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INTERNETFÖRMEDLAD DEPRSSIONSBEHANDLING: 
EN JÄMFÖRELSE MELLAN FYSISK AKTIVITET OCH BETEENDEAKTIVERING 

 
Emma Sjöström 

 
 

Depression är en av vår tids vanligaste folksjukdomar, trots det söker bara hälften av alla drabbade 
vård. Ett sätt att nå ut till fler är genom internetbaserade behandlingsmetoder. Syftet med förelig-
gande studie var att undersöka effekten av fyra behandlarunderstödda internetadministrerade 
behandlingar vid mild till måttlig depression. Två av behandlingarna bygger på fysisk aktivitet och 
två på beteendeaktivering. Inom varje betingelse har rationalen manipulerats. Därtill används en 
kontrollgrupp. 312 deltagare randomiserades till de fem grupperna. Resultaten visar att samtliga 
behandlingar leder till minskade depressionssymtom, däremot gick det inte att påvisa några signi-
fikanta mellangruppsskillnader. Samtliga grupper uppvisar en ökad fysik aktivitet och det gick att 
påvisa en signifikant mellangruppsskillnad då de grupper som inte fått någon rational ökat sin fy-
siska aktivitet signifikant mer än kontrollgruppen. En trolig anledning till att inga mellangrupps-
skillnader gällande depressionssymtom gick att identifiera är att även kontrollgruppen minskat 
sina symtom avsevärt.  
 
Depression is one of the most widespread diseases of our time, but only fifty percent of the diseased 
seeks out for help. One way to reach out to more people is by offering internet based treatment 
methods. The purpose of this study is to investigate four therapist supported internet adminis-
trated treatments for mild to moderate depression. Two of the treatments are based on physical 
activity and two on behavioural activation. The treatment rationale in each condition has been ma-
nipulated. A control group has been used. 312 participants were randomized to the five groups. The 
results show that all the treatments leads to decreased symptoms of depression, but no in between 
group differences were found. All groups showed an increase of physical activity and there was a 
between group difference between the groups without rationale and the control group. The groups 
without rationale had increased their physical activity more than the control group. One possible 
explanation to the lack of between group differences on symptoms of depression is the fact that the 
control group also decreased their symptoms substantially. 

 
Nedstämdhet, dålig aptit, sömnlöshet och svårigheter att koncentrera sig drabbar 
de allra flesta människor någon gång i livet. Ofta är det snabbt övergående och på-
verkar inte det vardagliga livet nämnvärt, men ibland stannar känslorna kvar un-
der en längre tid vilket skapar lidande och försämrad funktion i arbete, studier 
eller andra viktiga delar av livet. Personen kan då ha drabbas av en egentlig de-
pressionsepisod. Egentlig depressionsepisod skiljer sig från det som i dagligt tal 
ibland benämns som ”deppig” genom att det är en psykiatrisk diagnos, vilket inne-
bär att den finns med i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV, 
DSM-IV. Bland kriterierna för diagnosuppfyllelse ingår bland annat; nedstämdhet 
under större delen av dagen, förlorat intresse av sådant som tidigare varit roligt, 
känsla av hopplöshet, sömnsvårigheter, oavsiktlig viktförändring, svaghetskänsla 
och svårigheter att koncentrera sig. Därtill krävs att symtomen funnits så gott som 
dagligen under minst två veckor och att det lett till svårigheter som haft påverkan 
på individens funktion i vardagen samt att det inte går att se som naturlig sorg ef-
ter exempelvis en närståendes bortgång (American Psychiatric Association, 1994). 
För enkelhetens skull kommer hädanefter termen ”depression” användas när 
egentlig depressionsepisod åsyftas. 
 

http://tyda.se/search/widespread+disease?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
http://tyda.se/search/substantially?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
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Depression är en av vår tids allra vanligaste folksjukdomar och mer än var femte 
svensk beräknas uppfylla diagnosen någon gång i livet. (Mattisson, Bogren, 
Nettelbladt, Munk-Jörgensen, & Bhugra, 2005). År 2020 beräknas det vara den näst 
vanligaste dödsorsaken i världen efter ischemiska hjärtsjukdomar (Lopez, 
Mathers, Ezzati, Jamison, & Murray, 2006). Hos kvinnor är depression nästan 
dubbet så vanligt förekommande som hos män (Weissman et al., 1996). Depres-
sion kan självläka (Whiteford et al., 2013) men många som drabbats och blir friska 
återinsjuknar senare i livet och för varje ny episod ökar sannolikheten för att 
drabbas ytterligare en gång. Ofta blir intervallen mellan episoderna allt kortare 
(Angst & Preisig, 1995). Depression kan uppkomma under alla skeenden i livet, 
men ett första insjuknade är allra vanligast i unga vuxna år (Ebmeier, Donaghey, & 
Steele, 2006) och det leder ofta till försämrad livskvalité samt utgör en ökad risk 
för självmord (Angst, 1995). Långvarig depression kan också leda till ett utanför-
skap på arbetsmarknaden och därmed en försvagad privatekonomi (Simon, 
Chisholm, Treglia, & Bushnell, 2002). Det ökar även risken att drabbas av olika ty-
per av somatiska sjukdomar (Moussavi et al., 2007). Förutom att det orsakar ett 
stort lidande hos den som har diagnosen är depression även förknippat med stora 
samhällsekonomiska kostnader framförallt i form av frånvaro från arbete, ökad 
dödlighet, hög konsumtion av sjukvårdstjänster och ökad sjuklighet över lag. De 
svenska samhälliga kostnaderna till följd av depressioner fördubblades mellan 
åren 1997 och 2005 och i takt med att fler och fler får diagnosen är det sannolikt 
att kostnaderna kommer att öka ytterligare (Sobocki, Lekander, Borgström, Ström, 
& Runeson, 2007).  
 
Trots att depression är en av vår tids allra största folksjukdomar söker bara drygt 
hälften av alla drabbade vård (Angst et al., 2002). En anledning är att diagnosen, 
trots sin höga prevalens, fortfarande präglas av en rad stigman och därmed känner 
många en rädsla för hur andra ska reagera om de söker hjälp och det finns även 
oro för att inte bemötas på ett bra sätt av professionella (Barney, Griffiths, Jorm, & 
Christensen, 2006).  Utav de vuxna som ändå söker vård för depression vänder sig 
de allra flesta till första linjens sjukvård, vanligtvis sin lokala vårdcentral (Social-
styrelsen, 2010). Även fast många drabbade inte söker hjälp lyckas samhället ändå 
inte möta upp den rådande efterfrågan på psykologisk behandling. För tre år sedan 
kunde 83 % av Sveriges primärvårdsenheter erbjuda någon form av psykologisk 
behandling och av dem var det 72 % som hade möjlighet att göra det i egen regi. 
Även om en stor andel primärvårdsenheter kunde erbjuda psykologisk vård så 
visar siffrorna på att 56 % av de som gjorde det hade mindre än en helårsarbetan-
de med psykoterapeutisk kompetens (Socialstyrelsen, 2013). I förlängningen har 
detta lett till att 80-95 % av alla som söker behandlig för depressiva besvär erbjuds 
medicinsk behandling, vilket strider mot Socialstyrelsens (2010) riktlinjer som i 
första hand rekommenderar psykologisk behandling. Den huvudsakliga anledning-
en anges vara att det saknas personal med rätt kompetens (Socialstyrelsen 2013; 
Socialstyrelsen 2010). Tillgången till psykologisk behandling ser även väldigt olika 
ut runt om i landet. År 2010 fanns minst andel legitimerade psykoterapeuter per 
invånare i Norrbottens län medan Stockholms län, som hade flest, hade nästan tre 
gånger så många legitimerade psykoterapeuter per invånare (Socialstyrelsen, 
2013).  
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I dagsläget behandlas depression oftast med psykoterapi och/eller psykofarmaka. 
De vanligaste typerna av psykofarmaka vid depression är preparat som ökar sero-
tonin- och noradrenalinhalterna, så kallade SSRI- och SNRI-preparat. Båda typerna 
av preparat har visat sig ha god effekt (Spielmans, Berman, & Usitalo, 2011) men 
det är också viktigt att vara medveten om de biverkningar som medicinerna kan 
ge, till exempel; nedsatt reaktionsförmåga, muntorrhet, minskad sexuell lust, illa-
mående och huvudvärk (Ferguson, 2001). På grund av de vanligt förekommande 
biverkningarna är anti-depressiva inte att rekommendera i ett tidigt stadium av en 
depression eller vid lindrigare besvär (Ebmeier et al., 2006). 
 
Den absolut vanligaste psykologiska behandlingsformen inom primärvården är 
kognitiv beteendeterapi, KBT. Andra vanligt förkommande behandlingar utgörs av 
psykodynamisk terapi, beteendeterapi och familjeterapi. Vid svår depression kan 
vård inom psykiatrin bli aktuell. Inom psykiatrin används förutom läkemedelbe-
handling och psykoterapi även elektrokonvulsiv behandling (Socialstyrelsen, 
2013), vilken visat sig ha god effekt när snabba resultat behövs, dock medför be-
handlingen vissa risker som exempelvis minnestörningar (Sackeim et al., 2007). 
Samtliga behandlingar har samma mål, vilket är att individen ska tillfriskna och 
kunna återgå till en så normal vardag som möjligt. Det är också av största vikt att 
minska risken för återinsjuknande i framtiden och forskningen visar att psykolo-
gisk behandlig har betydligt mer långskitiga effekter än anti-depressiva läkemedel 
(Spielman et al., 2011).  
 
Det är tydligt att svenska samhället idag inte kan uppfylla hela behovet av depres-
sionsvård (Socialstyrelsen, 2010). Ett sätt att nå ut till fler individer med milda till 
måttliga besvär är att erbjuda internetbaserad psykologisk behandling (Griffiths & 
Christensen, 2007), som under de senaste åren blivit allt vanligare inom den 
svenska primärvården (Socialstyrelsen, 2013). Internetterapi kräver mindre per-
sonalresurser och gör det därför möjlig att behandla fler personer med färre ar-
betstimmar och eftersom behandlingen sker på distans är den också ett verktyg för 
att komma åt de personer som bor i glesbygd eller de som av någon anledning inte 
vill söka sig till vården (Griffiths & Christensen, 2007). I dagsläget finns ett flertal 
metastudier som ger god evidens för olika typer av internetterapier i behandling 
av depressionssjukdomar (Andersson, Cuijpers, Carlbring, Riper, & Hedman, 2014; 
Spek et al., 2007). En nyligen publicerad studie visar på att internetterapi vid de-
pression även tycks ha positiva bieffekter i form av ökad självkänsla och 
livskvalité. Studien poängterar dock att forskningen fortfarande vet för lite om hur 
behandlingen bör läggas upp för att få så god effekt som möjligt och om vilka me-
kanismer som egentligen är verksamma i terapin och därmed finns det ett stort 
behov av vidare studier (Crisp, Griffiths, Mackinnon, Bennett, & Christensen, 
2014).  
 
Det är vanligt att den som är deprimerad känner sig orkeslös och har tappat lusten 
att göra saker som den tidigare tyckt varit givande och roliga, vilket i sin tur leder 
till en tillbakadragen och inaktiv livsstil. Ett sätt som visat sig varit effektivt för att 
minska depressionssymtom är att bryta mönstret genom att återinföra lustfyllda 
aktiviteter i livet (Dimidjian, Barrera, Martell, Muñoz, & Lewinsohn, 2011). Två 
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olika typer av framgångsrika behandligar vid mild till måttlig depression med 
fokus på just aktivering är behandling med fysik aktivitet (FA) (Blumenthal et al., 
2007; Cooney, Dwan, & Mead, 2014; Dinas, Koutedakis, & Flouris, 2011; Dunn, 
Trivedi, Kampert, Clark, & Chambliss, 2005; Josefsson, Lindwall, & Archer, 2014; 
Rethorst, Wipfli, & Landers, 2009) och så kallad beteendeaktivering (BA) (Cuijpers, 
Straten, & Warmerdam, 2007; Dobson et al., 2008; Mazzucchelli, Kane & Rees, 
2009). Båda typerna av behandling utgår från konkreta och obeserverbara 
beteenden och är därmed lättadminsterade och kräver mindre erfarna behandlare 
än andra metoder, därtill pekar studier på att behandlingsformerna är tidseffektiva 
(Cuijpers et al., 2007). Därmed har metoderna potential för att förmedlas via 
internet (Dimidjian et al., 2011), vilket också bekräftats i ett fåtal studier (O’Mahen 
et al., 2013; Rosenbaum, Newby, Steel, Andrews, & Ward, 2015). Dock kvarstår 
även här många frågetecken och det finns således ett behov av fler studier av de 
olika behandlingsmetoderna. 
 
FA definieras som ”all typ av rörelse som ger ökad energiförbrukning” och 
begreppet rymmer därmed allt från exempelvis regelrätta träningsaktiviteter till 
trädgårdsarbete och andra aktiva vardagssysslor (Statens folkhälsoinstitut, 2006). 
För lite FA ökar risken för att drabbas av en rad olika fysiologiska besvär som 
exemplvis hjärt- och kärlsjukdomar (Barengo et al. 2004) och diabetes (Carnethon 
et al., 2007). Forskningen visar även att låg FA ökar risken för att insjukna i en 
depressionssjukdom och att låg FA kan upprätthålla en pågående depression. 
Resultaten står sig även när studierna kontrollerar för andra påverkande faktorer 
som exempelvis socioekonomisk status och samsjuklighet (aan het Rot, Collins, & 
Fitterling, 2009).  
 
Under de senaste tio åren har det publicerats flera studier som visar på god effekt 
av psykologiska behandlingsmetoder som syftar till ökad FA  (Barbour, Edenfield, 
& Blumenthal, 2007; Cooney et al., 2014; Dinas et al., 2011; Dunn et al., 2005; 
Josefsson et al., 2014; Rethorst et al., 2009). Effekten av behandlingen har visat sig 
vara jämförbar med KBT (Rimer et al., 2012) och/eller anti-depressiva läkemedel 
(Blumenthal et al., 2007; Rethorst et al., 2009; Rimer et al., 2012). Den exakta 
verksamma mekanismen i behandlingen är fortfarande oklar. Forskningen pekar 
dock på att FA är förknippat med en rad positiva psykologiska effekter som 
exemplevis ökat självförtroende, känsla av kontroll, känsla av att lyckas, ökad 
känsla av självständighet och även känsla av tillhörighet (aan het Rot et al., 2009).  
Det finns också visst stöd för att FA påverkar en rad olika hormoner och 
signalsubstanser som i sin tur påverkar hjärnan på ett humörshöjande sätt 
(Meeusen & De Meirleir, 1995). 
 
Många studier med FA har dock präglats av metodologiska svårigheter där det dels 
varit svårt att fastställa kausla samband och att uttala sig om vilken frekvens, 
duration och intensitet som krävs för att åstadkomma resultat (Nyström, Neely, 
Hassmén, & Carlbring, 2015). En studie som starkt ifrågasatt huruvida det 
överhuvudtaget finns en relation mellan depression och FA är en tvillingstudie av 
De Moor, Boomsma, Stubbe, Willemsen och  de Geus (2008) där resultatet pekar på 
att effekten inte styrs av träningen i sig utan snarare av genetiska faktorer. I 
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studien kunde forskarna inte påvisa att den enäggstvilling som rörde på sig mindre 
uppvisade mer depressionsymtom än den andra och därmed drar de slutsatsen att 
genetiken kan vara en avgörande faktor för resultatet. När det gäller duration, 
frekvens och intensitet har det nyligen publicerats en litteraturöversikt vilken 
pekar på att det inte tycks spela så stor roll vilken typ av FA som genomförs då 
studier visar att  både anareob och aerob träning ger goda behandlingsresultat 
(Nyström et al., 2015). Det finns inte heller tydligt stöd för någon speciell typ av 
intensitet på träningen, då även lågintensiv träning ger resultat. Däremot tycks 
frekvensen vara av vikt och författarna till litteraturöversikten föreslår att 
träningen bör utföras minst tre dagar i veckan och minst 30 minuter åt gången för 
att ge resultat. Vidare tycks det vara av vikt att behandligen skräddarsys för den 
individuella klienten på ett sådant sätt att aktiviteten, genom dialog, anpassas till 
den enskillde individen (Nyström et al., 2015). 
 
BA som behandlingsmetod utvecklades under 1970-talet av Lewinshon och hans 
kollegor (Dimidjian et al., 2011). I BA läggs stor vikt vid kontextuella faktorer och 
huvudfokus i behandlingen läggs därmed på aktiviteter i personens vardag. BA 
bygger på idén om att deprimerade personers beteenden syftar till att hantera sina 
egna responser på omgivningen, vilka kommer ur för lite positiv förstärkning och 
för mycket aversiv kontroll (Lewinsohn, 1974). Vanliga icke-funktionella beteende 
hos deprimerade är, som tidigare nämnts, orkeslöshet, tillbakadragande och initia-
tivlöshet. Det är skönt att ligga kvar i soffan och det upplevs kortsiktigt som en be-
löning, men det hindrar personen från den positiva förstärkning som sociala inter-
aktioner och trevliga aktiviteter kan ge. Med tiden blir individens beteendereper-
toar mindre och mindre vilket leder till sekundära problem i form av frånvaro från 
jobb, förlorade vänskapskontakter och rubbade sömn- och matrutiner. Huvudfo-
kus i BA är att bryta den onda cirkeln och återinföra positiva förstärkare i varda-
gen (Dimidjian et al., 2011). 
 
BA har med åren blivit en väletablerad behandlingsform för depression och dess 
effekter har visat sig, likt FA, jämförbara med KBT (Cuijpers et al., 2007; Dobson et 
al., 2008; Mazzucchelli et al., 2009) och anti-depressiva läkemedel (Dobson et al., 
2008). Det har också visat sig att effekten av behandling med BA håller längre än 
av behandling med anti-depressiva läkemedel (Dobson et al., 2008). Därtill visar en 
studie av Masterson et al. (2014) att BA ger så kallade ”sudden gains” (positiva 
effekter direkt efter påbörjad behandling) hos personer som med mild till måttlig 
depression.  
 
I denna studie undersöks två olika typer av BA. Den ena bygger på en modell av 
Lewinshon och den andra utgår till stor del från en modell senare framtagen av 
Martell. Lewinshons modell bygger på att öka antalet adaptiva aktiviteter (aktivite-
ter som förknippas med välmående eller mästrande), minska aktiviteter som upp-
rätthåller depressionen och att öka tillgången till belöningar. Detta görs genom att 
använda tekniker som att registrera sina aktiviteter och schemalägga mer lustfyll-
da sådana och därigenom bryta det inaktiva mönstret (Lewinsohn, 1974). Martells 
modell är sprungen ur Lewinshons, men skiljer sig åt genom att Martell tillhanda-
håller en tydligare behandlingsrational där klienten själv lär sig att förstå vilka be-
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teenden som upprätthåller den egna depressionen (Martell, Herman-Dunn, 
Dimidjian, 2010).  
 
En behandlingsrational (eller enbart ”rational”) är en förklaring som 
tillhandahåller klienten information om hur behandlingen genomförs och på vilka 
grunder olika interventioner görs. Den skulle i det närmaste kunna bekrivas som 
en föklaring till varför behandlingen fungerar och i traditionell KBT finns ofta detta 
invävt i behandlingen. Forskningen pekar på att om klienten lyckas ta till sig och 
internalisera rationalen så har det positiva effekter på behandlingsutfallet (Addis & 
Jacobson, 2000). Huruvida rational har betydelse i FA och BA samt i 
internetterapier är ännu oklart vilket understrycker behovet av vidare forskning. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka effekten av fyra behandlarunderstödda inter-
netadministrerade behandlingar vid mild till måttlig depression. För att uppfylla 
syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 
 

- Har behandlingarna någon effekt på depressionssymtom?  
- Finns det någon skillnad i effekt på depressionssymtom mellan de fyra olika 

behandlingsgrupperna? 
- Finns det någon skillnad i effekt på depressionssymtom mellan FA och BA? 
- Har rationalen någon betydelse för utfallet? 
- Leder behandlingarna till ökad fysisk aktivitet? 

 
 

Metod 
 
Materialet till studien är hämtat från ett större forskningsprojekt kallat Actua!. 
Projektet bedrivs genom ett samarbete mellan de psykologiska institutionerna vid 
Umeå, Stockholms, Linköpings och Uppsala universitet (se Carlbring et al., 2013). 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagare från hela Sverige rekryterades genom annonser på affischer, i dagspres-
sen och på olika internetsidor som till exempel studie.nu. Vidare länkade personer 
till projektet via sociala medier så som Facebook och Twitter. Studien uppmärk-
sammades även i ett inslag i TV4’s ”Nyhetsmorgon”. Anmälan om intresse att delta 
gjordes på studiens hemsida, actua.se. För att inkluderas i projektet var deltagaren 
tvungen att uppfylla diagnosen för mild till måttlig egentlig depressionsepisod en-
ligt DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 1994), skatta 15-35 poäng på 
MADRS-S, ha fyllt 18 år, ha tillgång till dator med internet, vara bosatt i Sverige och 
förstå svenska. Personer uteslöts även om de var att anse som suicidala eller djupt 
deprimerade, deltog i annan psykologisk behandling, hade gjort förändringar i 
anti-depressiv medicinering (eller annan medicinering som kan påverka humöret) 
under senaste tre månaderna, var aktiva motionärer eller uppfyllde en annan psy-
kiatrisk diagnos. Deltagarna rekryterades löpande från januari 2013 till maj 2014. 
1179 personer sökte till studien varav 312 uppfyllde samtliga inklusionskriterier, 
se Figur 1. För demografiska data, se Tabell 1.  



8 
 

 
  

Screening: n=1179 Exkluderades: n=659 
Orsak: 
 Annan huvudproblematik: n=129 

 Hög fysik aktivitet: n= 116 
 Subklinisk grupp: n=87 
 Svår depression eller suicidrisk: n=65 

 Går inte att nå: n=58 
 Övrigt: n=37 
 Förändrad medicinering: n=36 

 Pågående psykologisk behandling: n=32  
 Inget telefonnummer angivet:  n=23 

 Vill inte randomiseras: n=18 
 Vill inte längre delta: n=18 
 Bor utomlands: n=13 

 Teknist fel: n=8 
 Omyndig: n=5 
 Vill/kan inte prata i telefon: n=5 

 Omotiverad: n=5 
 Oseriös ansökan: n=4 

Ringdes upp för intervju: n=520 

Exkluderades: n=208 
Orsak: 
 Subkliniskt grupp: n=107 

 Uppfyller annan diagnos: n=30 
 Förändrad medicinering: n=26 
 Pågående psykologisk behandling: n=19  

 Hög fysisk aktivitet: n=18 
 Suicidrisk: n=7 
 Vill inte randomiseras: n=1 

Randomiserades till en av  
de fem grupperna: n=312 

Figur 1. Flödesschema över rekryteringsprocessen och behandlingen. 

FA utan rational: 
 n=70 

BA med rational: 
n=51 

Kontrollgrupp: 
n=55 

FA med rational: 
n=65 

BA utan rational: 
 n=71 

n=34  

n=59 

Deltagare som fyllt i minst en upprepad mätning (vecko– eller eftermätning) med PHQ-9, n=286 

n=63 n=62 n=49 n=53 

n=18 

n=34 

Deltagare som fyllt i eftermätning med IPAQ, n=194 

n=47 n=34 n=45 

n=8 n=8 n=10 n=4 

Deltagare som meddelat avhopp, n=48 
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Tabell 1. Demografiska data 
     FA utan rational FA med rational BA utan rational BA med rational  Kontrollgrupp 

Kön 
     Kvinna 60 51 54 39 36 

Man 10 14 17 12 19 

Ålder 
     18-37 30 32 34 17 22 

38-57 26 27 29 27 24 

58+ 14 6 8 7 9 
 
Alla personer som sökt till studien fick fylla i en förmätning bestående av ett inter-
netadministrerat frågeformulär. De personer som uppfyllde alla inklusionskriteri-
er efter den första screeningfasen ringdes upp av en behandlare som genom en 
semistrukturerad intervju gjorde ytterligare en bedömning. De deltagare som efter 
avslutad telefonintervju fortfarande bedömdes möta upp till inklusionskriterierna 
randomiserades, med hjälp av ett specialutformat datorprogram, in i någon av de 
fyra behandlingsgrupperna eller till kontrollgruppen. Två grupper har behandlats 
med FA och två med BA. Inom respektive betingelse har rationalen manipulerats 
vilket resulterat i de fyra aktiva behandlingsgrupperna; FA utan rational, FA med 
rational, BA utan rational och BA med rational. 
 
Procedur 
Samtliga behandlingsgrupper har följt ett tolv veckor långt behandlingsprogram 
bestående av åtta olika behandlingsmoduler. Varje vecka har deltagaren haft möj-
lighet att fylla i ett självskattningsformulär av det egna måendet, en så kallad 
veckomätning. Vid behandlingsslut administrerades ett längre formulär, en så kal-
lad eftermätning.  
 
På veckovis basis har deltagarna haft möjlighet att kommunicera med en behand-
lare via e-post. Behandlarna utgjordes av studenter på psykologprogrammens fyra 
sista terminer. Under den senare delen av psykologprogrammet bedriver studen-
terna terapi under handledning av legitimerad psykolog/psykoterapeut vid re-
spektive studentmottagning och har således tillägnat sig en god utbildning inom 
kliniskt behandlingsarbete. Under projektets gång har behandlarna varje vecka fått 
projektspecifik handledning av professor Per Carlbring vid Stockholms universitet. 
För att utfallet i så liten utsträckning som möjligt skulle påverkas av olika behand-
lare rekommenderades de att ägna cirka 15 minuter per vecka till e-
postkorrespondens med varje deltagare. De olika behandlingsgrupperna har be-
handlats som följer: 
 

FA utan rational: Fokus i behandlingen har legat på ren träning där deltagarna 
stegvis över behandlingsmodulerna ökat sin grad av FA. Varje modul innehöll ett 
antal arbetsblad där deltagaren själv kunde registrera sin aktivitet och på så sätt få 
feedback från sin behandlare. För att underlätta för deltagaren att själv följa sin 
fysiska aktivitet tillhandhölls en lättanvänd pedometer.   
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FA med rational: Behandlingen likande den behandling som erbjöds ”FA utan ra-
tional”, med skillnaden att en mer utförlig rational tillhandahölls. Även denna be-
handlingsgupp har haft tillgång till en pedometer.  
 
BA utan rational: Gruppen tillhandhölls behandlingsmoduler som bygger på Le-
winshons (1974) modell av beteendeaktivering. Behandlingsmodulerna innehöll 
arbetsblad där deltagaren fick kartlägga sina aktiviteter för att hitta positiva för-
stärkare och därefter öka frekvensen av dessa för att åstadkomma en positiv för-
ändring i humöret.  
 
BA med rational: Gruppens behandlingsmoduler baserades på Martells modell av 
beteendeaktivering (Martell, Herman-Dunn, Dimidjian, 2010). Behandlingen skiljer 
sig från behandlingen i ”BA utan rational” genom att det tillhandhållits en mer ut-
förlig rational med syfte att få deltagaren att förstå syftet med behandlingen och på 
vilka grunder interventionerna görs. 
 
Kontrollgrupp: Gruppen har fått vänta tolv veckor innan de randomiserats in i en 
behandlingsgrupp. Under väntetiden har de fått fylla i veckomätningar och när de 
första tolv veckorna passerat tilldelades de, likt de andra grupperna, en eftermät-
ning.  
 
Material  
I förmätningen gjordes depressionsbedömningen med hjälp av Montgomery-
Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S), som är ett självskattningsformulär 
framtaget för att mäta svårighetsgraden av depressiva symptom (Holländare, 
Andersson, & Engström, 2010), samt Patient Health Questionnaire (PHQ-9) som 
beskrivs nedan. I föreliggande studie har MADRS-S uppvisat ett Cronbach α på .58. 
Deltagarnas grad av fysik aktivitet bedömdes med hjälp av International Physical 
Activity Questionnaire (IPAQ), även detta beskrivet nedan. Ytterligare instrument 
som användes i förmätningen var Generalized Anxiety Disorder Screener 7 (GAD-
7) som mäter ångestnivå (Löwe et al., 2008) samt Quality of Life Inventory (QOLI) 
som syftar till att undersöka den subjektiva livskvalitén (Frisch, Cornell, 
Villanueva, & Retzlaff, 1992). GAD-7 och QOLI ger mätvärden som inte ryms inom 
ramen för denna studie. 
 
I telefonintervjun gjordes en depressionsbedömning med hjälp av Structured Cli-
nical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders (SCID-I), vilken är en semistrukturerad 
intervjuguide med syfte att diagnostisera psykiatriska sjukdomar i enlighet med 
DSM-IV-TR (First, 1999), samt en bedömning av motivation att delta i projektet.  
 
Veckomätningarna har bestått av PHQ-9 och GAD-7 och i eftermätningen användes 
PHQ-9, IPAQ, GAD-7 och QOLI.  

 
PHQ-9 

För att mäta depressionssymtom hos deltagarna används PHQ-9 vilket är ett själv-
skattningsformulär med syfte att användas i screening och diagnostisering av de-
pression (Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001). Formuläret består av tio frågor. De 
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nio första bygger på DSM-IV-TR’s diagnoskriterier för depression och den tionde 
undersöker till vilken grad svårigheterna, om det funnits några, påverkat vardagen. 
På de nio första frågorna skattar deltagaren frekvensen av de olika symtomen un-
der de senaste fjorton dagarna (Kroenke et al., 2001). Skalan sträcker sig från 0 till 
3, där 0 motsvarar ”inte alls” och 3 motsvarar ”nästan varje dag”. På den tionde 
frågan motsvarar 0 ”inga svårigheter” och 3 ”extrema svårigheter”. Endast poäng-
en från de nio första frågorna tas med i summeringen vilket gör den maximala po-
ängen till 27. PHQ-9 har visat sig ha en god reliabilitet där testets interna konsi-
stens mätt med Cronbach α är .86 - .89 (Bian, Li, Duan, & Wu, 2011; Kroenke et al., 
2001; Löwe, Kroenke, Herzog, & Gräfe, 2004) och test-retest reliabiliteten mätt 
med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient har i olika studier visat sig 
ligga på r=.84 - .95 (Bian et al., 2011; Kroenke et al., 2001). Cronbach α från för-
mätningen i föreliggande studie var .69.  Instrumentet har också visat sig ha god 
innehålls- (Löwe et al., 2004) och begreppsvaliditet samt god extern validitet 
(Kroenke et al., 2001). 
 

IPAQ 
För att mäta graden av FA hos deltagarna har IPAQ använts. Instrumentet finns i 
flera versioner och inom ramen för Actua! har den svenska kortversionen som mä-
ter graden av FA under de senaste sju dagarna genom nio olika påstående använts 
(Hagströmer, Oja, & Sjöström, 2007). Instrumentet möjliggör för två olika typer av 
mått, dels ett kontinuerligt och dels ett kategoriskt. Instrumentet ger även ett mått 
på antalet stillasittande minuter i veckan, vilket dock inte kommer att undersökas 
inom ramen för denna studie. Det kategoriska måttet för IPAQ bygger på att varje 
deltagares svar kategoriseras in i en av tre möjliga kategorier; Låg fysisk aktivitet 
(Kategori 1), måttlig fysisk aktivitet (Kategori 2) och hög fysisk aktivitet (Kategori 
3). Det kontinuerliga måttet i sin tur bygger på så kallade MET-minuter (Metabolic 
Equivalent of Task) per vecka vilket är ett fysiologiskt mått för energikostnaden 
vid fysiska aktiviteter. Instrumentet skiljer på tre olika grader av FA; Prome-
nad/motsvarande (3.3 ggr mer energiförbrukning än vila), måttligt ansträngande 
(4ggr mer energiförbrukning än vila) och mycket ansträngande (8ggr mer energi-
förbrukning än vila). Dessa multipliceras med antalet minuter som aktiviteten ut-
förs varje vecka för att få fram MET-minuter per vecka (International Physical Ac-
tivity Questionnaire, 2005). 
 
En studie med datamaterial hämtat från tolv länder visar att instrumentet frekvent 
uppvisat test-retest reliablitet kring r=.80 mätt med Persons produktmomentkor-
relationskoefficient (Craig et al., 2003). Instrumentet har visat sig ha en måttlig 
kriterievaliditet, där r=.16 -.35 mätt med Persons produktmomentkorrelationsko-
efficient, när det används på vuxna individer i Sverige. Författarna fann även att 
instrumentet signifikant korrelerar med de resultat de fick när de använde sig av 
en accelerometer för att mäta fysik aktivitet, r=.34, p<.001 (Ekelund et al., 2006).  
 
Datamaterialet har städats enligt de principer som presenteras i International Phy-
sical Activity Questionnaire (2005) vilket innebar att; 1) Alla tidsangivelser som 
angetts i form av timmar och minuter konverterades till enbart minuter 2) All akti-
vitet under tio minuter per dag uteslöts ur analysen, då de inte anses öka energi-
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förbrukningen nämnvärt 3) All aktivitet över tre timmar per dag kodades om till 
180 minuter för att undvika att outliers får allt för stor inverkan i den slutliga ana-
lysen 4) Det totala antalet MET-minuter per vecka vid för- och eftermätning räk-
nades ut för varje deltagare och därefter kategoriserades varje deltagare in i någon 
av de tre aktivitetskategorierna i enlighet med rådande riktvärden. 
 
Databearbetning 
Analyserna görs enligt principen om ”intention-to-treat” vilket innebär att alla del-
tagare som randomiseras till en grupp tas med i beräkningen oavsett hur många 
behandlingsmoduler de genomfört eller om det valt att meddela avhopp (Streiner, 
2002). 
 
Samtliga statistiska analyser gjordes med hjälp av IBM SPSS Statistics 22.  

 
Bortfallsanalys  

Pearson’s χ2-test gjordes för att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad 
mellan grupperna i antalet avhopp. För att undersöka huruvida det förelåg en sig-
nifikant skillnad vid förmätningen mellan de deltagare som meddelat avhopp och 
de som fullföljde behandlingen gjordes separata oberoende t-test för varje behand-
lingsgrupp, med avseende på depressionssymtom, kön och ålder, där avhoppen 
jämfördes mot de som fullföljde behandlingen.  
 

Depressionssymtom 
Beräkningarna bygger på principen ”Last observation carried forward” vilket in-
nebär att för de deltagare som inte fyllt i eftermätningen så används resultatet från 
den sista mätningen med PHQ-9 de valt att fylla i. För att detta skall vara möjligt 
krävs att deltagaren fyllt i minst en veckomätning, alternativt eftermätningen 
(Streiner & Geddes, 2001). De som enbart fyllt i förmätningen togs därmed inte 
med i beräkningarna.  
 
Eventuella skillnader gällande kön, ålder och depressionssymtom mellan grupper-
na vid förmätningen undersöktes med Pearson’s χ²-test. För att möjliggöra för 
denna typ av analys skapades klassindelningar av variablerna ålder och depres-
sionssymtom. Ålder delades in i intervall på 20 år; 18-37, 38-57, 58+ och depres-
sionssymtom delades upp i enlighet med PHQ-9’s egna riktlinjer; 0-
4=”ingen/minimal depression”, 5-9=”mild depression”, 10-14=”måttlig depres-
sion”, 15-19=”medelsvår depression” och 20-27= ”svår depression”.  
 
En enväg ANOVA har använts för att undersöka om det fanns skillnad i när den 
sista ifyllda mätningen gjordes i de fem grupperna. Beräkningarna utgår från ett 
medelvärde för vardera grupp.  
 
För att analysera behandlingsutfallet samt huruvida det fanns en signifikant skill-
nad mellan grupperna över tid gjordes en mixed design ANOVA med avseende på 
behandlingsgrupp och PHQ-9 vid för- och sista mätning. Vidare gjordes två till 
mixed design ANOVA med tre grupper; en där de två grupper som behandlats med 
FA slås ihop till en grupp och de som behandlats med BA slås ihop till en andra (FA, 
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BA och Kontrollgrupp) och en analys där de behandlingsgrupper som inte fått be-
handlingsrational slås ihop och vice versa (Utan rational, Med rational och Kon-
trollgrupp). 
 
Klinisk signifikans för PHQ-9 beräknades i enlighet med Korenke et al.´s (2001) 
förslag till beräkning; en halvering av poäng mellan två mättillfällen samt en poäng 
under 10 vid den andra mätningen. Eventuella mellangruppsskillnader gällande 
klinisk signifikans undersöktes med Pearson’s χ2-test.  
 

Fysik aktivitet 
Beräkningar med IPAQ utgår från de deltagare som fyllt i både för- och eftermät-
ning. Eventuella gruppskillnader på kategorinivå vid förmätningen undersöktes 
med Pearson’s χ2-test. 
 
För att analysera behandlingsutfallet samt huruvida det finns det signifikant skill-
nad mellan grupperna över tid gjordes mixed design ANOVA med avseende på be-
handlingsgrupp och IPAQ vid för- och eftermätning. Precis som med PHQ-9 gjordes 
även mixed design ANOVA på tre grupper; FA, BA och Kontrollgrupp samt Utan 
rational, Med rational och Kontrollgrupp. Samtliga analyser utfördes på kategorisk 
och kontinuerlig datanivå. 

 
Effektstorlek 

Effektstorlekar för inom- och mellangruppseffekter på både PHQ-9 och IPAQ har 
beräknats med Cohen’s d. 
 
Etiska överväganden  
Actua! undersöktes och godkändes av regional etikprövningsnämnd i Umeå i maj 
2012 (NCT01619930). Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna har infor-
merats om att de har rätt att avsluta sitt deltagande när de vill utan att uppge an-
ledning. Behandlare och andra inblandade omfattas av hälso- och sjukvårdslagens 
tystnadsplikt och allt material behandlas under sekretess. Innan deltagarna inklu-
derades i studien var de tvungna att fylla i en samtyckesblankett som de själva 
kunde ladda hem och skriva ut för att sedan skriva under och posta till ansvarig i 
projektet. För att skydda deltagarnas identitet har materialet avkodas och samtliga 
resultat redovisas enbart på gruppnivå. Klienter som ansetts vara djupt deprime-
rade eller suicidala har inte inkluderats i studien utan istället fått hjälp med vart de 
kan vända sig för att få kvalificerad vård. Alla randomiserade deltagare, inklusive 
kontrollgruppen, har erbjudits psykologisk behandling inom projektet. 
 

 
Resultat 

 
Bortfallsanalys 
Av de 312 som randomiserats in i någon av de fem grupperna har 48 personer valt 
att meddela avhopp under studiens gång. Pearson’s χ2-test visar att det finns signi-
fikant skillnad mellan grupperna i antalet meddelade avhopp, χ2 (4, N = 312) = 
10.61, p = .03. Den statistiskt signifikanta skillnaden finns mellan FA utan rational 
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och kontrollgruppen, där fler personer meddelat avhopp ur FA utan rational än 
kontrollgruppen. 
 
Ett t-test för oberoende mätningar visade att det inte finns några signifikanta skill-
nader (alla p > .05) mellan de som valt att meddela avhopp och de som inte gjort 
det inom grupperna med avseende på ålder, kön och depressionssymtom vid för-
mätningen, med undantag för depressionssymtom i gruppen BA utan rational. Där 
uppvisade de som meddelat avhopp (n = 8) signifikant mer depressionssymtom 
vid förmätningen än de som inte hoppat av i samma grupp (n = 63), t(69) = .994, 
p = .01. 
 
Depressionssymtom 
Totalt fyllde 286 deltagare i minst en upprepad mätning med PHQ-9 och kunde 
därmed tas med i analysen. Inga signifikanta skillnader gällande kön (χ2 (4, N = 
286) = 8.34, p = .08), ålder (χ2 (8, N = 286) = 6.32, p = .61) eller depressionssymtom 
(χ2 (12, N = 286) = 11.18, p = .51) förelåg mellan de fem grupperna vid förmätning-
en, vilket visar på att randomiseringen fungerat korrekt. När samma analys gjordes 
på tre grupper (BA, FA och kontrollgrupp samt Utan rational, Med rational och 
kontrollgrupp) förelåg inte heller någon signifikant skillnad (alla p > .05), med un-
dantag för kön (χ2 (2, N = 286) = 7.11, p = .03) i FA, BA och kontrollgrupp där kon-
trollgruppen hade signifikant större andel män än de andra två grupperna.   
 
En envägs ANOVA visar att det finns minst en signifikant skillnad i när sista ifyllda 
mätning gjordes i de fem grupperna (F(4, 281) = 4.57, p < .001). Post hoc-test med 
Tukey HSD visar att skillnaderna finns mellan FA utan rational och kontrollgrup-
pen (p < .001) samt FA med rational och kontrollgruppen (p < .001). I båda fallen 
är det kontrollgruppen som fyllt i senare mätningar.  I Tabell 2 redovisas sista 
ifyllda mätning.  
 

Tabell 2. Sista ifyllda mätning  
    Veckom. 1-4 Veckom. 5-8 Veckom. 9-12 Eftermätning 

FA utan rational 16 7 2 34 

FA med rational 17 8 2 35 

BA utan rational 10 3 2 48 

BA med rational 7 7 0 35 

Kontrollgrupp 4 3 2 44 

TOTAL 54 28 8 196 
 
Mixed-design ANOVA visar på en signifikant huvudeffekt av tid men ingen signifi-
kant huvudeffekt av grupptillhörighet eller interaktionseffekt mellan tid och grupp. 
Resultaten bekräftas även när materialet analyseras som tre grupper; FA, BA och 
kontrollgrupp samt Utan rational, Med rational och kontrollgrupp. Resultaten samt 
effektstorlekar enligt Cohen’s d redovisas i Tabell 3.  
 
 



 

 

 

Tabell 3. Depressionssymtom

Grupp M (SD) M (SD) Huvudeffekt Huvudeffekt Interaktionseffekt Effektstorlek Klinsik signifikant

Förmätning Sista mätning Tid Grupp (TID*GRUPP) Inom grupp förbättring

Cohen's d procent

PHQ-9 F(1, 281) = 284.69, p < .001 F(4, 281) = 1.30, p = .28 F(4, 281) = .78, p = .54

FA utan rational 14.80 (4.19) 9.51 (6.17) 1.02 44 %

FA med rational 14.31 (4.01) 7.95 (5.19) 1.38 45 %

BA utan rational 14.10 (4.16) 7.68 (6.00) 1.26 54 %

BA med rational 14.02 (4.28) 8.06 (5.78) 1.18 49 %

Kontrollgrupp 14.60 (4.57) 9.72 (5.87) 0.94 36 %

PHQ-9 F(1, 283) = 239.85, p < .001 F(2, 283) = 1.66, p = .19 F(2, 283) = 15.89, p = .39

FA 14.55 (4.09) 8.71 (5.72) 1.19

BA 14.06 (4.20) 7.85 (5.88) 1.23

Kontrollgrupp 14.60 (4.57) 9.72 (5.87) 0.93

PHQ-9 F(1, 283) = 239.69, p < .001 F(2, 283) = 1.18, p = .31 F(2, 283) = 0.92, p = .40

Utan rational 14.43 (4.17) 8.57 (6.13) 1.14

Med rational 14.18 (4.12) 8.00 (5.43) 1.30

Kontrollgrupp 14.60 (4.57) 9.72 (5.87) 0.93



 
 

Tabell 4. Fysisk aktivitet
Grupp M (SD) M (SD) Huvudeffekt Huvudeffekt Interaktionseffekt Effektstorlek

Förmätning Eftermätning TID GRUPP (TID*GRUPP) Inom grupp

Cohen's d

IPAQ F(1, 189) = 32.31, p < .001 F(4, 189) = 1.85 p = .12 F(4, 189) = .99, p = .42

Kategorisk FA utan rational 1.82 (.72) 2.29 (.68) -0.68

FA med rational 1.62 (.70) 2.15 (.78) -0.72

BA utan rational 1.83 (.76) 2.17 (.73) -0.46

BA med rational 1.59 (.70) 2.00 (.78) -0.56

Kontrollgrupp 1.69 (.76) 1.84 (.80) -0.2

IPAQ F(1, 189) = 13.58, p < .001 F(4, 189) = 1.16 p = .33 F(4, 189) = .98, p = .43

MET-min FA utan rational 2134.62 (2213.33) 2997.68 (2817.87) -0.34

/vecka FA med rational 928.18 (1312.11) 2481.90 (2838.82) -0.75

BA utan rational 1709.31 (2146.77) 2256.68 (2011.49) -0.26

BA med rational 1679.38 (2288.91) 1970.64 (1825.45) -0.14

Kontrollgrupp 1696.18 (2380.22) 2307.60 (2734.49) -0.24

IPAQ F(1, 191) = 25.22,  p < .001 F(2, 191) = 1.68, p = .19 F(2, 191) = 1.90, p = .15

Kategorisk FA 1.72 (.71) 2.22 (.73) -0.69

BA 1.72 (.74) 2.10 (.75) -0.51

Kontrollgrupp 1.69 (.76) 1.84 (.80) -0.19

IPAQ F(1, 191) = 12.45, p < .001 F(2, 191) = 1.38, p = .25 F(2, 191) = .27, p = .76

MET-min FA 1531.40 (1905.29) 2739.79 (2819.18) -0.51

/vecka BA 1696.74 (2193.47) 2136.61 (1929.06) -0.21

Kontrollgrupp 1696.18 (2133.63) 2307.60 (2734.49) -0.25

IPAQ F(1, 191) = 24.92, p < .001 F(2, 191) = 3.44, p = .03 F(2, 191) = 1.65, p = .19

Kategorisk Utan rational 1.83 (.74) 2.22 (.71) -0.54

Med rational 1.60 (.69) 2.07 (.77) -0.64

Kontrollgrupp 1.69 (.76) 1.84 (.80) -0.19

IPAQ F(1, 191) = 11.81, p < .001 F(2, 191) = 1.23, p = .29 F(2, 191) = .20, p = .82

MET-min Utan rational 1887.83 (2171.48) 2567.72 (2395.27) -0.30

/vecka Med rational 1303.78 (1881.88) 2226.27 (2382.62) -0.43

Kontrollgrupp 1696.18 (2133.63) 2307.60 (2734.49) -0.25
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När materialet analyseras utifrån Kroenke et al.’s (2001) föreslagna riktlinjer för 
klinisk signifikans framkommer ingen signifikant skillnad mellan grupperna, χ2 (4, 
N = 286) = 4.09, p = .39. Procentandel i varje grupp som uppnått klinisk signifikant 
förbättring redovisas i Tabell 3. 
 
Fysisk aktivitet 
Eftersom IPAQ enbart används vid för- och eftermätning har endast de 194 delta-
gare som fyllt i båda mätningarna kunnat tas med i beräkningarna. På kategorinivå 
förelåg inga signifikanta skillnader i FA mellan grupperna vid förmätningen, χ2 (8, 
N = 194) = 4.74, p = .79.  
 
ANOVA av IPAQ–data på kategorinivå visar på signifikant huvudeffekt av tid. Där-
emot gick det inte att påvisa någon signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet 
eller interaktionseffekt mellan tid och grupptillhörighet. Resultaten bekräftas när 
materialet analyseras på kontinuerlig nivå. Analys av materialet där de båda FA-
grupperna fått bilda en grupp och de båda BA-grupperna en annan visar även det 
på liknande resultat; signifikant huvudeffekt av tid, icke signifikant huvudeffekt av 
grupptillhörighet och icke signifikant interaktionseffekt mellan tid och grupptillhö-
righet både på kategorisk och på kontinuerlig nivå. Resultaten presenteras utför-
ligt i Tabell 4. 
 
När grupperna slås ihop så att de som fått rational bildar en grupp och de som inte 
fått rational bildar en framkommer på kategorisk nivå en signifikant huvudeffekt 
av tid och en signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet, men ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan grupp och tid. Resultaten redovisas i Tabell 4. Post hoc 
test med Tukey HSD visat på att den signifikanta skillnaden finns mellan gruppen 
Utan rational och Kontrollgruppen (p = .05), där gruppen Utan rational är den 
grupp som avancerat uppåt i kategorierna signifikant mer än Kontrollgruppen. 
Mellangruppseffektstorleken enligt Cohens d = .50. När materialet istället analyse-
ras på kontinuerlig nivå framkommer ingen signifikant huvudeffekt av grupptillhö-
righet, men den signifikanta huvudeffekten av tid kvarstår.  

 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka effekten av fyra behandlarunderstödda in-
ternetadministrerade behandlingar vid mild till måttlig depression. Samtliga be-
handlingar har effekt på depressionssymtom. Samtliga grupper minskade sina 
symtom från för- till sista mätning. Det gick dock inte att påvisa några signifikanta 
skillnader i effekt på depressionssymtom mellan de olika behandlingsgrupperna 
eller kontrollgruppen. Det gick heller inte att påvisa någon signifikant skillnad i 
effekt på depressionssymtom mellan FA och BA. Likaså tycks inte rationalen ha 
haft någon signifikant effekt på utfallet.  
 
Samtliga grupper, inklusive kontrollgruppen, ökade sin fysiska aktivitet signifikant 
från för- till eftermätning. Mellangruppskillnad gick enbart att påvisa när de två 
grupper som varit utan rational slogs ihop till en grupp.  De grupper som varit utan 
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rational hade då signifikant ökat sin fysiska aktivitet på kategorisk nivå gentemot 
kontrollgruppen. Resultatet gick inte att bekräfta på kontinuerlig nivå. 
 
Studiens resultat går inte i linje med tidigare forskning som visat på att de deltaga-
re som behandlats med FA och BA signifikant minskat sina depressionssymtom 
jämfört med en kontrollgrupp (Barbour et al., 2007; Cooney et al., 2014; Dinas et 
al., 2011; Dunn et al., 2005; Josefsson et al., 2014; Rethorst et al., 2009; Cuijpers, et 
al., 2007; Dobson et al., 2008; Mazzucchelli et al., 2009). I föreliggande studie gick 
det att se att kontrollgruppen haft mindre minskning av depressionssymtom samt 
att något färre deltagare uppnått klinisk signifikant förbättring än i de andra fyra 
aktiva behandlingsgrupperna, men eftersom det inte gick att påvisa någon statis-
tisk signifikant skillnad går det dock inte att utesluta att denna skillnad skapats av 
slumpen.  
 
Kontrollgruppens stora förbättring är troligtvis den huvudsakliga förklaringen till 
att det inte gick att se några signifikanta mellangruppskillnader mellan de aktiva 
behandlingsgrupperna och kontrollgruppen. Det är omöjligt att med säkerhet utta-
la sig om orsaken till detta, men det finns ett antal tänkbara förklaringar. En för-
klaring skulle kunna vara att kontrollgruppen inte är att anse som obehandlad då 
deltagarna i gruppen varje vecka fått fylla i en veckomätning och på så vis haft möj-
lighet att själv övervaka sitt mående, en intervention som i sig kan ha haft effekt. 
En annan förklaring kan vara att tiden haft påverkan. Det finns tidigare forskning 
som visar på att mild till måttlig depression självläker över tid, så kallad spontan-
remission (Whiteford et al., 2013). Det är således möjligt att det fanns individer 
som sökte sig till behandlingen när depressionssymtomen var som svårast. När 
sedan tiden för screeningen samt de tolv veckor de var med i kontrollgruppen 
hade passerat så hade även spontanremisson skett och deltagaren skattade där-
med mindre depressionssymtom på sista mätningen/eftermätningen. Värt att be-
akta i detta fall är att kontrollgruppen gjort signifikant senare sista mätning än 
både FA utan rational och FA med rational, vilket också betyder att kontrollgrup-
pen haft längre tid på sig att uppvisa spontanremission än vad FA-grupperna haft. 
En tredje förklaring kan vara kopplat till det faktiska antalet genomförda behand-
lingsmoduler. Veckomätningarna skickades ut automatiskt varje vecka vilket i 
praktiken innebär att en deltagare inte behövt genomföra en behandlingsmodul 
för att fylla i en mätning. Således är det möjligt att det finns deltagare i de aktiva 
behandlingsgrupperna som inte gjort någon eller enbart någon enstaka behand-
lingsmodul men ändå fyllt i sena veckomätningar eller eftermätningen och därmed 
genomgått en i stort sett likvärdig intervention som kontrollgruppen. Slutligen kan 
det vara så att det kan ha skapats en positiv förväntanseffekt hos deltagarna i kon-
trollgruppen på ett sådant sätt att enbart vetskapen om att de ska ingå i en be-
handling lett till att de gjort vissa livsstilsförändringar som fått depressionssym-
tomen att minska. Livsstilsförändringarna skulle även kunna förklara det faktum 
att kontrollgruppen uppvisar en ökning i fysik aktivitet trots att de inte tillhandhål-
lits några interventioner med syfte att öka denna.  
 
Likväl som att det inte gick att se någon mellangruppsskillnad mellan kontroll-
gruppen och de fyra aktiva behandlingsgrupperna gick det heller inte att urskilja 
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några mellangruppskillnader de fyra aktiva behandlingsgrupperna emellan. Resul-
tatet bekräftades även när grupperna slogs ihop så att de båda FA-grupperna fick 
bilda en grupp och de båda BA-grupperna en annan. En förklaring till detta skulle 
kunna vara att samtliga behandlingsformer var någorlunda likvärdiga då samtliga 
behandlingar innehåller aktiverande moment med syfte att bryta depressionsspi-
ralen. Eventuellt är det just det aktiverande momentet, oavsett om det är av fysik 
karaktär eller inte, som är det symtomreducerande komponenten. Det går heller 
inte att helt utesluta att behandlingseffekten berodde på något helt annan än inter-
ventionen i sig som till exempel stödet från den tilldelade behandlaren, något som i 
tidigare studier visat sig vara en avgörande faktor för behandlingsutfallet (Johans-
son & Andersson, 2012), eller att även deltagarna i de aktiva behandlingsgrupper-
na påverkats av en positiv förväntanseffekt.  
 
Att rationalen inte haft någon effekt skulle kunna bero på att deltagarna inte tagit 
till sig den på önskat sätt. Enligt Addis & Jacobson (2000) är det av stor vikt att 
deltagarna lyckas ta till sig och internalisera informationen i rationalen. I förelig-
gande studie har det inte funnits någon kontroll för om det verkligen skett. Vid de-
pression är det vanligt med kognitiva nedsättningar vilka gör det svårt att tillägna 
sig information (American Psychiatric Association, 1994). I studien var de behand-
lingsmoduler som innehöll rational längre än de som inte innehöll någon vilket kan 
ha gjort att informationsmängden blev för stor och därmed svår att tillägna sig. 
Samma mekanism skulle även kunna vara en av anledningarna till att personer 
som ingått i gruppen som fått BA utan rational gjort en signifikant ökning i fysisk 
aktivitet på kategorisk nivå jämfört med kontrollgruppen. De som ingick i gruppen 
BA utan rational, vars behandlingsmoduler innehöll mindre text, orkade helt en-
kelt ta till sig informationen i större utsträckning än de som fick den betydligt läng-
re BA med rational. I kontrast till detta visar resultaten på att i gruppen FA utan 
rational har avhoppen varit signifikant fler än i kontrollgruppen. FA utan rational 
erbjöds en behandling som till stor del liknar ett träningsprogram. Det är möjligt 
att deltagarna i gruppen inte helt förstod meningen med behandlingens upplägg 
och därmed valde att hoppa av. Gruppen FA med rational erbjöds en utförligare 
beskrivning av varför deltagaren skulle öka sin fysiska aktivitet för att minska de-
pressionssymtomen vilket kan ha varit en viktig faktor för att bibehålla deras mo-
tivation. 
 
De som meddelat avhopp ur gruppen BA utan rational hade betydligt högre de-
pressionssymtom vid förmätningen än de i samma grupp som inte valt att hoppa 
av.  Även detta kan vara relaterat till kognitiva nedsättningar och svårigheter att ta 
till sig information (American Psychiatric Association, 1994), där de personer som 
upplevde mer symtom vid behandlingstart helt enkelt inte klarade av att ta till sig 
av behandlingen och istället valde att hoppa av. Eventuellt är behandlingsmodu-
lernas utformning sådana att de passar bättre för behandling av depression när 
symtomen inte hunnit bli allt för svåra. Vid depression påverkas också motivation 
och den egna drivkraften i negativ rikting (American Psychiatric Association, 
1994) vilket kan ha gjort det svårt för personer med allvarligare symtom att kom-
ma igång med behandlingen. Motivationsbrist kan överlag ha varit ett stort pro-
blem i studien då en relativt liten andel deltagare har gjort alla åtta behandlings-



20 
 

moduler. Internetbehandling kräver mycket av den enskilde deltagaren och till 
skillnad från behandling face-to-face finns inga avtalade tider utan det ligger på 
deltagarens ansvar att själv logga in på datorn och jobba med sin behandling. Även 
om motivationsbrist nog är en stor del av förklaringen till att deltagarna inte 
genomförde samtliga moduler så är det även troligt att deltagare som upplevt en 
förbättring redan vid ett tidigt skede i behandlingen därefter inte sett någon me-
ning med att fortsätta med fler moduler och därmed slutat jobba med behandling-
en. 
 
Även om FA grupperna i föreliggande studie uppvisade något större effektstorlek 
gällande fysik aktivitet var skillnaden inte signifikant. Det finns flera tänkbara an-
ledningar till detta. En anledning skulle kunna vara att sambandet feltolkats på så 
vis att det inte är av fysik aktivitet som deltagarna börjar må bättre utan snarare 
att de blir mer motiverade att röra på sig för att de mår bättre. Det skulle också 
kunna vara så att det hänger ihop med hur deltagarna skattat sin fysiska aktivitet. 
Tidigare forskning visar på att fysik aktivitet är ett socialt önskvärt beteende och 
därmed överskattas frekvensen ofta i självskattningsformulär (Ekelund et al., 
2006). Grupperna som behandlas med FA försågs med varsin pedometer vilken ger 
ett faktiskt kvitto på hur mycket de rör på sig vilket inte grupperna som behandla-
des med BA fick vilket kan ha gjort att FA-gruppernas skattningar var betydligt 
närmre verkligheten än de skattningar som gjordes av BA-grupperna. I framtida 
studier kan det därmed vara av vikt att använda sig av mer objektiva instrument 
när syftet är att mäta deltagarnas fysiska aktivitet.   
 
I behandlingsmodulerna för FA har den fysiska aktiviteten trappats upp gradvis 
och även om förslag på aktiviteter angetts så har det funnits viss möjlighet för del-
tagaren själv att välja vilka aktiviteter den vill hänge sig åt. Vad som är en optimal 
duration, frekvens och intensitet är dock fortfarande oklart, även om det idag finns 
forskning som tyder på att det krävs en viss regelbundenhet i träningen för att 
uppnå resultat (Nyström et al., 2015). Sammantaget gör det att det blir svårt att 
avgöra vad som bör krävas av deltagarna för att skapa en optimal behandling och 
det går därmed inte utesluta att den fysiska aktiviteten lagts på fel nivå, antingen 
för hög eller för låg. Enligt aan het Rot et al. (2009) får aktiviteten inte heller upp-
levas för kravfylld för då är risken att deltagarna inte utför den överhuvudtaget, ett 
resonemang som talar för att det kan finnas en vits med att individanpassa trä-
ningen för varje deltagare.  
 
Det faktum att det är en randomiserad kontrollerad studie undanröjer en del hot 
mot validiteten. Samtliga deltagare inom varje behandlingsgrupp har tillhandhål-
lits samma text vilket bidrar till ökad intern validitet, dock finns det alltid en risk 
att deltagarna tolkar och förstår texten olika. För att underlätta behandlingen samt 
undvika missförstånd har varje deltagare haft möjlighet att kommunicera med en 
behandlare via e-post. Även om behandlarna erbjöds handledning finns det ingen 
garanti att samtliga utfört sin uppgift på exakt samma sätt. Samtliga behandlare 
var studenter och således nästan helt uteslutande nya inför att bedriva behandling 
via internet. Några behandlare kom in i projektet och genomförde enbart ett par 
behandlingar medan andra stannade kvar under en längre tid. Det är möjligt att de 
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behandlare som stannade kvar med tiden utvecklades i sitt behandlingsarbete och 
så småningom fann en egen stil vilket kan ha resulterat i skillnader i behandlingen.   
 
Mycket av ansvaret kring behandlingen har legat på den enskilde behandlaren. 
Behandlaren har själv valt när en deltagren är att anse som färdig med en behand-
lingsmodul och redo att gå vidare till nästa. Den subjektiva bedömningen kan ha 
varierat från behandlare till behandlare men också ha påverkats av de olika delta-
garna. Direktiven var att behandlarna skulle ägna ca 15 minuter i veckan per del-
tagare men också att behandlarna skulle försöka besvara deltagarnas e-
postmeddelanden inom 24 h under arbetsvecka. Dessa två direktiv kan ha lett till 
att en aktiv kontaktsökande deltagare fick mer behandlingstid än en deltagare som 
inte var så villig att formulera sina tankar och funderingar i ett e-postmeddelande. 
En studie av Johansson och Andersson (2012) visar på att mängden kontakt och 
stöd från en behandlare kan vara helt avgörande för behandlingsutfallet och med 
det i åtanke så är det möjligt att de deltagare som haft mer kontakt med sin be-
handlare helt enkelt har fått mer behandling än de som haft mindre kontakt.  
 
I början av projektet inträffade en del tekniska problem med internetportalen vil-
ket resulterade i att förändringar var tvungna att göras under pågående studie. 
Förändringarna kan ha resulterat i en viss förvirring hos de tidiga deltagarna vilket 
också kan ha påverkat deras motivation att delta i studien. Trots förändringarna 
har kritik fortsatt riktats mot internetportalens utformning. Både behandlare och 
deltagare har vittnat om att systemet varit krångligt och att det har tagit tid att 
sätta sig in i det tekniska. Projektet hade förmodligen varit hjälpt av en tydligare 
och mer lättanvänd portal, inte minst för att underlätta för de deltagare vars kogni-
tiva förmågor är allmänt nedsatta eller för den som är ovan vid att använda datorn.   
 
Studiens förmätning bestod av fem olika screeningformulär samt ett antal frågor 
av demografisk karaktär. Det tar tid att gå igenom alla frågor och det finns en risk 
att vissa deltagare hade hunnit ledsna något innan de besvarat dem alla. Slarvfel 
var vanliga vid ifyllandet av framförallt IPAQ som var ett av de sista formulären. 
Det var deltagare som uppenbart fyllt i minuter i rutan där de borde ha angett 
timmar och timmar i rutan som var avsedd för dagar när det skattade sin fysiska 
aktivitet. Även om datamaterialet städats i enlighet med de rådande riktlinjerna så 
går det inte att bortse från att feltolkningar kan ha gjorts vilket gett upphov till en 
felmarginal i det totala resultatet. Ett sätt att komma runt problematiken med just 
IPAQ hade varit om datasystemet i sig själv varit en aning känsligare och därmed 
sagt ifrån när värdena uppenbart inte stämde in på den givna frågan.  
 
312 personer i behandling är ett relativt högt antal deltagare för en behandlings-
studie. Målet var dock 500 deltagare. En av anledningarna till att målet inte upp-
nåddes var att det har var svårt att hitta deltagare som passar in på samtliga inklu-
sionskriterier. De två vanligaste anledningarna till exklusion var att personen hade 
en annan huvudproblematik än mild till måttlig depression eller att personen hade 
för hög fysik aktivitet och således inte gick att randomisera till FA-grupperna. Med 
utgångspunkt i att många sökte sig till behandling för besvär men inte kunde tas 
med på grund av att det var ”fel” besvär finns det ett behov av att utveckla inter-
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netbehandlingarna på ett sådant sätt att de inte enbart fungerar vid ”rena” diagno-
ser. I det fall där personer uteslöts på grund av för hög fysik aktivitet är det kanske 
så att det inte är en behandling med FA som är det som behövs för att personerna 
ska må bättre. Det finns visst stöd i tidigare forskning som pekar på att de som trä-
nar så gott som dagligen löper förhöjd risk att drabbas av depression (Hassmén, 
Koivula, & Uutela, 2000) vilket skulle motivera att FA som behandling enbart fun-
gerar i det fall där individen är inaktiv. 
 
Då föreliggande studie har präglats av en stor andel avhopp samt ett stort antal 
deltagare som inte fullföljde mer än ett par behandlingsmoduler bör framtida 
forskningsfokus läggas vid att försöka hitta de mekanismer som gör att deltagare 
inte fullföljer sin behandling. Eventuellt skulle fler personer fullfölja sin behandling 
om metoderna anpassades utifrån människors sätt att konsumera teknik. Genom 
att möjliggöra för individer att genomföra sin behandling via smarta telefoner 
skulle behandlingen bli mindre platsberoende och möjlig att genomföra även när 
en dator inte finns till hands. I dagsläget finns redan ett antal studier som sett lyck-
ade resultat genom att erbjuda psykologisk behandling via smarta telefoner 
(Dagöö et al., 2014; Ly et al., 2014). Eftersom både BA och FA är en typ av behand-
ling där deltagaren aktivt måste utföra uppgifter i en miljö som ofta ligger utanför 
hemmet skulle en applikation som hjälper till att påminna eventuellt vara en lös-
ning för att fånga upp de som annars hoppar av på grund av motivationsbrist.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten på att deltagarna minskat sina depressions-
symtom och ökat sin fysiska aktivitet under de tolv veckor de varit med i studien. 
Vad som står bakom förändringen är dock oklart och fler liknande studier behövs 
för innan det är möjligt att med säkerhet uttala sig om effekten av de olika behand-
lingsmetoderna när det förmedlas via internet.    
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