utifrån att de i e-mejlterapin hade mer kontakt med sin behandlare. 

Korrelationen mellan allians och symtomreduktion var i positiv riktning men 

icke-signifikant (Andersson et al., 2012). Detta skulle kunna tyda på att 

internetbaserad behandling har samma potential till allians som face-to-face-

behandling men att allians inte är lika inflytelserikt då det gäller symtom-

reduktion i internetbehandling (Preschl et al., 2011). Dock kom Linna (2007), i 

sin examensuppsats, fram till att hög alliansskattning mätt tidigt under en 

internetbehandling kan förknippas med större symtomreduktion. Linna (2007) 

undersökte även om förväntningar på allians hade betydelse för 

behandlingsutfallet, men skattningar på WAI-S inför behandlingen korrelerade 

inte med utfallet i hennes studie.  

        Det finns oss veterligen ingen tidigare forskning på alliansens betydelse vid 

en kortare terapi i kombination med stöd via en smartphoneapplikation, såsom 

upplägget i den aktuella studien. Det närmaste vi hittade var en examensuppsats 

av Gervind och Skagius Ruiz (2012) där de utvärderade hur det internetbaserade 

stödsystemet COMMIT fungerade som komplement till KBT face-to-face för 

personer med depression och ångest. Resultaten visade, förutom att deltagarna 

förbättrades signifikant, att både deltagare och behandlare skattade högt vid 

mätningen av arbetsallians. Detta tyder på att viktiga alliansaspekter har 

möjlighet att utvecklas i terapiformer där face-to-face-behandling kombineras 

med internetbaserade stödsystem. 

        I det aktuella forskningsprojektet fick hälften av deltagarna reducerat antal 

terapitimmar med smartphonestöd. Att få stöd via en smartphoneapplikation kan 

liknas vid det stöd man får av sin behandlare under en internetterapi. Utifrån 

detta blir det intressant att undersöka skillnader och likheter i alliansens styrka 
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och betydelse mellan de som får träffa sin behandlare fler gånger och de som får 

träffa sin behandlare färre gånger men med applikationsstödet. 

 

Sammanfattning av forskning gällande prediktorer  
Trots att det skulle kunna optimera behandlingar vid psykisk ohälsa är 

forskningsfältet kring prediktorer för behandlingsutfall än så länge relativt litet, 

både gällande traditionella och mer moderna behandlingsformat såsom internet- 

och smartphoneterapi, och de resultat som presenterats går ofta isär. Ingen 

säkerställd samling prediktorer har således kunnat identifieras, och dessutom är 

enligt Carter et al. (2011) mycket av den existerande prediktionsforskningen i 

behov av replikering. Vissa prediktorer verkar vara något mer betydelsefulla än 

andra; demografiska faktorer såsom civilstatus, komorbiditet, initial 

depressionsnivå och allians är sådana exempel, även om det är oklart hur 

relationen till behandlingsutfall ser ut.  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka valda faktorers 

potentiella förmåga att predicera utfallet i en depressionsbehandling där 

deltagarna fick antingen face-to-face-behandling tio gånger eller face-to-face-

behandling fyra gånger med smartphonestöd, med beteendeaktivering som 

teoretisk grund i båda betingelserna. Syftet är även att få en deskriptiv bild av de 

predicerande faktorerna och undersöka eventuella skillnader mellan de två 

behandlingsbetingelserna. Till följd av att denna studie är den första i sitt slag 

och därmed har en explorativ, snarare än hypotestestande ansats, har inga 

hypoteser formulerats. 

 

Frågeställningar 
Det finns ett stort urval av faktorer som potentiellt kan predicera 

behandlingsutfall. En avgränsning har varit nödvändig med tanke på uppsatsens 

omfattning samt den ökade arbetsbördan för deltagarna som varje formulär 

kräver. Utifrån tidigare forskning, eget intresse samt studiens explorativa ansats 

har slutligen följande frågeställningar formulerats: 

 

1.      Kan någon eller några av de demografiska faktorerna kön, ålder, civilstånd, 

sysselsättning, stad och utbildningsnivå predicera utfallet i den ena eller båda 

behandlingsbetingelserna? 

2.      Kan någon eller några av de kliniska faktorerna initial depressionsnivå, 

tidigare depression, samtidig ångestdiagnos och initial ångestnivå predicera 

utfallet i den ena eller båda behandlingsbetingelserna? 

3.      Kan deltagarnas användning av och attityd till sin smartphone predicera 

utfallet i den ena eller båda behandlingsbetingelserna? 
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4.      Kan deltagarnas skattningar av allians inför respektive tidigt i behandling 

predicera utfallet i den ena eller båda behandlingsbetingelserna? 

 

Metod 
 

Studiedesign 
Denna studie är en del av det större forskningsprojektet Delores. Delores är 

designat som en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie där effekten av 

face-to-face-behandling i kombination med smartphonestöd jämförs med en 

aktiv kontrollgrupp. Som tidigare redogjorts för har beteendeaktivering visat sig 

vara en effektiv behandling för depression. Därför har studien utformats som en 

jämförelse mellan behandlingsgruppen, där deltagarna träffar sin behandlare vid 

färre tillfällen men får stöd i form av en smartphoneapplikation, och 

kontrollgruppen, där deltagarna får tio sessioner beteendeaktivering face-to-face. 

        Föreliggande studie är en prediktionsstudie där valda prediktorer utgör de 

oberoende variablerna och individuella förändringsvärden på Beck Depression 

Inventory-II (BDI-II) utgör den beroende variabeln. 

 

Procedur 

 

Urvalsprocess 

Deltagare till Deloresprojektet rekryterades via olika kanaler såsom sociala 

medier, dagspress, annonser på internet, affischering på universitet och 

vårdcentraler, e-post till universitetsstudenter samt tv-inslag. De intresserade 

hänvisades till Deloresprojektets hemsida, http://iterapi.se/sites/delores, där mer 

information samt möjlighet till registrering gavs. Denna portal var öppen under 

fyra veckor. Registreringen innebar att deltagarna fick fylla i olika 

screeningformulär. De som fyllt i hela screeningformuläret ombads via e-post att 

komplettera med uppgifter om i vilken stad (Stockholm eller Linköping) samt 

vilka tider de hade möjlighet att träffa en behandlare. Nästa steg i 

urvalsprocessen innebar en semistrukturerad klinisk intervju över telefon med 

hjälp av Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (MINI) v.6. Alla 

deltagare som genomgått telefonintervjun togs sedan upp på 

behandlingskonferenser i respektive stad, med projektansvarig psykolog som 

ytterst ansvarig. Efter inklusion randomiserades deltagarna till de två olika 

behandlingsbetingelserna, och fördelades sedan till projektets behandlare. Varje 

behandlare fick minst en deltagare från vardera. Efter att behandlare tilldelats 

deltagare kunde tidsbokning och därmed behandlingar påbörjas. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

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

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

2. Vara över 18 år. 

3. Ha tillgång till en smartphone (Iphone, äldsta version 3GS, eller Android) 

samt ha tillgång till dator och internetuppkoppling. 

4. Behärska svenska i tal och skrift. 

5. Vid förekomst av psykofarmaka krävdes att medicinering skulle ha pågått 

under minst tre månader, där doseringen skulle ha varit konstant den senaste 

månaden. 

6. Ej vara i pågående psykologisk behandling som bedöms inverka på den 

behandling som ges inom ramen för aktuell studie. 

7. Ej bedömas ha för allvarlig depression eller suicidbenägenhet. 

8. Ej förekomst av drog- eller alkoholmissbruk/ -beroende. 

9. Ej ha annan psykiatrisk problematik som bättre behandlas inom psykiatrin 

eller kräver en annan behandling i första hand. 

 

Deltagare 

I Tabell 2 beskrivs information om deltagare vid förmätning. För en översikt av 

inklusion, exklusion, randomisering och bortfall, se flödesschema i Figur 2 i 

avsnittet Mätmetoder. 
 

Tabell 2 

Deskriptiv information om deltagarna vid förmätning 

 Totalt  

(n = 88 ) 

Smartphone 

(n = 45) 

10 sessioner 

(n = 43) 

Ålder    

   Medelålder (SD) 30.5 (10.7) 29.3 (9.7) 31.7 (11.7) 

   Åldersspann (SD) 18-73 18-70 20-73 

Kön    

   Kvinna (%) 62 (70.5) 31 (68.9) 31 (72.1) 

   Man (%) 26 (29.5) 14 (31.1) 12 (27.9) 

Civilstånd    

   Sambo/gift/registrerad 

   partner/särbo (%) 

44 (50.0) 26 (57.8) 18 (41.9) 

   Singel/ensamstående/skild/änkling 

   /änka/annat (%) 

44 (50.0) 21 (46.7) 25 (58.1) 

Utbildningsnivå    

   Eftergymnasial utbildning (%) 55 (62.5) 28 (62.2) 27 (62.8) 

   Ej eftergymnasial utbildning (%) 33 (37.5) 17 (37.8) 16 (37.2) 

Sysselsättning    

   Arbetar/studerar/egenföretagare (%) 79 (89.8) 38 (84.4) 41 (95.3) 
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Arbetssökande/sjukskriven/ 

   pensionerad/föräldraledig (%) 

9 (10.2) 7 (15.6) 2 (4.7) 

Stad    

   Linköping (%) 45 (51.1) 23 (51.1) 22 (51.2) 

   Stockholm (%) 43 (48.9) 22 (48.9) 21 (48.8) 

Kliniska faktorer    

   Pågående egentlig depression (%) 63 (71.6) 33 (73.3) 30 (69.8) 

   Pågående subklinisk depression
1
 (%) 25 (28.4) 12 (26.7) 13 (30.2) 

   Tidigare egentlig depression (%) 77 (87.5) 39 (86.7) 38 (88.4) 

   Samtidig ångestdiagnos (%) 41 (46.6) 22 (48.9) 19 (44.2) 

   Initial ångestnivå, medelvärde BAI 

(SD) 

16.45 (10.83) 15.82(12.23) 17.12 (9.23) 

   Initial depressionsnivå, 

   medelvärde BDI-II (SD) 

28.11 (8.09) 28.82 (8.11) 27.37 (8.10) 

Not. 
1
= Uppfyller inte kriterier för egentlig depression med bedöms nedstämd 

 

Behandlare 

Sammanlagt deltog 26 behandlare i Deloresprojektet, 13 i Stockholm (från 

universiteten Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala 

universitet) och 13 i Linköping (från Linköpings universitet). Alla behandlare 

var studenter vid respektive universitets psykologprogram och hade en avslutad 

eller nästan avslutad grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. En 

utbildningsdag hölls för behandlarna i respektive stad, innehållande 

föreläsningar om bland annat beteendeaktivering och den aktuella smartphone-

applikationen. Behandlarna ombads även att inför projektet läsa en bok om 

beteendeaktivering (Behavioral Activation for Depression, av Martell et al., 

2010). 

        För rekrytering av behandlare skickades ett informationsmejl ut till 

psykologstudenter vid nämnda universitet, som var på sin andra termin av sin 

grundläggande psykoterapiutbildning och uppåt. Intresserade fick svara på detta 

mejl och valdes ut utifrån kriterierna 1) kunde tänka sig anta många patienter, 2) 

gick en högre termin, 3) först till kvarn. Alla behandlare var vid rekryteringen 

informerade om att de skulle ersättas med 3000 kronor för varje deltagare som 

genomfört hela behandlingen. 

 

Behandling 

Den ena betingelsen bestod av tio sessioners beteendeaktivering face-to-face, 

fördelat över tio veckor. En manual över vad de tio sessionerna skulle innehålla 

utformades av författarna till denna uppsats utifrån Martell et als. (2010) bok om 

beteendeaktivering. 

        Den andra behandlingsbetingelsen bestod av fyra face-to-face-sessioner 

och smartphonestöd under en period på nio veckor (för översikt, se Figur 1). 
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Samma komponenter som ingick i manualen för de tio sessionerna ingick i 

manualen för de fyra sessionerna, dock mer komprimerat.  

        Eventuell kommunikation mellan behandlare och deltagare skedde för båda 

behandlingsbetingelserna via den internetportal som upprättats för detta projekt, 

samma portal som användes vid rekrytering av deltagare. I smartphone-

betingelsen kunde behandlare dessutom skicka meddelanden till sina deltagares 

applikationer från en internetsida kopplad till applikationen, men inte vice versa. 

Både behandlare och deltagare uppmuntrades dock att begränsa det mesta av 

kommunikationen till sessionerna. Kommunikation via portalen var därmed 

inget som skedde frekvent under detta projekt. Viss kommunikation, både via 

portalen och över telefon, förekom angående tekniska och praktiska 

angelägenheter. 
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Figur 1. Översikt av behandlingsbetingelserna. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

        

 

Figur 1. Översikt av behandlingsbetingelserna. 
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        10 sessionersbehandlingen. Varje session inleddes med föregående 

sessions hemuppgift och avslutades med en ny hemuppgift. I början av 

behandlingen bestod hemuppgiften av att fylla i aktivitets- och stämningsschema 

och övergick senare i att börja utföra överenskomna aktiviteter och skatta 

humör. Utöver detta framgick det i manualen för denna behandlingsbetingelse 

att fokus för session 1 var kartläggning och alliansskapande, psykoedukation om 

depression, presentation av modell över depression enligt beteendeaktivering 

utifrån Martell et al. (2010), samt behandlingsrational för beteendeaktivering. 

Komponenterna för session 2 var funktionella analyser och diskussion om mål. 

Fokus för session 3 och 4 var initiering och påbörjande av aktivitetsplan. 

Session 5-8 handlade om att fortsätta beteendeaktiveringen genom att utvärdera 

och eventuellt revidera aktivitetsplanen. Dessutom kunde man utifrån 

deltagarens specifika problembild arbeta med ytterligare vissa förutbestämda 

komponenter, såsom exempelvis grubbel, exponering och färdighetsträning. 

Under session 9 och 10 låg fokus på konsolidering och vidmakthållande.  

 

        Smartphonebehandlingen. I manualen för denna betingelse framgick att 

fokus för session 1 var kartläggning och alliansskapande, psykoedukation om 

depression, modell över depression enligt Martell et al. (2010), rational för 

beteendeaktivering samt presentation av smartphoneapplikationen. 

Komponenterna i session 2 och 3 inbegrep fortsättning av beteendeaktivering 

genom utvärdering och eventuellt revidering av valda beteenden, samt 

funktionella analyser. Under session 4 låg fokus på konsolidering och 

vidmakthållande. Även i denna betingelse inleddes och avslutades varje session 

med genomgång av hemuppgift. Hemuppgifterna handlade om att utföra 

överenskomna beteenden och registrera detta i smartphoneapplikationen, samt 

att läsa veckovisa psykoedukativa texter. 

        En viktig del i traditionell beteendeaktivering är att under tiden som går 

mellan sessioner öka mängden positivt förstärkande beteenden (Martell et al., 

2010) Syftet med den applikation som använts i Deloresprojektet är att 

underlätta för deltagarna att få in sådana beteenden i vardagen. 

        I applikationen kan användaren lägga in beteenden och aktiviteter (antingen 

egna eller utifrån en redan existerande databank som innehöll 57 beteenden) 

som identifierats som nödvändiga för ökat välmående. Användaren kan sedan 

registrera när dessa beteenden utförts samt reflektera kring dem och skatta sitt 

mående. Statistik över utförda beteenden förs, vilket har som syfte att göra 

utvecklingen mätbar och tydlig för användaren. Applikationen är kopplad till en 

administratörssida på internet där behandlare kan följa sina deltagares aktivitet 

och vid behov skicka meddelanden, meddelanden med syftet att uppmuntra, 

bekräfta och förstärka deltagarens aktivitet. Hur många meddelanden som 

skickades till deltagarna var upp till varje behandlare, men en generell riktlinje 

var ett meddelande var fjärde dag om behandlaren bedömde att det gick bra för 
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deltagaren, och ett meddelande varannan dag i perioder då deltagaren verkade 

må sämre eller ha svårare att vara aktiv. 

        Utöver de personliga meddelanden som behandlare kunde skicka som stöd 

och uppmuntran skickades det varje söndag ut ett standardiserat psykoedukativt 

meddelande baserat på grundprinciperna i beteendeaktivering (Martell et al., 

2010). Dessutom var applikationen förinställd på att skicka ut uppmuntrande 

meddelanden varje gång deltagaren hade uppnått ett visst antal beteenden. 

 

Mätmetoder 
För att undersöka utfall och prediktorer användes ett antal självskattnings- 

formulär samt telefonintervju. 

        Vid förmätning användes den screening som deltagarna fyllde i vid 

registrering. Denna bestod av frågor om demografiska faktorer (exempelvis kön, 

ålder, sysselsättning), ett formulär om smartphoneanvändning och -vana, Patient 

Health Questionnaire-9 (PHQ-9), Beck Depression Inventory-II (BDI-II), Beck 

Anxiety Inventory (BAI), Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II), 

Trimbos Questionnaire for Costs (TiC-P), Quality of Life Inventory (QOLI) 

samt Working Alliance Inventory-Short (WAI-S). MINI användes under 

telefonintervjun för att screena för psykiatriska diagnoser. 

        Under behandlingens gång fick deltagarna varje vecka besvara PHQ-9. 

Credibility/Expectancy scale (C-scale) besvarades efter deltagarnas första 

session. WAI-S besvarades efter vecka tre. Dessa formulär administreras via 

portalen på internet, men om detta inte skett så administrerades de i pappersform 

under nästföljande session. I slutet av varje session fick både behandlare och 

deltagare fylla i ett följsamhetsformulär i pappersform, specifikt utformat för 

Deloresprojektet. Eftermätningen bestod av samma screening som vid 

förmätning (förutom TiC-P)         

        Nedan följer ett flödesschema (Figur 2) över inklusion, exklusion, 

randomisering och bortfall i detta projekt. Efter detta följer en mer detaljerad 

redogörelse för de formulär som varit aktuella för just denna uppsats. 
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Figur 2. Flödesschema över inklusion, exklusion, randomisering och bortfall. 
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Utfallsmått 

 

        Beck Depression Inventory-II (BDI-II). BDI-II är ett av de vanligaste 

självskattningsformulären och avser att mäta depressionssymtom under de 

senaste två veckorna (Sharp & Lipsky, 2002). BDI-II innehåller 21 items och 

varje item skattas mellan 0 och 3 (Beck, Steer & Brown 1996). Följande cut-off 

poäng har satts upp; en totalpoäng på mindre än 14 motsvarar ingen eller 

minimal depression, 14-19 motsvarar mild till måttlig depression, 20-28 

motsvarar måttlig till svår depression och 29-63 motsvarar svår depression 

(Beck et al., 1996). BDI-II har visat sig har goda psykometriska egenskaper, 

exempelvis hög intern reliabilitet, Cronbachs α = .90 (Holländare, Andersson & 

Engström, 2010). Deltagarna i det aktuella forskningsprojektet fick fylla i ett 

internetadministrerat BDI-II-formulär vid för- och eftermätning. 

        Utfallsmåttet i denna studie består av förändring i BDI-II poäng från för- 

till eftermätning. För att mäta förändring i BDI-II har residual gain scores 

använts. Fördelen med residual gain scores är att det tar hänsyn till individuella 

förbättringar relativt förbättringar som andra deltagare gjort som befunnit sig på 

samma initiala nivå, samt att det tar hänsyn till det mätfel som uppstår då samma 

instrument används två gånger av samma deltagare (Steketee & Chambless, 

1992). Residual gain scores beräknas genom att transformera för- och 

eftermätningspoäng till Z-poäng. Därefter subtraheras förmätningens Z-poäng 

multiplicerat med korrelationen mellan för- och eftermätningen från 

eftermätningens Z-poäng (residual gain scores = Z2-Z1r12) (Steketee & 

Chambless, 1992). 

        I analysen där prediktorn initial depressionsnivå undersöktes användes 

förändringsvärdet på BDI-II (change scores; Steketee & Chambless, 1992) som 

utfallsmått. Detta då residual gain scores kontrollerar för den effekt som här 

avses mätas. Förändringsvärdet beräknas genom att deltagarnas individuella 

eftermätningsvärde subtraheras från deras förmätningsvärde. 

         

Prediktionsmått 

 

        Demografiska faktorer. Demografiska faktorer samlades in i samband med 

registreringen på den internetportal som upprättats för studien. Deltagarna fick i 

de internetadministrerade självskattningsformulären fylla i bland annat kön, 

ålder, civilstånd, sysselsättning och utbildningsnivå. Se Tabell 2 för en översikt.  

 

        Kliniska faktorer. För att bedöma prediktorerna samtidig ångestdiagnos 

(social fobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, 

paniksyndrom och/eller tvångssyndrom) samt tidigare depressionsepisod 

användes MINI. MINI är en kort strukturerade diagnostisk intervju som används 

för att göra en diagnostisk bedömning i enlighet med DSM-IV och ICD-10 

(Allgulander, Waern, Humble, Andersch & Ågren, 2001). Instrumentet täcker de 
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vanligaste axel-I-diagnoserna. Deltagarna får besvara ja-och-nej-frågor som 

utgår från de kriterier som ingår i respektive diagnos. Sedan gör intervjuaren en 

klinisk bedömning utifrån vad som framkommit under intervjun (Allgulander et 

al., 2001). I en systematisk litteraturöversikt av bedömningsformulär för 

förstämningssyndrom bedömer SBU (2012) att MINI har vetenskapligt stöd för 

att användas som intervjuformulär vid depression hos vuxna. I det aktuella 

forskningsprojektet fick deltagarna genomföra en MINI-intervju över telefon vid 

för- och eftermätning. 

        För att undersöka prediktorn initial ångestnivå användes Beck Anxiety 

Inventory, BAI. BAI är ett självskattningsformulär bestående av 21 items som 

mäter förekomst av ångestsymtom den senaste veckan (Beck, Epstein, Brown, & 

Steer, 1988). Varje item skattas mellan 0 och 3. Skalan sträcker sig från 0-63 

och de cut-off värden som satts upp enligt utländska normer är 0-7 för minimal 

ångest, 8-15 för mild ångest, 16-25 för måttlig ångest och 26-63 för svår ångest. 

Den interna reliabiliteten har visat sig vara hög (Cronbachs α = .92) och test-

retestreliabiliteten har uppmätts till r = .75 (Beck et al., 1988). Deltagarna i det 

aktuella projektet fick fylla i ett internetadministrerat BAI-formulär vid för- och 

eftermätning. 

        För att mäta prediktorn initial depressionsnivå användes BDI-II (för mer 

information om detta formulär, se avsnitt Utfallsmått). Deltagarna i det aktuella 

forskningsprojektet fick fylla i ett internetadministrerat BDI-II-formulär vid för- 

och eftermätning. 

 

        Smartphoneformulär. Oss veterligen finns inget validerat instrument för 

att mäta om smartphoneanvändning kan predicera behandlingsutfall. I den 

aktuella studien utgick vi ifrån det smartphoneformulär som användes i 

examensuppsatsen av Trüschel och Windahl (2012) men med följande 

modifieringar. 

        För det första lade vi till fyra frågor; “Hur många applikationer har du just 

nu på din smartphone som du själv laddat ned? (d.v.s. som inte fanns på din 

smartphone då du köpte den)”, ”Hur många av dessa uppskattar du att du 

använder minst en gång per vecka?”, ”Uppskattningsvis, hur många 

applikationer har du på din smartphone som rör hälsa eller livsstil?” samt ”Hur 

många av dessa uppskattar du att du använder minst en gång per vecka?”. 

Frågorna lades till för att kunna se hur många procent av de applikationer en 

deltagare laddat ner som de aktivt använder. Detta med tanken att ju större andel 

av sina applikationer en deltagare använder desto mindre är risken att 

behandlingsapplikationen bara blir en i mängden.  

        För det andra omformulerade vi frågan ”Jag märker att jag ofta använder 

mig smartphone när jag är ensam” till ”Jag märker att jag ofta använder min 

smartphone när jag känner mig ensam” för att förtydliga att vi i denna fråga 

ville fånga känslan av ensamhet. 
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        För det tredje tog vi bort fråga 5-7 då dessa frågor inte gav något utslag i 

studien av Trüschel och Windahl (2012). Fråga 11 förtydligades med meningen 

”för att slippa ta tag i saker jag egentligen borde göra” och frågan där 

deltagarna skulle rangordna de funktioner de använder mest togs bort. 

        Slutligen lades följande frågor till; ”Jag tycker att det är svårt att förstå hur 

man använder den smartphone jag äger” samt ”Jag tycker att jag har stor 

användning av min smartphone”. Detta för att undersöka om TAM-modellen är 

applicerbar i den aktuella studien. 

        Smartphoneformuläret är således en modifikation av det 

smartphoneformulär som användes i studien av Trüschel och Windahl (2012) 

med ett tillägg av två items baserat på TAM-modellen. Formuläret omfattar 13 

items. Fråga 1-3 besvarades utifrån 7 kategorier, fråga 4-7 besvaras genom att 

skatta antal applikationer som stämmer in på det aktuella påståendet och fråga 8-

13 besvaras på en 7-gradig likert-skala. I denna studie gjordes analyser på fråga 

4-13. Deltagaren fick fylla i formuläret på den internetportal som upprättats för 

studien samtidigt som de registrerade sig. Smartphoneformuläret återfinns i 

appendix. 

 

        Working Alliance Inventory-Short (WAI-S). Arbetsallians har i det 

aktuella forskningsprojektet skattats utifrån den svenska versionen av WAI-S. 

WAI-S, som utvecklats av Tracey och Kokotivic (1989), är en förkortad version 

av WAI. WAI och WAI-S har visat sig korrelera högt både vad gäller 

psykometriska och prediktiva egenskaper, vilket innebär att de är utbytbara mot 

varandra enligt Busseri och Tyler (2003). Hanson, Curry och Bandalos (2002) 

har, baserat på tidigare studier där den interna reliabiliteten för WAI-S 

presenterats, räknat ut ett genomsnittligt internt reliabilitetsmått för WAI-S 

patientskattningsformulär på r =.95. WAI-S består av 12 items som skattas på en 

skala mellan 1 (aldrig) och 7 (alltid), där höga poäng indikerar en stark allians. 

WAI-S finns i tre versioner, en för patientskattningar, en för terapeutskattningar 

och en för observatörsskattningar (Tracey & Kokotovic, 1989). I det aktuella 

forskningsprojektet har vi valt att använda versionen för patientskattningar, då 

patientskattningar av allians visat sig ha starkast reliabilitet (Martin et al., 2000). 

        I det aktuella forskningsprojektet har arbetsallians mätts efter tredje 

sessionen för deltagarna som träffar sin behandlare tio gånger. I betingelsen där 

deltagarna träffar sin behandlare fyra gånger med smartphonestöd har 

arbetsallians mätts under tredje veckan. Att arbetsalliansen har mätts efter tredje 

sessionen respektive under tredje veckan är på grund av att deltagarna i båda 

betingelserna ska ha kommit lika långt i behandlingen vid mättillfället. 

Deltagarna i båda betingelserna fick även fylla i WAI-S före påbörjad 

behandling (som en del av förmätningen) för att mäta förväntad arbetsallians. 
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Etiska aspekter 

 

Etiska ställningstaganden i Deloresprojektet 

Studiens upplägg godkändes av regionala etikprövningsnämnden i Linköping 

innan behandlingarna påbörjades. Deltagande var frivilligt och deltagarna 

informerades om att de när som helst kunde avbryta behandlingen. I samband 

med registreringen ombads den tilltänkte deltagaren skriva ut, fylla i och skicka 

in ett samtyckesformulär i enlighet med personuppgiftslagen, alternativt skedde 

detta vid första sessionen. Vid registreringen fanns även information om 

studiens upplägg samt inklusions- och exklusionskriterier, detta för att minska 

eventuella negativa reaktioner på exklusion. Efter behandlingskonferensen fick 

alla exkluderade deltagare information via ett personligt telefonsamtal angående 

hur de kunde gå till väga för att söka eventuell annan behandling. 

        Riktlinjer utformades för suicidbedömning samt för tillvägagångssätt vid 

allvarliga situationer. Bland annat ombads behandlarna att varje vecka 

kontrollera sina deltagares skattningar på frågan gällande suicidalitet i PHQ-9. 

Om denna hade ökat sedan föregående vecka gjordes en mer genomgående 

suicidbedömning. En läkare var också knuten till projektet.  

        Då behandlarna i projektet är psykologkandidater skedde all behandling 

under handledning av tre legitimerade psykologer, varav en var ytterst 

behandlingsansvarig för alla deltagare. Ett krav var att behandlarna skulle 

deltaga vid minst fyra handledningstillfällen. 

        Alla som arbetar med projektet omfattas av den tystnadsplikt som stipuleras 

av Hälso- och sjukvårdslagen. Journalanteckningar fördes av behandlarna och 

sparades på lösenordsskyddade USB-minnen. 

        Deltagarna visste på förhand att de skulle randomiseras till antingen 

smartphonebetingelsen eller 10 sessionersbetingelsen. I de fall deltagare blev 

missnöjda med att inte få tillgång till smartphoneapplikationen erbjöds denna 

möjlighet efter avslutad behandling, dock utan behandlarstöd.  

 

Dataintegritet 

Alla deltagare i projektet fick en studiekod för att skydda deltagarnas identitet. 

Med hjälp av denna kod möjliggjordes kommunikation om deltagarna inom 

projektet, exempelvis under handledningarna, utan att man behövde använda 

namn eller andra personuppgifter. Studiekoden användes även i 

journalanteckningar. I rekryteringsfasen skedde direktkontakt mellan de 

tilltänkta deltagarnas e-post och två personer ur projektgruppen. Det fanns dock 

information om hur deltagare kunde gå tillväga för att skapa en krypterad e-

postadress. 

        Portalen där registrering och eventuell korrespondens skedde var ett slutet 

kontakthanteringssystem där både deltagare och behandlare behövde lösenord 

för att logga in. Deltagarna i smartphonebetingelsen uppmuntrades att ha 
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lösenord på sin applikation. All data som lagrades i applikationen lagrades på en 

databas med säkrade och krypterade anslutningar. 

        Resultaten sammanställts statistiskt i avidentifierad form och presenteras på 

gruppnivå så att enskilda deltagares svar inte kan urskiljas eller spåras. 

 

Statistiska analyser 
Statistiska analyser genomfördes för respektive grupp samt för alla deltagare 

sammantaget. Deskriptiva analyser användes för att kartlägga medelvärden och 

standardavvikelser för respektive prediktor, gruppvis och för alla deltagare 

sammantaget. Oberoende t-test samt Chi-två-test gjordes för att upptäcka 

eventuella skillnader mellan behandlingsarmarna vid förmätning. Utfallsmåttet 

var förändring i skattningar på BDI-II, beräknat med residual gain scores för 

varje enskild deltagare i enlighet med formeln Z2-Z1r12 (en mer utförlig 

beskrivning av residual gain scores ges i avsnittet Utfallsmått). För prediktorn 

initial skattning på BDI-II användes istället förändringsvärde på BDI-II som 

utfallsmått.  

        Korrelationsanalyser mellan valda prediktorer och utfallsmått beräknades 

med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Spearmans 

rangkorrelationskoefficient användes för beräkningar av prediktorn 

smartphoneanvändning, eftersom dessa data avvek från normalfördelningen. Då 

dessa korrelationer visade sig vara jämförbara med Pearsons korrelations-

koefficienter, valde vi att använda de senare för att på så sätt kunna utföra vidare 

beräkningar. För att kontrollera för WAI-S vid förmätning vid beräkning av 

WAI-S vecka tre som prediktor användes partiell korrelationsanalys. Styrkan på 

samtliga samband bedömdes enligt Cohens riktlinjer där r = .10 motsvarar ett 

svagt samband, r = .30 ett medelstarkt samband och r = .50 ett starkt samband 

(Cohen, 1994).  

          Vid signifikanta korrelationer gjordes regressionsanalyser med 

interaktionen mellan prediktor och behandlingsarm för att undersöka eventuella 

gruppskillnader, vilket presenteras i standardiserade betakoefficienter. I 

regressionsmodellen inkluderades en huvudeffekt av grupp, en huvudeffekt av 

prediktor och en interaktionseffekt av prediktor och grupp. Beroende variabel 

var residual gain scores på BDI-II. Alla oberoende variabler centrerades i 

modellen för att inte få felaktiga huvudeffekter som konsekvens av inkluderad 

interaktionseffekt. 

          Analyser baserades på de deltagare som genomgått minst en session. De 

deltagare som efter randomisering valde att ej påbörja behandling exkluderades 

således från alla analyser. I de fall då data gällande en viss prediktor eller 

utfallsmåttet saknades från en enskild deltagare exkluderades denne deltagare 

från analysen gällande den aktuella prediktorn. 
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Resultat 

 

Resultatet av detta projekts utfallsstudie (Topooco, 2013) visade att deltagarna i 

båda behandlingsbetingelserna förbättrades signifikant mellan pre- och 

postmätning. För smartphonegruppen, t (44) = 8.40, p < .001, d = 1.25 samt för 

10 sessionersgruppen, t (42) = 9.18, p < .001, d = 1.40. I en ANOVA beräknades 

huvudeffekter av behandlingsarm och tid samt interaktionseffekten av 

behandlingsarm och tid. Analysen visade att interaktionen mellan 

behandlingsarm och tid inte var signifikant. Till följd av detta kommer vi att 

presentera resultaten för båda betingelserna. Korrelationsanalyser och eventuella 

interaktionsanalyser kommer att presenteras för respektive prediktor, både för 

betingelserna var för sig och för alla deltagare sammantaget. 

          Som tidigare nämnts beräknas utfallsmåttet med residual gain scores, 

vilket innebär att negativa samband tyder på att ett högre värde på prediktorn är 

associerat med större förbättring för deltagaren, och positiva samband indikerar 

att ett högre värde på prediktorn är associerat med mindre förbättring. Notera att 

detta inte gäller i de fall då utfallsmåttet beräknats med förändringsvärde på 

BDI-II.   

        Demografisk data samt tidigare depressionsdiagnos och samtidig 

ångestdiagnos dikotomiserades i enlighet med Tabell 3 för att underlätta 

korrelationsanalyser.  

 
Tabell 3 

Dikotomisering av demografiska och kliniska faktorer 

 

Prediktorer för behandlingsutfall 
Inga signifikanta skillnader fanns mellan behandlingsbetingelserna vid 

förmätning (samt vid vecka tre för WAI-S), sammantaget för alla prediktorer t < 

1.3 och Chi-2 < 2.2, p > .05. I Tabell 4 redovisas korrelationer mellan 

prediktorer och utfall. 

 0 1 

Kön kvinna man 

Civilstånd singel/ensamstående/skild/

änka/änkling/annat 

gift/registrerad sambo/särbo 

i fast relation 

Sysselsättning arbetssökande/sjukskriven/ 

föräldraledig/pensionär 

arbetare/egen 

företagare/student 

Utbildning ej eftergymnasial 

utbildning 

eftergymnasial utbildning 

Stad Stockholm Linköping 

Tidigare 

depressionsdiagnos 

nej ja 

Samtidig 

ångestdiagnos 

nej ja 
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Tabell 4 

Korrelationer mellan prediktorer och behandlingsutfall 

Not. BDI-II beräknat med residual gain scores (förutom gällande initial depressionsnivå då 

utfallet var råpoäng i förändring). Fråga 8 = Jag märker att jag ofta använder min 

smartphone när jag känner mig ensam; Fråga 9 = Jag märker att jag ofta använder min 

smartphone när jag har tråkigt eller när jag inte har något annat att göra; Fråga 10 = Jag 

märker att jag ofta använder min smartphone i sammanhang när jag känner mig osäker och 

uttittad; Fråga 11 = Jag märker att jag ofta använder min smartphone för att slippa ta tag i 

saker jag egentligen borde göra; Fråga 12 = Jag tycker att det är svårt att förstår hur man 

använder den smartphone jag äger; Fråga 13 = Jag tycker att jag har stor användning av 

min smartphone  

*p < .05; **p < .01; ***p < .001  

 

 

 BDI-II 

Totalt  

BDI-II  

Smartphone 

BDI-II  

10 sessioner 

Demografiska faktorer    
   Kön .02 .17 -.13 

   Ålder -.12 .00 -.21 

   Civilstånd -.07 .04 -.21 

   Sysselsättning -.07 -.27 .32* 

   Eftergymnasial 

   utbildning 

.08 -.05 .21 

   Stad -.12 -.22 -.02 

Kliniska faktorer    

   Tidigare depression -.11 -.15 -.04 

   Samtidigångestdiagnos -.03 -.16 .12 

   Initial ångestnivå (BAI) .14 .17 .12 

   Initial depressionsnivå (BDI-II) .38*** .37* .41** 

Smartphoneanvändning    

   Andel applikationer    

   som aktivt används 

-.01 .00 -.00 

   Andel  

   hälsoapplikationer     

   som aktivt används 

-.04 -.25 .22 

   Fråga 8 -.04 -.12 .03 

   Fråga 9 .05 -.15 .26 

   Fråga 10 .03 -.26 .33* 

   Fråga 11 -.11 -.38* .19 

   Fråga 12 .27* .30 .23 

   Fråga 13 -.19 -.38* -.03 

Allians    

   WAI-S före behandling -.06 -.05 -.07 

   WAI-S vecka 3 -.38*** -.58*** -.18 
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Demografiska faktorer 

För en översikt av deskriptiv statistik för demografiska faktorer, se Tabell 2 i 

metodavsnittet. Gällande demografiska faktorer visade korrelationsanalysen ett 

signifikant medelstarkt samband mellan sysselsättning och utfall för 10 

sessionersgruppen, r(41)  = .32, p < .05. Att ha en sysselsättning predicerade 

således en mindre förändring på BDI-II för dessa deltagare. För alla deltagare 

sammantaget samt för deltagarna i smartphonegruppen fanns inga signifikanta 

samband. I smartphonegruppen fanns det dock tendenser till ett samband där 

r(39) = -.27, p = .10. Att ha en sysselsättning predicerade en större förändring 

för denna grupp och sambandet gick därmed i motsatt riktning jämfört med 10 

sessionersgruppen. För att jämföra styrkan i sambandet mellan grupperna 

genomfördes en multipel regressionsanalys med huvudeffekter av grupp och 

prediktor samt interaktionseffekten mellan grupp och prediktor. Resultatet 

visade på en signifikant interaktion mellan sysselsättning och behandlingsarm, β 

= -.54, p < .05. Således var sysselsättnings påverkan på utfallet beroende av 

behandlingsarm, sysselsättningsfaktorn hade större påverkan på utfallet i 10 

sessionersgruppen jämfört med smartphonegruppen. Ingen annan demografisk 

faktor korrelerade signifikant med behandlingsutfallet. 

 

Kliniska faktorer 

För en översikt av deskriptiv statistik för kliniska faktorer se Tabell 2 i 

metodavsnittet. Av de kliniska faktorerna visade sig förmätningsvärde på BDI-II 

korrelera signifikant med utfallsmåttet (förändringsvärden i råpoäng mellan pre- 

och postmätning). För alla deltagare sammantaget, r(80) = .38, p < .001; för 

smartphonegruppen, r(39) = .37, p < .05; för 10 sessionersgruppen, r(41) = .41, 

p <  .01. Detta resultat visar således att deltagare med högre förmätningsvärde 

på BDI-II uppnådde ett högre förändringsvärde på BDI-II. Alla uppmätta 

samband var medelstarka. En multipel regressionsanalys med huvudeffekter av 

grupp och initial depressionsnivå samt interaktionseffekten mellan prediktor och 

grupp genomfördes. Analysen visade att interaktionseffekten inte var 

signifikant, varför det inte går att uttala sig om skillnader mellan 

behandlingsarmarna. Inga andra kliniska faktorer visade sig predicera utfallet. 

 

Smartphoneanvändning 

I Tabell 5 presenteras deskriptiv statistik över deltagares skattning på frågorna i 

smartphoneformuläret. 
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Tabell 5 

Medelvärde och (standardavvikelse) per item i smartphoneformuläret 

  

Av de åtta undersökta items gällande smartphoneanvändning fanns signifikanta 

samband mellan fyra items och utfallsmåttet. Fråga 10, ”Jag märker att jag ofta 

använder min smartphone i sammanhang när jag känner mig osäker och 

uttittad”, korrelerade signifikant med 10 sessionersgruppen, r(41) = .33, p < .05. 

Sambandet vad medelstarkt. Detta innebär att ju högre deltagarna i denna grupp 

skattade på detta item, desto mindre förändring på utfallsmåttet. Inga 

signifikanta samband fanns för alla deltagare sammantaget eller för 

smartphonegruppen gällande detta item. För att jämföra styrkan i sambandet 

mellan grupperna genomfördes en multipel regressionsanalys med 

huvudeffekter av grupp och fråga 10 samt interaktionseffekten mellan grupp och 

 Totalt  

(n = 88) 

Smartphone 

(n = 45) 

10sessioner  

(n = 43) 

Andel applikationer som aktivt 

används (Fråga 5/Fråga 4) 

0.37 (0.21) 0.35 (0.18) 0.40 (0.23) 

Andel hälsoapplikationer som aktivt 

används (Fråga7/Fråga 6) 

0.24 (0.34) 0.23 (0.37) 0.25 (0.31) 

Fråga 8. Jag märker att jag ofta 

använder min smartphone när jag 

känner mig ensam 

4.81 (2.01) 4.71 (1.78) 4.91 (2.25) 

Fråga 9.  Jag märker att jag ofta 

använder min smartphone när jag har 

tråkigt eller när jag inte har något 

annat att göra 

5.60 (1.62) 5.64 (1.58) 5.56 (1.68) 

Fråga 10. Jag märker att jag ofta 

använder min smartphone i 

sammanhang när jag känner mig 

osäker och uttittad 

4.75 (2.04) 4.62 (1.99) 4.88 (2.10) 

Fråga 11. Jag märker att jag ofta 

använder min smartphone för att slippa 

ta tag i saker jag egentligen borde göra 

4.05 (2.02) 4.22 (2.07) 3.86 (1.98) 

Fråga 12. Jag tycker att det är svårt att 

förstår hur man använder den 

smartphone jag äger 

1.50 (0.95) 1.56 (1.14) 1.4 4(0.70) 

Fråga 13. Jag tycker att jag har stor 

användning av min smartphone 
5.95 (1.34) 6.04 (1.19) 5.86 (1.49) 
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fråga 10. Resultatet visade på en signifikant interaktionseffekt, β = -.30, p < .01, 

vilket tyder på att detta item hade större påverkan på utfallet för 10 

sessionersgruppen jämfört med smartphonegruppen. 

        Fråga 11, ”Jag märker att jag ofta använder min smartphone för att slippa 

ta tag i saker jag egentligen borde göra”, korrelerade signifikant med 

smartphonegruppen, r(39) = -.38, p < .05. Detta innebar att ju högre deltagarna 

skattat på detta item, desto större förändring på utfallsmåttet. Sambandet var 

medelstarkt. Inga signifikanta samband fanns för alla deltagare sammantaget 

eller för 10 sessionersgruppen för detta item. En signifikant interaktion fanns 

mellan detta item och behandlingsarm, β = -.29, p < .01, vilket tyder på att svaret 

på detta item hade större påverkan på utfallet för smartphonegruppen jämfört 

med 10 sessionersgruppen. 

        Fråga 12, ”Jag tycker att det är svårt att förstå hur man använder den 

smartphone jag äger”, korrelerade signifikant med utfallet för alla deltagare 

sammantaget, r(80) = .27, p < .05. Detta samband visar att högre skattning på 

detta item innebär en mindre förändring på utfallsmåttet. Det uppmätta 

sambandet var svagt. För smartphonegruppen fanns ett nära signifikant 

samband, r(39)= .30, p = .07. För 10 sessionersgruppen var sambandet inte 

signifikant. Interaktionen mellan detta item och behandlingsarm var inte 

signifikant, varför det inte går att uttala sig om skillnader mellan grupperna. 

        Fråga 13, ”Jag tycker att jag har stor användning av min smartphone”, 

korrelerade signifikant med utfallet för smartphonegruppen, r(39) = -.38, p < 

.05. Detta samband var medelstarkt och innebar att högre skattningar på detta 

item predicerade en större förändring på utfallet. Inga signifikanta samband 

uppmättes för alla deltagare sammantaget eller för 10 sessionersgruppen. En 

nära signifikant interaktionseffekt uppmättes, β = -.23, p = .07, vilket innebär att 

det finns tendenser till att skattningen på detta item hade större påverkan på 

utfallet för smartphonegruppen jämfört med 10 sessionersgruppen. 

 

Allians 

I Tabell 6 presenteras deskriptiv statistik över arbetsalliansskattningar. 
 

Tabell 6 

Medelvärde och (standardavvikelse) för WAI-S beräknat med genomsittligt värde per item 

 

Inga signifikanta korrelationer fanns mellan skattningar på WAI-S under 

förmätning och behandlingsutfallet, för alla deltagare sammantaget eller för 

någon av behandlingsarmarna.  

 Totalt Smartphone  10 sessioner 

WAI-S före 

behandling 

4.91 (0.91) 4.92 (0.93) 4.91 (0.89) 

WAI-S vecka tre 5.38 (0.86) 5.25 (0.82) 5.52 (0.90) 
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        Skattningar på WAI-S under tredje behandlingsveckan visade sig korrelera 

signifikant med utfallsmåttet för alla deltagare sammantaget, r(74) = -.38, p < 

.001 samt för smartphonegruppen, r(37) = -.58, p < .001. Detta innebar att ju 

högre dessa deltagare skattade på WAI-S, desto större förändring uppnåddes på 

utfallsmåttet. Sambandet var medelstarkt respektive starkt.  För 10 sessioners-

gruppen var sambandet inte signifikant. För att jämföra styrkan i sambandet 

mellan grupperna genomfördes en multipel regressionsanalys med 

huvudeffekter av grupp, skattning på WAI-S vecka tre och interaktionseffekten 

mellan prediktor och grupp. Resultatet visade på en signifikant interaktion 

mellan WAI-S och behandlingsarm, β = -.25, p < .05. Detta tyder på att 

skattningar av allians vecka tre har större betydelse för utfallet för deltagarna i 

smartphonegruppen jämfört med 10 sessionersgruppen. 

        De signifikanta sambanden mellan WAI-S vecka tre och behandlings-

utfallet för alla deltagare sammantaget samt för smartphonegruppen kvarstod 

även då WAI-S under förmätning kontrollerats för, rp(74) = -.37, p < .001 

respektive  rp(37) = -.58 , p < .001, vilket innebär att WAI-S mätt före 

behandling inte påverkar hur WAI-S vecka tre predicerar behandlingsutfallet. 

 
Diskussion 

 

Resultatdiskussion 
Till följd av studiens explorativa ansats har flera faktorer undersökts. Detta ökar 

risken för slumpmässiga samband, vilket bör tas hänsyn till vid tolkning av 

resultatet. Framför allt bör signifikanta samband på .05-nivå tolkas med 

försiktighet. Nedan diskuteras resultaten utifrån respektive frågeställning.  

 

Kan någon eller några av de demografiska faktorerna kön, ålder, civilstånd, 

sysselsättning, stad och utbildningsnivå predicera utfallet i den ena eller båda 

behandlingsbetingelserna?  
Resultaten visade att den enda demografiska faktorn som predicerade utfallet var 

sysselsättning, där de i 10 sessionersgruppen som hade en sysselsättning 

förbättrades mindre, medan de i smartphonegruppen som hade en sysselsättning 

tenderade att förbättras mer. Detta bör dock tolkas med stor försiktighet. Antalet 

deltagare som inte hade sysselsättning var litet och skilde sig dessutom åt mellan 

behandlingsarmarna, i 10 sessionersgruppen var två deltagare utan 

sysselsättning och i smartphonegruppen var samma antal sju personer. 

Variansen var således både liten och ojämn mellan behandlingsarmarna, vilket 

kan vara en förklaring till de samband som uppmättes och att dessa dessutom 

gick åt olika håll. Med andra ord, det som kan ha skett är att de två personer i 10 

sessionersgruppen som inte hade sysselsättning uppnådde en väldigt stor 

förbättring, vilket drog upp sambandet för denna grupp. 

        Även interaktionseffekten visade sig vara signifikant. Att det var så få som 

inte hade sysselsättning gjorde dock att interaktionseffekten till stor del blev 
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beroende av behandlingsarm, vilket ledde till problem med multikollinearitet 

(det vill säga att variablerna i regressionsmodellen korrelerade för högt). 

Därmed bör även interaktionseffekten tolkas med stor försiktighet. 

        Vi kan inte komma på någon möjlig teoretisk förklaring till varför det 

skulle vara positivt för 10 sessionersgruppen att inte ha sysselsättning medan det 

till och med tenderar att vara negativt för smartphonegruppen. Tidigare 

forskning kring denna prediktor tyder på att det gynnar behandlingsutfallet att ha 

en sysselsättning (de Graaf et al., 2010), men detta var alltså inget som kunde 

påvisas i denna studie.  

        I denna studie visade sig kön inte vara en betydelsefull prediktor för 

utfallet. Detta går i linje med tidigare studier där behandlingsresponsen inte har 

påverkats av deltagarnas kön (Parker et al., 2011). Inte heller var ålder en faktor 

som påverkade hur mycket deltagarna förbättrades, vilket även det går i linje 

med tidigare forskning som inte har kunnat påvisa detta samband (Lewis et al., 

2012; Hamilton & Dobson, 2002). Vid tolkning av detta resultat bör man dock 

vara medveten om att samplet inte var normalfördelat gällande ålder. De flesta 

deltagare var unga, hela 50 procent var 18-26 år, en fördelning som kan ha gjort 

att eventuella verkliga samband mellan ålder och utfall inte hittades. Det kan 

också vara så att ålder inte var relevant för förmågan att ta till sig de olika 

behandlingarna, varför signifikanta samband inte går att hitta.  

        I denna studie visade det sig att huruvida deltagarna hade en partner inte 

hade betydelse för hur det gick i behandlingen. Detta går emot tidigare forskning 

som generellt tyder på att det är fördelaktigt för behandlingsutfallet att ha en 

partner (Hamilton & Dobson, 2002), även om forskningen är tvetydig och det 

till och med finns exempel på studier där deltagare utan partner förbättrats mer 

(Button et al., 2012). Det som talar för resultatet i denna studie är att 

fördelningen i samplet mellan att ha partner och att inte ha det var mycket jämn. 

En möjlig tolkning till varför denna faktor inte var betydelsefull i den aktuella 

studien är att beteendeaktivering, vilket var den centrala komponenten i båda 

behandlingsarmarna, inte till stor del är beroende av eventuell hjälp (eller stjälp) 

från en partner. Detta då en partner i andra behandlingar kanske fungerar som ett 

stöd för att exempelvis planera in positiva aktiviteter, något som ju är den 

viktigaste komponenten i beteendeaktivering. En annan tolkning är att 

behandlingarna inte involverade några specifika interventioner för att förbättra 

relationer, vilket minskade sannolikheten att deltagares relationer började 

förändras under behandlingsperioden, något som skulle kunna ha en effekt på 

nedstämdhet. 

        Forskning på prediktorer för traditionell KBT-behandling har inte kunnat 

säkerställa att utbildningsnivå har betydelse för behandlingsutfall (Spek et al., 

2008) och detta samband saknades även i denna studie. Däremot har man kunnat 

se att en högre utbildningsnivå är fördelaktigt för utfallet i internetbaserad 

behandling (Spek et al., 2008), vilket kan förklaras av att en viss läs- och 

datorvana behövs för att kunna ta till sig sådana behandlingsformat. Om 
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smartphonebetingelsen i den aktuella studien liknas vid en internetbehandling 

skulle det inte ha varit en alltför långt dragen hypotes att förvänta sig att 

deltagare i den gruppen med högre utbildningsnivå skulle ha fått ett bättre utfall. 

Dock finns det stora skillnader mellan smartphonebehandlingen och andra 

internetbehandlingar, dels då man här även träffar en behandlare face-to-face 

och dels då man inte har lika omfattande textmaterial att arbeta med jämfört med 

andra internetbaserade behandlingar. Det finns dock ändå en möjlighet att denna 

faktor hade en betydelse för utfallet som inte lyckades identifieras. Detta på 

grund av att screeningformuläret efterfrågade högsta avklarade utbildningsnivå 

och inte pågående, samtidigt som många av deltagarna faktiskt var högskole- 

och universitetsstudenter och därmed till viss del har exempelvis samma läs- och 

datorvana som någon med en avklarad utbildning har. Detta hade kunnat 

undvikas om man specifikt hade undersökt pågående högskole- och 

universitetsutbildning som prediktor. 

        Huruvida deltagarna bodde i Stockholm eller Linköping predicerade inte 

utfallet. Detta var dock inget som var förväntat och har inte heller undersökts i 

tidigare forskning. Valet att undersöka denna prediktor handlade mer om att 

säkerställa att de olika rekryteringsmetoderna, som såg något olika ut i de olika 

städerna, inte påverkade utfallet.  

 

Kan någon eller några av de kliniska faktorerna initial depressionsnivå, 

tidigare depression, samtidig ångestdiagnos och initial ångestnivå predicera 

utfallet i den ena eller båda behandlingsbetingelserna? 

En av de kliniska faktorerna som undersöktes var huruvida deltagarna tidigare 

hade haft minst en depressionsepisod. Resultatet visade att detta inte predicerade 

utfallet, något som motsäger resultat från vissa tidigare studier som indikerar att 

det är negativt relaterat till utfallet (Carter et al., 2010; Andersson et al., 2004) 

men går i linje med andra studier där inget sådant samband kunnat påvisas (Spek 

et al., 2008; Hamilton & Dobson, 2002). 

        Att tidigare depression inte predicerade utfallet i denna studie kan ha berott 

på att det var väldigt få i samplet som inte hade haft en tidigare 

depressionsepisod, endast 12.5 procent av deltagarna. Variansen var därmed 

liten vilket kan försvåra möjligheten att hitta samband. Det kan också vara så att 

tidigare depressionsepisoder inte var hindrande för en större förändring i denna 

behandling. 

        Däremot visade det sig att initial nivå på depression, mätt med BDI-II, 

predicerade utfallet för alla grupper. Ju högre BDI-II-värde deltagarna hade 

initialt, desto fler poäng sjönk de på denna skattning. Det finns en relativt stor 

mängd forskning kring denna prediktor och resultaten har pekat åt lite olika håll. 

I studierna av Hamilton och Dobson (2002) samt Andersson et al. (2004) 

predicerade högre initial nivå ett sämre utfall. Resultaten i den aktuella studien 

gick däremot i linje med studier där högre initial depressionsnivå var relaterat 

till ett bättre utfall, såsom Dreissen et al. (2010), Spek et al. (2008) samt den 
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allra senast publicerade metaanalysen av Bower et al. (2013) som specifikt 

undersökte denna prediktor i lågintensiva behandlingar. Det går även i linje med 

fynden i examensuppsatsen av Trüschel och Windahl (2012), där man specifikt 

undersökte smartphonebehandling. Det är dock svårt att sätta dessa olika resultat 

i relation till varandra, då ”att förbättras” kan innebära olika saker beroende på 

studiens metod. I vissa fall åsyftas ett större förändringsvärde och i andra fall 

menar man den depressionsnivå deltagarna slutar på.      

        Att deltagarna med högre initial depressionsnivå i den aktuella studien 

förbättrades mer kan förstås utifrån att högre initiala skattningar ger utrymme 

för ett högre förändringsvärde (Graaf et al., 2010). En teoretiskt möjlig 

förklaring är att personer med allvarligare depression i psykologisk behandling 

kan lära sig fler nya strategier att ta till i vardagen, strategier som personer med 

lindrigare depression kanske redan använder. 

        Förekomst av ångest undersöktes på två sätt i denna studie, med samtidig 

ångestdiagnos (med MINI) samt med ångestsymtom skattat på BAI. Ingen av 

dessa visade sig ha betydelse för utfallet. Detta resultat går emot fynden i 

studierna av Andersson et al. (2004) samt Lamers et al. (2011). En möjlig orsak 

till detta kan vara att komponenterna i den aktuella behandlingen var relativt 

begränsade till att beröra enbart nedstämdhet och man kanske därmed arbetade 

mindre med ångest i denna behandling jämfört med andra KBT-behandlingar. 

Detta kan ha lett till att personers ångestsymtom inte aktualiserades och därmed 

inte utgjorde ett hinder för behandlingen. En motsatt förklaring kan vara att man 

även i beteendeaktivering indirekt arbetar med sin eventuella ångest, då man 

genom att aktivera sig i beteenden man tidigare känt motstånd inför utför en viss 

mängd exponering, något som är en viktig komponent i ångestbehandlingar. 

 

Kan deltagarnas användning av och attityd till sin smartphone predicera 

utfallet i den ena eller båda behandlingsbetingelserna?  

Så som fallet ofta kan vara med beteendeobservationer var det en stor del av 

smartphonefrågorna som visade sig ha icke-normalfördelade svar. Detta 

hanterades som tidigare nämnt med hjälp av att vi först räknade med Spearmans 

rangkorrelation och sedan med Pearsons produktmomentkorrelation då de visade 

sig vara jämförbara. 

        Överlag var det också liten varians i datan, spridningen i hur deltagare 

svarade på frågorna var med andra ord inte så stor. Dessutom var det ju för 

studien en förutsättning att äga en smartphone och i och med detta kan variansen 

anses vara begränsad redan från början. En för liten varians kan ha påverkat 

möjligheten att identifiera samband och bör således tas i beaktande vid 

tolkningen. 

        En av frågorna där ett signifikant samband fanns var fråga 10, “Jag märker 

att jag ofta använder min smartphone i sammanhang när jag känner mig osäker 

och uttittad”. Denna fråga korrelerade för 10 sessionersgruppen, men inte för 

smartphonegruppen eller för alla deltagare sammantaget. Om man skattar högt 
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på detta item skulle detta kunna tolkas som att man tenderar att använda sig av 

säkerhetsbeteenden i situationer som upplevs som obehagliga. Detta kan man i 

sin tur tänka sig vidmakthåller nedstämdhet, då man tar till säkerhetsbeteenden 

eller undviker aktiviteter eller beteenden som har slutat upplevas som positivt 

förstärkande. Varför denna fråga korrelerade med just denna grupp och inte med 

de deltagare som fick genomgå en smartphonebehandling kan möjligen förklaras 

av att deltagarna i smartphonegruppen som skattat högt på denna fråga till viss 

del fick lära sig att använda sin smartphone till mer adaptiva beteenden, såsom 

att arbeta med behandlingsapplikationen. Detta kan ha lett till att deras mående 

förändrades i högre grad. I 10 sessionersgruppen däremot, där smartphonen som 

säkerhetsbeteende inte adresserades, kanske deltagare som skattade högt på 

frågan fortsatte med detta beteende, vilket då utgjorde ett visst hinder för 

behandlingen och i förlängningen påverkade hur de skattade på eftermätningen. 

        Fråga 11, “Jag märker att jag ofta använder min smartphone för att slippa 

ta tag i saker jag egentligen borde göra”, korrelerade enbart med 

smartphonegruppen. De deltagare som skattade högt på detta item uppnådde 

större förändring på utfallsmåttet. En möjlig tolkning av även detta resultat är att 

deltagare som skattade högt på detta item före behandlingen (som således hade 

“mycket att lära”), och sedan fick lära sig att använda sin smartphone till annat 

(att arbeta med behandlingsapplikationen), uppnådde en större förändring 

jämfört med de i 10 sessionersgruppen som av behandlingens innehåll inte fick 

möjlighet till en ny beteenderepertoar kring smartphoneanvändning. För att 

uttala sig om både denna och föregående fråga skulle man dock behövt 

undersöka huruvida skattningen på detta item förändrades till följd av 

behandlingen, det vill säga om smartphonedeltagarna i mindre utsträckning 

använde sin smartphone som ett undvikandebeteende vid behandlingens slut.  

        Att deltagare som under behandling får lära sig att använda sin smartphone 

till annat än undvikande och att detta skulle vara fördelaktigt för 

behandlingsutfallet går emot resultaten av Trüschel och Windahls (2012) 

examensuppsats. I denna studie ingick smartphone som komponent i båda 

behandlingsbetingelserna, och ändå var höga skattningar på frågorna “Jag 

märker att jag ofta använder min smartphone när jag har tråkigt eller när jag 

inte har något annat att göra” samt “Jag märker att jag ofta använder mig 

smartphone när jag är ensam” relaterade till ett sämre behandlingsutfall. Dessa 

två frågor var dessutom inte signifikant relaterade till utfallet i den aktuella 

studien, vilket man hade kunnat förvänta sig om teorin om att smartphone-

gruppen fick lära sig nya fördelaktiga smartphonevanor stämmer. 

        De två frågor som lades till smartphoneformuläret för att undersöka TAM-

modellens (Qi et al., 2009) applicerbarhet på denna studie visade sig båda 

korrelera med utfallet. Höga skattningar på “Jag tycker att det är svårt att förstå 

hur man använder den smartphone jag äger” gav mindre förbättring för alla 

deltagare sammantaget och det fanns ett nära signifikant samband för 

smartphonegruppen. Att skatta högt på “Jag tycker att jag har stor användning 
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av min smartphone” var fördelaktigt för behandlingen för smartphonegruppen 

men icke-signifikant för 10 sessionersgruppen eller för alla deltagare 

sammantaget. Dessa två resultat kan förstås utifrån att TAM-modellen talar för 

att en produkts användarvänlighet samt hur stor användning man anser sig ha av 

produkten, kommer att påverka i vilken utsträckning man faktiskt använder den. 

Således kan smartphonedeltagarna, vars smartphoneanvändning var en 

förutsättning för behandlingen, ha varit mer beroende av sin attityd till sin 

smartphone och därmed använt den mer om de tyckte att de hade stor 

användning av den och mindre om de tyckte att den var svår att förstå. I 

förlängningen kanske detta även gällde behandlingsapplikationen, vilket då kan 

ha påverkat hur väl man tog till sig behandlingen och i slutändan skattade sitt 

mående. 

        Slutligen visade det sig att de två frågor som berörde hur aktivt man 

använder sina smartphoneapplikationer, både generellt och specifikt de som rör 

hälsa och livsstil, inte hade betydelse för utfallet i denna studie. Detta kan anses 

gå emot Trüschel och Windahls (2012) resultat, där det var till nackdel för 

utfallet om man ofta laddade ned nya applikationer till sin smartphone. 

Författarna spekulerade i om detta kunde förklaras med att 

behandlingsapplikationen blev “en i mängden” och därmed inte fungerade som 

en stimulus för att arbeta med behandlingen. Denna teori lyckades alltså inte 

föreliggande studie bidra till. Kanske var det så att det inte har betydelse för 

utfallet att ha många eller få applikationer som används, eller så lyckades den 

föreliggande studiens omformulering av frågan inte fånga det som var avsikten; 

att se om aktivt använda applikationer i förhållande till antal applikationer 

sammanlagt skulle kunna påverka hur just den aktuella 

behandlingsapplikationen används. 

 

Kan deltagarnas skattningar av allians inför respektive tidigt i behandling 

predicera utfallet i den ena eller båda behandlingsbetingelserna? 

Resultatet visade att skattningarna på WAI-S under tredje behandlingsveckan 

predicerade utfallet för alla deltagare sammantaget samt för deltagarna i 

smartphonegruppen, men inte för 10 sessionersgruppen. Interaktionsanalysen 

visade att alliansskattningarna vid den tredje behandlingsveckan hade större 

betydelse för utfallet för deltagarna i smartphonegruppen jämfört med de i 10 

sessionersgruppen. Ett flertal tidigare studier har visat att arbetsallians mätt vid 

tredje sessionen korrelerar med behandlingsutfallet i sedvanlig face-to-face-

behandling (Martin, Garske & Davis, 2000; Kokotovico och Tracey, 1990; 

Castonguay et al., 1996 ). Resultatet i den aktuella studien går dock mer i linje 

de som DeRubies och Feeley (1990) fann, det vill säga att allians inte predicerar 

behandlingsutfall i sedvanlig behandling.  

        Åtskilliga studier som undersökt allians i internetterapi har visat att en 

allians, likvärdig den i sedvanlig face-to-face-behandling, kan utvecklas även i 

detta behandlingsformat men att alliansen inte predicerar behandlingsutfallet 
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(Preschl et al., 2011; Andersson et al., 2012). Dock fann Linna (2007) i sin 

examensuppsats att höga alliansskattningar mätt tidigt under en 

internetbehandling kan förknippas med större symtomreduktion. Då 

smartphonebehandlingen i den aktuella studien är en kombination av face-to-

face-behandling och stöd av en smartphoneapplikation, något som kan liknas vid 

internetbehandling, är det svårt att relatera detta till tidigare forskning. Om man 

ser det som en internetbehandling går resultaten i linje med det som Linna 

(2007) fann i sin examensuppsats och om man ser det som en face-to-face 

behandling går resultaten i linje med exempelvis det Martin, Garske och Davis 

(2000) fann. Något som försvårar jämförelser ytterligare är att allians i den 

aktuella studien mättes under den tredje behandlingsveckan och inte efter den 

tredje sessionen, vilket är då allians mätts i många av de andra studierna. Detta 

är några faktorer som skulle kunna förklara att våra resultat inte helt stämmer 

överens med tidigare forskning.  

        En möjlig förklaring till att allians predicerade behandlingsutfallet i 

smartphonegruppen och inte i 10 sessionersgruppen skulle kunna vara att 

deltagarna i smartphonegruppen behöver arbeta mer självständigt med 

beteendeaktiveringen och att en god relation då behöver utvecklats relativt 

snabbt för att motivera deltagarna till att utföra de antidepressiva beteendena. I 

10 sessionersgruppen däremot fick deltagarna mer kontinuerligt stöd och var 

kanske därmed inte lika beroende av att en god allians utvecklas. En alternativ 

tolkning är att de deltagare som inte “hunnit” utveckla en god allians session tre 

i 10 sessionersbehandlingen, utvecklade en god allians under senare sessioner 

som påverkade utfallet, men som vi inte lyckats fånga då vi endast mätte allians 

efter session tre.  

        WAI-S administrerades även inför behandlingen för att undersöka om 

deltagarnas förväntningar på allians kunder predicera utfallet. Detta visade sig 

inte korrelera för någon av grupperna, vilket går i linje med Linna (2007) som 

inte heller fann någon korrelation mellan WAI-S skattningar inför behandling 

och utfallsmåttet. En möjlig förklaring till att förväntningar på allians inte 

predicerade utfallet i den aktuella studien skulle kunna vara att en generell 

positiv syn på relationer inte har något samband med behandlingsutfall. Vid 

kontroll av förmätningsvärdet på WAI-S kvarstod korrelationen mellan allians 

mätt under tredje behandlingsveckan och utfallsmåttet. Detta styrker slutsatsen 

att det var deltagarnas upplevelse av den relation som utvecklats under de tredje 

behandlingsveckorna som predicerade ett bättre behandlingsutfall snarare än en 

generellt positiv syn på relationer.   

        Medelvärdet för alliansskattningarna under den tredje behandlingsveckan 

var 5.25 för smartphonegruppen och 5.52 för 10 sessionersgruppen, vilket kan 

jämföras med medelvärdet 5.8 som Knaevelsrud och Maerckers (2006) beskrev 

som en stark alliansskattning. Således skattade deltagarna i båda grupperna 

allians relativt högt. I tidigare forskning har man diskuterat om en stark allians 

leder till symtomreduktion eller om symtomreduktion leder till en stark allians 
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(Kåver, 2011). Att allians mätts så pass tidigt i behandlingen skulle kunna tyda 

på det förstnämnda, men för att uttala sig om vad som medierade vad skulle 

allians och utfall behövts mätas kontinuerligt under behandlingens gång.  

 

Metoddiskussion 
 

Design 

I denna studie undersöktes sambanden mellan prediktorer och utfall i två olika 

behandlingsbetingelser. 10 sessionersgruppen betraktades som en kontrollgrupp 

då beteendeaktivering i face-to-face-format har visat sig vara en effektiv 

depressionsbehandling. Prediktionsanalyser utfördes i denna studie dock på båda 

grupperna samt på alla deltagare sammantaget. Detta gör att resultaten bidrar 

både till forskningsfältet kring prediktorer för depressionsbehandling i stort samt 

mer specifikt för smartphonebehandling och beteendeaktivering. 

        I det aktuella projektet har ett relativt stort antal möjliga prediktorer 

undersökts. Enligt Steketee och Chambless (1992) är det i prediktionsforskning 

en brist att forskare ofta “kastar ut nät” och ser vad de hittar. Väl genomförd 

prediktionsforskning bör istället föregås av ett omfattande förarbete och 

konkreta frågeställningar. Detta kräver dock en robust tidigare forskningsgrund, 

vilket till viss del saknas i den aktuella studien. Därmed anser Steketee och 

Chambless (1992) att en mer explorativ och bred ansats utan riktade hypoteser 

är rättfärdigad.  

        Deloresprojektets utfallsstudie designades som en randomiserad 

kontrollerad studie, vilket innebär att deltagarna randomiserades till en av två 

behandlingsbetingelser. Därmed randomiserades även prediktorvariablerna, i 

motsats till att personer med en viss prediktorvariabel (t.ex. ett visst kön) söker 

sig till främst en av de två behandlingarna. Detta ökar studiens interna validitet, 

man kan med andra ord anse de resultat som funnits som mer tillförlitliga (Field, 

2009). 

        En aspekt som ytterligare ökar den interna validiteten är att de 88 

deltagarna behandlades av ett stort antal behandlare, hela 26 personer. Varje 

behandlare behandlade dessutom deltagare ur båda behandlingsarmarna. Detta 

sammantaget minskar risken för att resultaten kan attribueras till 

behandlaregenskaper. 

        Inför detta projekt utformades som tidigare nämnts behandlingsmanualer 

till de båda betingelserna, där det framgick vilka komponenter som skulle ingå i 

de respektive sessionerna. Denna standardisering av behandlingsupplägget 

minskade risken för skillnader i utförande, något som kan anses öka den interna 

validiteten avsevärt. Att det fanns ett följsamhetsformulär som skulle fyllas i av 

både behandlare och deltagare efter varje session kan ha bidragit till en ökad 

motivation hos behandlarna att få med manualens komponenter. 

        Något som kan anses minska den interna validiteten är avsaknaden av en 

“passiv” kontrollgrupp, alltså en kontroll för tid. Därmed kan man inte med 
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säkerhet uttala sig om att de samband som hittats mellan prediktorer och utfall 

inte hade funnits även utan behandling. För att komma runt detta hade man 

kunnat ha en kontrollgrupp som under behandlingsperioden inte fick någon 

behandling alls. Projektets tidsramar möjliggjorde dock inte ett sådant upplägg. 

        Sammantaget kan denna studie anses ha en hög intern validitet. Detta sker 

dock alltid på viss bekostnad av en hög extern validitet, med andra ord hur 

generaliserbart resultatet är. I nedanstående avsnitt diskuteras detta vidare. 

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om hur väl resultaten kan anses vara gällande även i 

andra kontexter och med andra individer. De inklusions- och exklusionskriterier 

som var nödvändiga för detta projekt utgör en begränsning för 

generaliserbarheten, då det minskar den naturliga variation som finns i den 

kliniska verkligheten. Bland annat exkluderades deltagare som bedömdes 

suicidala från studien, samt deltagare där komorbiditet bedömdes utgöra ett 

hinder för behandlingen. Däremot fanns det en relativt stor variation av 

depressionsnivå bland deltagarna (även om vissa exkluderades på grund av allt 

för allvarlig depression), och även deltagare med samtidig ångestdiagnos och 

med pågående antidepressiv behandling inkluderades i de flesta fall. 

        Andra aspekter gällande projektets upplägg begränsar också 

generaliserbarheten något. Bland annat var det en förutsättning att äga en 

smartphone och alla som anmälde intresse för studien var medvetna om att de 

eventuellt skulle ingå i en smartphonebehandling. Därmed är variationen kring 

prediktorn smartphoneanvändning mindre än vad den rimligtvis är i andra 

sammanhang. Det var också ett förhållandevis stort antal studenter i samplet, 

möjligen till följd av de rekryteringsmetoder som användes. Generellt kan det 

också tänkas att viss bias i urvalet skapas av att inte alla personer aktivt söker 

sig till ett forskningsprojekt. 

        Något som stärker generaliserbarheten var att projektet genomfördes i två 

olika städer och att deltagarna därmed bodde i antingen Linköping eller 

Stockholm. Samplet hade också ett brett åldersspann (18-73 år) och var jämnt 

fördelade gällande civilstånd, hälften hade partner och hälften hade inte det. 

Enligt SBU (2004) drabbas ungefär hälften så många män som kvinnor av 

depression, vilket kan liknas vid vårt sample där 70.5 procent var kvinnor och 

29.5 procent var män. 

        För att kunna generalisera till andra kliniska sammanhang bör man också ta 

behandlarna i beaktande. I detta projekt var behandlarna studenter på 

psykologutbildningens avslutande terminer, något som skiljer detta projekt från 

andra kliniska sammanhang där behandlare ofta har mer erfarenhet. Man kan 

också spekulera i om inställningen till moderna behandlingsformat, såsom i 

denna studie, är mer positiv hos oerfarna jämfört med mer erfarna behandlare. 

        Sammantaget finns det både styrkor och begränsningar gällande 

generaliserbarheten i den aktuella studien. 
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Mätmetoder 

Mätmetoderna i denna studie bestod nästan uteslutande av självrapportering, 

både gällande prediktorvariabler och utfallsmått (med MINI-intervjun som enda 

undantag). Detta kan kritiseras, då självrapportering alltid innebär en risk för 

förvrängning av svar och misstolkning av frågor. Andra typer av mätmetoder, 

exempelvis beteendeobservationer, hade kunnat bredda bilden av deltagarna och 

därmed eventuellt visat på andra samband mellan prediktorer och utfall. Man 

hade också kunnat göra beräkningar på fler utfallsmått än ett, exempelvis hade 

kanske ett mått på livskvalité kunnat visa sig korrelera med våra valda 

prediktorer. Ett utökande av antal eller typ av mätmetoder har dock inte varit 

möjligt på grund av studiens redan stora omfattning.  

        I denna studie har både prediktorer och utfall undersökts med validerade 

och reliabla mätmetoder (värt att nämna är dock att de administrerats över 

internet och inte i pappersformat). Undantaget från detta är det formulär som 

användes för att undersöka deltagarnas smartphonevana och -attityd, vilket 

utformades för en tidigare examensuppsats och reviderades av oss utifrån 

resultat och reflektioner. Formuläret dras dock fortfarande med en del 

barnsjukdomar såsom att olika svarsalternativ innehåller samma svar och att det 

inte genererar något sammantaget mått på en deltagares smartphonevana eller -

attityd, varför varje item måste behandlas som en enskild prediktor. Formuläret 

har inte validerats och tolkningar av detta måste därför betraktas som 

explorativa.  

        Utfallsmåttet i denna studie var BDI-II mätt med residual gain scores. En 

fördel med detta är att man har kontroll för det mätfel som är kopplat till 

upprepade mätningar. En ytterligare fördel är att det tar hänsyn till individens 

initiala depressionsnivå, och därmed har man kontroll över att sambandet mellan 

prediktorn och utfallet inte påverkas av den initiala depressionsnivån. Därför 

kan man med större tillförsikt uttala sig om de enskilda prediktorernas 

förklaringsvärde. Ett annat alternativ hade varit att lägga in initial 

depressionsnivå som kontrollvariabel i varje analys. Steketee och Chambless 

(1992) menar att båda dessa metoder är lämpliga vid prediktionsforskning. En 

nackdel med att använda residual gain scores är att värdena är svårare att förstå 

jämfört med exempelvis råpoäng eller förändringsvärde (Steketee & Chambless, 

1992). Förutom detta presenteras resultaten omvänt, det vill säga låga tal betyder 

större förändring. Detta hade kunnat undvikas genom att vända på riktningarna i 

resultatpresentationen för att underlätta för läsaren av denna uppsats, men då vi 

ville hålla oss så nära ursprungsresultatet som möjligt så valde vi att inte göra 

det. 

        Studiens explorativa ansats gjorde att prediktorerna utforskades med ett 

flertal korrelationsanalyser. En nackdel med detta är att risken för typ I-fel ökar 

då många beräkningar utförs på samma data (Field, 2009). Ett sätt att komma 

runt detta hade varit att välja ut ett färre antal prediktorer och analysera dessa i 

samma beräkning, exempelvis i en multipel regression. För att göra detta behövs 
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dock en mer robust forskningsbakgrund att basera sitt val av prediktorer på. Då 

utbudet av tidigare prediktionsforskning är skralt, framförallt gällande mer 

moderna behandlingsformat, ansåg vi att det var mer lämpligt att göra flera 

korrelationsanalyser. Ett annat sätt att komma runt detta hade varit att korrigera 

alfanivån (Field, 2009), men återigen ansåg vi att den explorativa ansatsen 

rättfärdigade ett mer tillåtande tillvägagångssätt.  

        Vid korrelationsanalyser kan det alltid uppstå ett problem med så kallad 

restriction of range. Detta innebär att spridningen är begränsad, alltså att 

deltagarna skiljer sig åt mellan variablerna i för liten utsträckning. Detta gör att 

samband mellan variabler och utfall kan bli svårare att hitta, med andra ord ökar 

risken för typ II-fel (Steketee & Chambless, 1992). Som tidigare nämnts är 

variansen begränsad i några av de undersökta variablerna. En större varians hade 

kanske kunnat ge andra samband, exempelvis hade korrelationen mellan tidigare 

depression och utfall kunnat visa sig vara signifikant om färre deltagare hade 

haft tidigare depression. 

        Ett sample på 80 personer, som i den aktuella studien, anses av Steketee 

och Chambless (1992) vara förhållandevis stort. Dock sker en viss reducering i 

power då vi ville undersöka behandlingsarmarna var för sig, vilket kan ha 

inneburit att det fanns skillnader som inte upptäcktes. I den aktuella studien 

utfördes interaktionsanalyser endast i de fall då signifikanta korrelationer 

identifierats. Det hade kunnat vara möjligt att finna interaktionseffekter även i 

de fall då korrelationerna var icke-signifikanta. Vi ansåg dock att ett sådant fynd 

inte hade haft tillräcklig klinisk relevans för att motivera denna typ av analys. 

 

Etiska aspekter: Styrkor och begränsningar 

Denna studie kan anses ha många styrkor gällande etiska ställningstaganden. 

Framför allt fanns tydligt formulerade tillvägagångssätt för suicidbedömning 

och allvarliga situationer. Behandlarna fick också kontinuerlig handledning av 

professionella psykologer, och en läkare fanns knuten till projektet. Av etiska 

skäl strikta inklusions- och exklusionskriterier formulerade på förhand, vilket 

minskade risken för att deltagare med för allvarlig problematik eller suicidalitet 

inkluderades i studien.  

        Alla behandlare var medvetna om att en behandling som kombinerade face-

to-face-sessioner med smartphonestöd skulle jämföras med sedvanlig 

behandling. Dock var projektgruppen från första början tydlig med att 

förhoppningen var att behandlingsarmarna skulle visa sig vara likvärdiga, inte 

att den ena gruppen skulle överträffa den andra. På detta sätt undveks troligtvis 

risken att man som behandlare agerade olika beroende på vilken grupp ens 

deltagare tillhörde. 

        De etiska brister som kan nämnas är att deltagarna anmälde sig till studien 

med sin privata e-post och fick direkt svar till denna av två personer ur 

projektgruppen. Det fanns emellertid information om hur man kunde gå tillväga 

för att skapa en krypterad e-postadress. Ingen uppföljning på exkluderade 
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deltagare genomfördes, dock fick alla vid exklusion förslag på var de kunde 

vända sig för att söka eventuell annan behandling. En ytterligare möjlig svaghet 

är att behandlare vid eftermätning MINI-intervjuade de deltagare de själva hade 

behandlat. Möjligen kan deltagare bli mer benägna att svara på frågorna i en mer 

positiv riktning när de ställs av de egna behandlarna. 

 

Sammanfattning: Studiens styrkor och begränsningar 

Denna studies främsta styrka är dess höga interna validitet, bland annat till följd 

av randomisering till två olika behandlingsbetingelser, standardiserade 

manualer, många behandlare som behandlade ur båda grupperna samt ett relativt 

stort antal deltagare. Studiens resultat kan också anses bidra till både 

prediktionsforskning i stort och specifikt till kunskap om vad som kan påverka 

utfallet i ett blandformat där face-to-face-terapi kombineras med 

smartphonestöd. 

        En passiv kontrollgupp hade dock ytterligare ökat den interna validiteten, 

detta för att se om identifierade samband skulle ha gällt även i frånvaro av 

behandling. Jakten på den interna validiteten har också gjort den externa 

validiteten något lägre, aspekter såsom begränsad varians till följd av bland 

annat inklusions- och exklusionskriterier och en ännu oerfaren behandlargrupp 

bör tas i beaktande vid generalisering till mer verkliga kliniska sammanhang. 

 

Slutsats 

Modern teknologi kan med många fördelar användas i psykologisk behandling. I 

detta forskningsprojekt har en kombination av personliga möten och stöd via en 

smartphoneapplikation undersökts med goda resultat. Då denna studie är den 

första i sitt slag var syftet att utifrån en explorativ ansats undersöka för vilka 

detta behandlingsformat kan vara lämpligt, samt att ge uppslag för 

vidareutveckling av detta och liknande behandlingsformat.  

        Varken kön, ålder, civilstatus, utbildningsnivå, tidigare depression eller 

samtidig ångest visade sig predicera utfallet i varken smartphonebehandlingen 

eller 10 sessionersbehandlingen, något som skulle kunna tyda på att båda 

behandlingsformaten passar en bred patientgrupp. En hög initial depressionsnivå 

predicerade en större förbättring i båda behandlingsbetingelserna, vilket kan 

indikera att personer med allvarligare symtom drar stor nytta av behandlingarna. 

Detta med brasklappen att personer med mycket svår depression inte deltog i 

denna studie. 

        I smartphonegruppen visade sig deltagarnas smartphonevana påverka 

resultatet, vilket kan vara värt att tänkta på vid användning av 

behandlingsformatet i patientgrupper som inte är vana vid smartphones. Det kan 

då vara lämpligt att inleda behandlingen med en kortare smartphonekurs. 

        En god allians under tredje behandlingsveckan visade sig predicera 

behandlingsutfallet i smartphonegruppen men inte i 10 sessionersgruppen. Detta 
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tyder på att det blir extra viktigt att snabbt börja arbeta på alliansen då man 

träffas så pass få gånger. 

       Sammanfattningsvis kan en kombination av face-to-face-behandling och 

stöd av en smartphoneapplikation vara ett bra sätt att göra depressions-

behandling mer kostnadseffektivt så att fler personer kan få hjälp, utan att det 

blir på bekostnad av det verkliga mötet. 

Framtida forskning 
Det finns en stor mängd faktorer som kan påverka utfallet i psykologiska 

behandlingar, varför en avgränsning är nödvändig i prediktionsforskning. I den 

aktuella studien gjordes valet av undersökta faktorer utifrån tidigare forskning 

och eget intresse, men i framtida studier skulle det vara intressant att undersöka 

även andra möjliga prediktorers betydelse för behandlingsformat som 

kombinerar face-to-face-sessioner med smartphonestöd. Förslag på sådana är 

personlighetsfaktorer, behandlingens trovärdighet och deltagares förväntningar, 

trauma under uppväxten samt tidig behandlingsrespons. 

        En replikering av den aktuella studiens resultat är nödvändig för att med 

större säkerhet kunna uttala sig om vilka variabler som predicerar utfallet i 

denna typ av behandlingsformat. Ett större antal deltagare skulle också öka 

möjligheterna att identifiera samband, då viss power gick förlorad till följd av 

jämförelsen mellan behandlingsbetingelser i föreliggande studie. Syftet med 

denna studie har inte varit att undersöka på vilket sätt olika prediktorer påverkar 

utfallet, men i framtida forskning skulle mediatorsanalyser kunna belysa olika 

faktorers funktion som kausala agenter som driver utfallet. 

        Då den smartphonestödda behandlingen är ny i sitt slag skulle det även vara 

av intresse att undersöka hur de inblandade, både deltagare och behandlare, 

upplevde detta upplägg. Förslagsvis skulle fördelar och nackdelar med att 

använda en smartphone som terapiverktyg kunna lyftas fram med hjälp av en 

kvalitativ ansats. 
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Appendix 

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

räkna från den första du ägt.  
 
                                                                                        
            1                   2                    3                 4               5                6               7 

                                                                                                   
 
 
1. Mindre än 1 månad  
2. 1-3 månader 
3. 3-6 månader 
4. 6 månader till 1 år 
5. 1-2 år  
6. 2-4 år 
7. 4 år eller längre 
 
 
2. Uppskattningsvis, vid hur många tillfällen i veckan eller per dag använder du din telefon till 

annat än att ringa och skriva/läsa SMS? (exempelvis surfar, kolla mail och Facebook) 
 
                                                                                      
            1                   2                    3                 4               5                6               7 

                                                                                                   
 
1. 1 gång i veckan eller mindre 
2. 2-7 gånger i veckan 
3. 2-5 gånger per dag 
4. 5-10 gånger per dag 
5. 1-2 gånger i timmen 
6. 3-5 gånger i timmen 
7. 5 eller fler gånger i timmen  
 
 
3. Uppskattningsvis, hur ofta laddar du ner nya applikationer till din smartphone?  
                                                                                       
            1                   2                    3                 4               5                6               7 

                                                                                                   
 
1. Aldrig 
2. 1 gång i halvåret 
3. 1 gång var tredje månad 
4. 1 gång per månad 
5. 2-4 gånger i månaden 
6. 1 eller flera gånger vecka 
7. 1 eller flera gånger dag 
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4. Hur många applikationer har du just nu på din smartphone som du själv laddat ned? (dvs som 
inte fanns på din smartphone då du köpte den) 
 
………st 
 
5. Hur många av dessa uppskattar du att du använder minst en gång per vecka? 
 
………st 
 
 
6. Uppskattningsvis, hur många applikationer har du på din smartphone som rör hälsa eller 
livsstil? (exempelvis träning, kost, sömn, avslappningsövningar, psykisk eller fysisk hälsa) 
 
……...st 
 
 
7. Hur många av dessa uppskattar du att du använder minst en gång per vecka? 
 
……..st 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Hur väl stämmer dessa påståenden in på dig på en skala mellan 1 och 7: 
 
                       
8. Jag märker att jag ofta använder min smartphone när jag känner mig ensam. 
 
Stämmer inte alls                                                                                       Stämmer helt och hållet 
            1                   2                    3                 4               5                6               7 

                                                                                                   
 

 

 
 
9.  Jag märker att jag ofta använder min smartphone när jag har tråkigt eller när jag inte har något 
annat att göra. 
 
Stämmer inte alls                                                                                       Stämmer helt och hållet 
            1                   2                    3                 4               5                6               7 

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

                                                                                                   
 
 
 
12. Jag tycker att det är svårt att förstår hur man använder den smartphone jag äger. 
 
Stämmer inte alls            Stämmer helt och håller 
 1           2          3               4         5     6          7 
 
 
 
 
13. Jag tycker att jag har stor användning av min smartphone. 
 
Stämmer inte alls                                                                                     Stämmer helt och håller 
 1                   2                      3                4                  5           6                     7 
 
 
 

 

 


