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Depression är en de främsta orsakerna till psykisk ohälsa idag och trots det lidande som 
depression innebär söker endast hälften av de drabbade hjälp. Internetförmedlad psykologisk 
behandling och kunskap om dess effektivitet har vuxit sig stark och erbjuder ett sätt att nå ut till 
fler individer. Syftet med aktuell studie var att undersöka utvalda bakgrundsfaktorers förmåga 
att predicera behandlingsutfall vid internetförmedlad beteendeaktivering och internetförmedlad 
fysisk aktivitet vid depression. I studien inkluderades 320 deltagare och logistiska 
regressionsanalyser genomfördes inom respektive behandlingsgrupp. Resultatet visade att 198 
deltagare genomförde eftermätning vid behandlingens slut och av de 198 uppnådde 104 
deltagare klinisk signifikant förbättring mätt med PHQ-9. Därtill visade resultaten att högre 
upplevd livskvalité vid inledningen av behandlingen med beteendeaktivering ledde till ökad 
chans att uppnå kliniskt signifikant behandlingsutfall. Kön, civilstånd, utbildningsnivå, 
svårighetsgrad av depression, mängd fysisk aktivitet, ålder, tidigare psykologisk behandling samt 
tidigare eller nuvarande medicinering predicerade inte behandlingsutfall i någon av behandlings-
grupperna.  
 
Depression is one of the leading causes of mental illness today and despite the suffering caused 
by the disease only fifty percent seek help. Internet-delivered treatment methods and knowledge 
about its effectiveness has grown strong and provides a way to reach out to more individuals. 
The aim of the current study was to examine the ability of selected variables to predict treatment 
outcome in Internet delivered behavioral activation and exercise for depression. The study 
included 320 participants and logistic regression analyzes were performed for each treatment 
group. The results showed that 198 participants completed the survey at the end of the 
treatment and of the 198, 104 showed significant clinical improvement as measured by the PHQ-
9. In addition, the results showed that higher perceived quality of life at the start of treatment led 
to increased chance of achieving clinical significant treatment outcome. Sex, marital status, 
education, severity of depression, exercise, age, psychological treatment or medication did not 
predict the outcome in any of the treatment groups. 
 

 
Att drabbas av sorg, humörförändringar, försämrad aptit och koncentrations-
svårigheter är tillstånd som de allra flesta människor upplever någon gång i livet. 
Det är tillstånd som oftast går över efter en tid och som inte påverkar det 
vardagliga livet avsevärt. Att däremot drabbas av nedstämdhet, sömn-
svårigheter, känslor av meningslöshet och hopplöshet under långvariga perioder 
är kännetecknande för egentlig depression (benämns nedan enbart som 
depression). I vardagligt språk förekommer ofta uttrycket ”att vara deppig”, men 
detta begrepp skiljer sig från att vara deprimerad där det senare är en 
psykiatrisk diagnos som finns med i Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders 5 (DSM-5). Depression är en av de främsta orsakerna till psykisk 
ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga i världen (Statens beredning 
för medicinsk utvärdering, 2004). Kriterier som ingår för att uppfylla diagnosen 
depression innefattar bland annat nedstämdhet under större delen av dagen, 
minskat intresse för sådant som tidigare upplevts roligt, oavsiktlig förändring i 
vikt, känsla av meningslöshet, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter samt 
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bristande energi (American Psychiatric Association, 1994). Det är svårt att fatta 
beslut och självförtroendet hos individen är ofta lågt. Dessa symtom ska ha 
förekommit dagligen under minst två veckor, orsakat svårigheter i individens 
arbete och privatliv och inte vara en naturlig sorgereaktion efter förlust av en 
närstående (American Psychiatric Association, 1994). 
 
Depression drabbar människor i alla åldrar och i Sverige är sannolikheten att 
drabbas av depression någon gång under livet 23 procent för män och 30 
procent för kvinnor (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2012). Efter 
ichemiska hjärtsjukdomar beräknas depression vara den näst vanligaste 
dödsorsaken i världen år 2020 (Lopez, Mathers, Ezzati, Jamison & Murray, 2006). 
Personer som lider av depression drar sig ofta undan från omvärlden och slutar 
engagera sig i aktiviteter som de tidigare upplevt som meningsfulla och roliga 
(Cuijpers, van Straten & Warmerdam, 2007). Det är ett allvarligt sjukdoms-
tillstånd som kan leda till att individen får svårt att klara av vardagslivet vilket 
försämrar livskvalitén (Socialstyrelsen, 2010). Utan lämplig behandling ökar 
risken för att individens mående fortsätter att försämras, att depressionen blir 
långvarig och att personen återinsjuknar. Risken att drabbas av olika somatiska 
sjukdomar ökar också (Moussavi et al., 2007). Självmordstankar, självmords-
försök och självmord är ytterligare exempel på risker för den som inte får hjälp 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2004) och Socialstyrelsens 
rapport (2013) visar att livslängden förkortas med cirka 20 år för kvinnor och 17 
år för män hos personer som lider av depressionssjukdom. 
 
Det finns fortfarande oklarheter kring depressionens etiologi och mycket tyder 
på att depression uppstår som ett resultat av både arv och miljö. Faktorer som 
har genetisk bakgrund uppskattas påverka utvecklingen av depression till 
mellan 30-40 procent medan miljöfaktorer beräknas förklara mellan 60-70 
procent av variansen (Hasler, 2010). Erfarenhet av negativa upplevelser i 
barndomen, pågående eller nyligen upplevd stress tenderar att öka risken för att 
utveckla depression (Hasler, 2010). Orsaker till stress kan i sin tur vara 
interpersonella svårigheter, trauman, lågt socialt stöd, äktenskapliga problem 
eller skilsmässa. Ytterligare stressorer är arbetslöshet och fattigdom (Hasler, 
2010). Depression är även förknippat med stora samhällsekonomiska kostnader 
(Sobocki, Jonsson, Angst & Rehnberg, 2006). Mellan år 1997 och 2005 
fördubblades kostnaderna i det svenska samhället till följd av depressioner 
(Sobocki, Lekander, Borgström Ström & Runesson, 2007). Kostnaderna utgörs av 
frånvaro i arbete, ökad dödlighet, stor konsumtion av sjukvårdstjänster samt 
ökad sjuklighet i stort. Prognosen som lyder är att kostnaderna kommer fortsätta 
öka i takt med att fler drabbas av depression (Sobocki et al., 2007). Vidare 
beräknas psykisk ohälsa stå för 40 procent av de totala sjukförsäkrings-
kostnaderna i Sverige där kostnad för sjukpenning, sjukersättning och 
aktivitetsersättning ingår (Socialstyrelsen, 2013). Det innebär att psykisk ohälsa 
beräknas kosta mer än 70 miljarder kronor om året i förlorade arbetsinsatser 
och utgifter för vård och omsorg. 
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Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (2004) har flera studier visat 
att förekomsten av depression har ökat samtidigt som debuten sker i lägre 
åldrar. Trots att depression är en av de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa 
söker endast hälften av de drabbade hjälp (Angst et al., 2002). Många upplever 
att det är stigmatiserande att vara deprimerad vilket påverkar sannolikheten att 
söka professionell hjälp på grund av rädsla för andras reaktioner och att inte få 
ett bra bemötande av vårdgivare (Barney, Griffiths, Jorm, & Christensen, 2006; 
Gega, Marks & Mataix-Cols, 2004). Majoriteten av de som drabbas av depression 
upptäcks i eller vänder sig till primärvården där också större delen av 
behandling sker (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2004). Vanliga 
behandlingar som rekommenderas vid depression är antidepressiv 
läkemedelsbehandling och/eller psykologisk behandling med kognitiv 
beteendeterapi (KBT) (Socialstyrelsen, 2010). 
 
I en jämförelse av olika former av psykoterapi vid behandling av depression 
visade resultaten att skillnaderna mellan olika behandlingar var små (Cuijpers, 
Andersson, Donker & van Straaten, 2011). Behandlingar som jämfördes var KBT, 
beteendeaktivering, interpersonell psykoterapi, psykodynamisk terapi och social 
färdighetsträning. Det fanns inga indikationer på att behandlingarna skiljde sig 
signifikant från varandra. Resultaten visade även att psykoterapi för mild till 
måttlig depression var likvärdig med läkemedelsbehandling, samt att 
kombinerad behandling var mer verksam än enbart psykoterapi eller enbart 
läkemedelsbehandling (Cuijpers et al., 2011). Men tillgången till hälso-och sjuk-
vårdspersonal skiljer sig runt om i landet. Enligt Socialstyrelsens enkät-
undersökning 2012 uppgav 83 procent av landets primärvårdsenheter att det 
fanns tillgång till psykologisk behandling. Dock bedömde endast hälften av dessa 
enheter att tillgången motsvarade patienternas behov (Socialstyrelsen, 2013). De 
enheter som inte erbjöd psykologisk behandling uppgav som främsta skäl att det 
rådde brist på personalresurser och på psykologer. Totalt hade 56 procent av 
enheterna mindre än en heltidsanställd person för psykologisk behandling 
(Socialstyrelsen, 2013). 
 
Internetförmedlad psykologisk behandling har funnits sedan slutet av 1990-talet 
och har blivit allt mer populärt samtidigt som kunskapen om dess effektivitet har 
ökat (Hedman, Carlbring, Ljotsson & Andersson, 2014). Under 2000-talet har 
internetförmedlad behandling både utvecklats och spridits och flera landsting 
kan idag erbjuda denna behandlingsform till sina patienter 
(internetbehandlingar, 2016). Den teoretiska utgångspunkten för internet-
förmedlad behandling är att de verksamma mekanismerna är de samma som i 
traditionell behandling, men de förmedlas på ett nytt sätt (Hedman et al., 2014), 
det är med andra ord inte en ny behandling. Huruvida internetförmedlad 
behandling är möjligt för olika typer av behandling exempelvis KBT, 
psykodynamisk terapi, interpersonell terapi, beror på om komponenterna och 
innehållet i respektive behandling kan förmedlas online (Hedman et al., 2014). 
En av fördelarna med internetförmedlad behandling är att det visat sig vara 
kostnadseffektivt då behandlingsformen tar mindre tid i anspråk från terapeuten 
och på grund av att behandlingen sker på distans kan behandlingen nå ut till fler 
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(Nordgren et al., 2014). Dessutom ökar möjligheten att nå ut till klienter och 
målgrupper som tidigare varit svåra att nå och som av olika anledningar har 
sämre eller inga möjligheter att ta sig till en vårdcentral (Griffiths & Christensen, 
2007). 
 
Flera studier har visat att internetförmedlad psykologisk behandling har mycket 
god evidens och att behandlingsformen är verksam för problem som ångest och 
depression (Andersson et al., 2013; Nordgren et al., 2014; Spek et al., 2007). I en 
uppföljningsstudie av internetförmedlad KBT (iKBT), tre år efter att 
behandlingen avslutats, visade resultaten att depressionssymtomen låg kvar på 
liknande nivåer som vid avslutad behandling (Andersson et al., 2013). Wagner, 
Horn & Maercker (2014) jämförde en internetbaserad intervention med en face-
to-face intervention, med KBT som metod. Resultaten visade att de 
internetförmedlade interventionerna och face-to-face interventionerna var lika 
effektiva vid behandling mot depression. Vid uppföljningen av behandlingen 
visade det sig dock att det fanns en skillnad mellan behandlingsgrupperna där 
symtomreduktionerna i online-gruppen kvarstod både för primära och 
sekundära utfall av behandlingen (Wagner et al., 2014). I motsats till detta visade 
eftermätningen i face-to-face gruppen att de depressiva symtomen hade 
försämrats, nivå av ångest och negativa automatiska tankar hade ökat (Wagner 
et al., 2014). Vidare visade en metaanalys av Andersson, Cuijpers, Carlbring, 
Riper & Hedman (2014) att guidad internetförmedlad KBT och KBT förmedlad 
face-to-face båda var lika effektiva vid behandling av bland annat social fobi, 
panikångest och depressiva symtom. Resultaten indikerade att den fysiska 
närvaron av en terapeut kanske inte är så avgörande för behandlingseffekt som 
man tänkt tidigare (Andersson et al., 2014). Å andra sidan visar en studie av 
Kessler et al. (2009) att KBT som förmedlas live online av en terapeut är 
verksamt och att behandlingseffekterna höll i sig efter åtta månader vilket talade 
för att närvaron av terapeut hade betydelse (Kessler et al., 2009). 
 
Personer som är deprimerade slutar ofta helt eller minskar sitt deltagande i 
aktiviteter som de tidigare upplevt roliga (Cuijpers et al., 2007) och uppmärk-
sammar oftare negativa konsekvenser av deras beteenden (Mazzucchelli, Kane & 
Rees, 2009). Det medför att positiva förstärkare fördröjs eller uteblir helt. Till 
detta hör också att dessa individer ofta ställer mycket höga krav på sig själva 
som de misslyckas med att uppnå, och de förstärker eller belönar sällan sig själva 
(Mazzucchelli et al., 2009). Antalet positiva förstärkare är därav ofta få vilket 
anses ha ett samband med depressiva symptom (Dimidjian, Barrera, Martell, 
Muñoz & Lewinsohn, 2011). 
 
En behandlingsmetod för att lindra depression är beteendeaktivering (BA) 
vilken utvecklades på 1970-talet av Lewinsohn med kollegor (Dimidjian et al., 
2011). Behandlingen syftar till att öka individens adaptiva aktiviteter för att 
denne ska komma i kontakt med positiva förstärkare, minska deltagandet i 
aktiviteter som vidmakthåller depressionen eller ökar risken för depression 
samt öka tillgången till positiv förstärkning (Dimidjian et al., 2011). Exempel på 
aktiviteter som vidmakthåller depression är passivitet, tillbakadragande och 
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initiativlöshet vilka hindrar individen från att få positiv förstärkning från den 
sociala omgivningen och från olika aktiviteter (Dimidjian et al., 2011). 
 
BA innebär att terapeut och klient gör en kartläggning av klientens mående och 
dagliga aktiviteter för att upptäcka sambandet mellan dessa och för att få en bild 
av vad som vidmakthåller det depressiva tillståndet (Cuijpers et al., 2007). 
Därefter utformar de tillsammans ett skräddarsytt schema, för att öka antalet 
lustfyllda aktiviteter och öka klientens positiva interaktioner med omgivningen. 
På så sätt bryts det inaktiva mönstret (Dimidjian et al., 2011). BA anses vara en 
väletablerad och fördelaktig behandling mot depression (Cuijpers et al., 2007; 
Mazzucchelli et al., 2009) vars effektivitet har jämförts med kognitiv terapi och 
antidepressiva läkemedel (Cuijpers et al., 2007; Dimidjian et al., 2011; Dobson et 
al., 2008; Ekers et al., 2014). Vid uppföljning av behandling har resultat visat att 
effekten av BA sträcker sig längre jämfört med antidepressiv behandling samt att 
BA förebygger återfall i depression (Dimidjian et al., 2011; Dobson et al., 2008). 
På grund av att behandlingen har sin grund i faktiska och observerbara 
beteenden är BA tillgänglig även för mindre erfarna behandlare att administrera 
(Cuijpers et al., 2007). Därtill är behandlingen lämplig att förmedla via internet, 
telefon samt annan form av vägledd självhjälp (Dimidjian et al., 2011). Trots att 
flertalet studier påvisar gynnsamheten med BA har forskare påtalat att fler 
högkvalitativa studier behövs (Ekers et al., 2014). 
 
En annan metod som visat sig effektiv för att behandla depression är att öka den 
fysiska aktiviteten (FA) hos individen (Cooney et al., 2013; Rethorst, Wipfli & 
Landers, 2009). FA definieras (Statens folkhälsoinstitut, 2006) som “all typ av 
rörelse som ger ökad energiförbrukning” och begreppet innefattar olika former av 
träning, vardagliga aktiviteter som att promenera, bära, samt fritidsaktiviteter 
som exempelvis trädgårdsarbete. Att vara fysiskt inaktiv anses vara en riskfaktor 
för att bland annat utveckla hjärt-kärlsjukdomar, fetma, psykisk ohälsa och 
cancer (Statens folkhälsoinstitut, 2006) och att vara fysiskt aktiv genererar flera 
hälsovinster utöver den mentala hälsan (Stathopoulou, Powers, Berry, Smits & 
Otto, 2006). Vidare behöver människokroppen röra på sig för att kunna fungera 
på bästa sätt genom livet. Den fysiska förmågan och kapaciteten i muskler, leder 
och skelett försämras till följd av att kroppen under en längre tid inte utsätts för 
fysisk ansträngning (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Regelbunden 
rekommenderad FA innebär en aktivitet som utförs 30 minuter per dag i måttlig 
intensitet, alternativt en hög-intensiv aktivitet som utförs minst tre gånger per 
vecka (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Flera studier har visat att det finns ett 
negativt samband mellan depressionssymtom och FA (aan het Rot, Collins & 
Fitterling, 2009; Dinas, Koutedakis & Flouris, 2011) samt att FA kan förebygga 
och minska risken att drabbas av depression, förebygga försämring av pågående 
depression samt höja stämningsläget (Socialstyrelsen, 2010). Effekten av FA har 
därtill visat sig vara jämförbar med behandling med antidepressiva läkemedel 
samt KBT (Blumenthal et al., 2007; Dinas et al., 2011; Rimer et al., 2012). 
 
Samtidigt som det finns stöd för FA som behandlingsmetod vid depression 
behövs det fler studier som fastställer dess verkningsgrad (Rethorst et al., 2009) 
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då ett problem med flera av de studier som genomförts om FA är att de har 
metodologiska brister och resultaten är motsägelsefulla (Krogh, Nordentoft, 
Sterne & Lawlor, 2011; Nyström, Neely, Hassmén & Carlbring, 2015; Rethorst et 
al., 2009). Under de senaste åren har flertalet metaanalyser genomförts om FA 
vid behandling av depression med blandade resultat. En metaanalys av Rethorst 
et al. (2009) fann en stor effektstorlek (.80) som ett resultat av FA-
interventioner vilket indikerade en förbättring av depressionssymtomen 
och huvudparten av deltagarna uppvisade kliniskt signifikant förbättring av 
behandlingen. Även Schuch et al. (2015) menar att FA har en signifikant 
antidepressiv effekt för personer med depression och att fördelarna med FA 
tidigare har underskattats. Vidare visade en annan metaanalys att metodologiskt 
välkontrollerade studier uppvisade svagare resultat och någon klar förbättring 
av depressiva symtom till följd av FA framkom inte tydligt (Krogh et al., 2011). 
Samma metaanalys visade även på att det saknades stöd för långtidseffekter av 
FA (Krogh et al., 2011). Ytterligare en metaanalys visade att FA hade en måttlig 
positiv effekt på depressiva symtom vid jämförelse med kontrollbehandling. 
Däremot fanns ingen signifikant skillnad i effekt jämfört med kontrollgruppen 
när endast välkontrollerade studier ingick (Cooney et al., 2013).  
 
I en litteraturöversikt av Nyström et al. (2015) framkom att FA i form av både 
aerob och anaerob träning har gett goda resultat vid behandling av depression 
samt att både lågintensiv och hög-intensiv träning visade sig vara effektivt. 
Vidare presenterades att frekvensen av träning har betydelse och författarna 
förslår att FA utförs minst tre gånger i veckan under minst 30 minuter åt gången 
för att det ska ge resultat (Nyström et al., 2015). Det poängteras även att det kan 
vara av stor betydelse att diskutera och anpassa den fysiska aktiviteten utifrån 
den enskilde individen (Nyström et al., 2015). 
 
Kombinationen av brist på tillgång till psykologisk behandling samtidigt som 
antalet individer som drabbas av depression ökar är inte hållbar och en lösning 
på detta är nödvändigt. Både BA och FA kräver mindre erfarna behandlare 
jämfört med andra behandlingsmetoder och anses vara tidseffektiva (Cuijpers et 
al., 2007). De har dessutom potential för att administreras via internet 
(Dimidjian et al., 2011) vilket Chartier & Provencher (2012) poängterar. En 
studie av Carlbring et al. (2013a) visade att resultaten av internetförmedlad BA 
hade en positiv effekt på reducering av depressionssymtom vilken kan liknas vid 
andra beprövade psykologiska behandlingar. Även Socialstyrelsen 
rekommenderar i sina nationella riktlinjer (2010) internetförmedlad kognitiv 
beteendeterapi med behandlarstöd för vuxna med lindrig och medelsvår 
depression. 
 
Det är väl känt att individer svarar olika på behandling (Button, Wiles, Lewis, 
Peters & Kessler, 2012) och det är av stor vikt att kunna identifiera vilka 
patienter som har hög sannolikhet att svara på olika typer av behandlingsformer 
och vad som påverkar detta (Button et al., 2012). Kunskap om vilka 
bakgrundsfaktorer (moderatorer och prediktorer) som påverkar utfallet av en 
behandling skulle kunna förbättra beslutsfattandet om vilken behandling som är 
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mest lämplig för en individ (Donker et al. 2013). Det i sin tur skulle kunna leda 
till lägre kostnader, kortare terapier, utveckling av depressionsbehandling som 
metod samt ökad kunskap i samhället (Donker et al. 2013). Därtill skulle det 
även kunna möjliggöra en individanpassad behandling i större utsträckning 
(Donker et al., 2013). En prediktor är en variabel som förutsäger behandlings-
utfall, oavsett behandlingsform (Donker et al., 2013). Det innebär att om det 
finns ett samband mellan en prediktor och ett utfall så har prediktorn gett en 
antydan om egenskaper som har betydelse för utfallet av behandlingen, 
exempelvis grad av motivation (Andersson, 2012). Detta kräver dock att 
prediktorn mäts innan behandlingen startar. Däremot behöver inte en prediktor 
samverka med behandlingen i sig. Variabeln (ex. grad av motivation) kan vara 
relaterad till utfall oavsett vilken behandling individen har fått (Andersson, 
2012; Donker et al., 2013; Warmerdam, Van Straten, Twisk & Cuijpers, 2013). En 
prediktor kan vara direkt kopplad till utfall, utan att interagera med något. 
 
En moderator å andra sidan är en variabel som informerar om för vem och under 
vilka omständigheter en behandling fungerar (Kraemer, Wilson, Fairburn & 
Agras, 2002) dvs. vilka individer som har störst sannolikhet att dra nytta av en 
specifik behandling (Donker et al., 2013). Även moderatorn måste mätas innan 
behandlingen påbörjas. Variabeln (moderatorn) interagerar med behandlingen 
och påverkar hur starkt sambandet är mellan behandling och utfall (Andersson, 
2012). Om en behandling fungerar olika bra för exempelvis män och kvinnor så 
rör det sig om en moderator och en moderator är en relation mellan minst tre 
variabler (exempelvis behandling, moderator och utfall) (Andersson, 2012; 
Warmerdam et al., 2013). 
 
En studie av Donker et al. (2013) visade att svårighetsgrad av depression vid 
förmätning inte var signifikant associerat med behandlingsutfall vid 
internetförmedlad terapi med IPT, KBT eller KBT-program förmedlat via en 
hemsida. En annan studie visade på motsatsen, att högre svårighetsgrad vid 
behandlingens start modererade bättre utfall vid internetförmedlad behandling 
med KBT jämfört med att stå på väntelista då det hade skett en större reducering 
av depressiva symtom vid behandlingens avslut (Button et al., 2012). Även 
civilstånd (att vara skild, änka eller separerad) modererade bättre utfall i samma 
studie (Button et al., 2012). 
 
Warmerdam et al. (2013) undersökte prediktorer och moderatorer för 
behandlingsutfall med internetförmedlad KBT och internetbaserad problem-
lösningsterapi vid depression jämfört med att stå på väntelista. De undersökte 
både vad som predicerade förbättring av symtom samt vad som predicerade en 
klinisk signifikant förbättring av depressionssymtom. Resultaten visade att 
svårare depression vid behandlingens start och högre utbildning predicerade 
förbättring av depressionssymtom i samtliga behandlingsgrupper (Warmerdam 
et al., 2013). Hög utbildningsnivå ökade chansen till förbättring jämfört med låg 
eller medelhög utbildningsnivå. Att ha en negativ problemorienterad attityd 
visade sig moderera behandlingsutfallet i de två behandlingsgrupperna och de 
deltagarna hade ökad sannolikhet att förbättras jämfört med de deltagare som 



 10 

stod på väntelista (Warmerdam et al., 2013). Vidare visade resultaten från 
samma studie att utbildning predicerade klinisk signifikant förbättring av 
depressionssymtom i samtliga behandlingsgrupper. Deltagare med hög 
utbildning hade över tre gånger så stor sannolikhet att förbättras signifikant 
efter behandling jämfört med deltagare med låg eller medelhög utbildning. Även 
mindre undvikandebeteende och mindre rationell problemlösningsförmåga 
predicerade en klinisk signifikant förändring i samtliga behandlingsgrupper 
(Warmerdam et al., 2013). Inga modererande faktorer för klinisk signifikant 
förändring av depressionssymtom återfanns. 
 
Resultaten från en metaanalys av Cuijpers et al. (2014) visade att det inte fanns 
några indikationer på att kön predicerar behandlingsutfall och att män och 
kvinnor visade samma resultatmönster oavsett behandlingsform (KBT eller 
läkemedelsbehandling). Kvinnliga deltagare visade sig dock erhålla större 
reducering av depressiva symtom i en annan studie vilket antydde att kön 
predicerade behandlingsutfall oavsett behandlingsform (Donker et al., 2013). 
Därtill indikerade resultaten att olika typer av internetförmedlade behandlings-
program gav olika resultat beroende på deltagarnas ålder. Vidare visade det sig 
att yngre deltagare erhöll större förbättring av internetförmedlad interpersonell 
terapi (iIPT) och äldre deltagare svarade bättre på iKBT (Donker et al., 2013). 
Button et al. (2012) fann å andra sidan inga samband mellan utbildningsnivå, 
ålder, historia av depression och svar på behandling. 
 
En kritik som riktats mot tidigare studier som undersökt moderatorer för utfall 
av KBT var att de har haft liten sampelstorlek och därtill jämfört KBT med 
antidepressiv behandling (Button et al., 2012). Studierna har haft metodologiska 
brister och därmed inte ansetts vara tillräckligt pålitliga för att kunna uttala sig 
om prediktorer eller moderatorer för behandlingsutfall (Karyotaki et al., 2015). 
Tidigare resultat för vilka faktorer som påverkar behandlingsutfall och huruvida 
de har förmåga att predicera behandlingsutfall är inte enhetliga vilket betonar 
behovet av fortsatt forskning kring detta. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka vilka bakgrundsfaktorer som påverkar 
behandlingsutfall vid två olika typer av depressionsbehandling som förmedlats 
via internet: BA och FA. De variabler som undersöktes var kön, civilstånd, 
utbildningsnivå, svårighetsgrad av depression, mängd fysisk aktivitet, ålder, 
tidigare psykologisk behandling samt tidigare eller nuvarande medicinering. 
Utifrån att tidigare studier visat att svårighetsgrad av depression predicerade 
förbättring av depressionssymtom (Warmerdam et al., 2013) samt modererade 
utfall av behandling (Button et al., 2012) inkluderades två olika mått för 
depression för att undersöka dess betydelse för behandlingsutfall.  
 

- Vilka bakgrundsfaktorer predicerar behandlingsutfall för 
internetförmedlad BA? 

- Vilka bakgrundsfaktorer predicerar behandlingsutfall för 
internetförmedlad fysisk FA? 
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- Finns det någon skillnad i prediktionsförmåga med avseende på 
bakgrundsfaktorer mellan de olika behandlingsgrupperna? 

 
Hypoteser: 1) Svårighetsgrad av depression predicerar positivt behandlingsutfall 
i båda behandlingsgrupperna. 2) Utbildningsnivå predicerar positivt 
behandlingsutfall i båda behandlingsgrupperna. 3) Mängd FA predicerar positivt 
behandlingsutfall i båda grupperna. 

 
Metod 

 
Materialet till denna studie är hämtat från ett stort nationellt forskningsprojekt, 
Actua! som bedrivs genom ett samarbete mellan de psykologiska institutionerna 
vid Stockholms, Umeås, Uppsalas och Linköpings universitet (Carlbring et al., 
2013b). 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagare rekryterades från hela Sverige via annonsering på affischer, i 
dagspressen samt på flera olika internetsidor som exempelvis Google.se och 
Studie.nu. Utöver det länkade projektledare och medbehandlare information och 
länkar till studien via sociala medier, exempelvis Facebook och Twitter. Studien 
blev även uppmärksammad i Nyhetsmorgon på TV4. Anmälan om intresse att 
delta gjordes på hemsidan för studien (actua.se). Se Tabell 1 för demografisk 
fakta. 
 
För att inkluderas i studien skulle deltagare uppfylla diagnosen för mild till 
måttlig egentlig depressionsepisod enligt DSM-IV-TR (American Psychiatric 
Association, 1994), skatta 15-35 på MADRS-S, vara bosatt i Sverige och behärska 
svenska, ha fyllt 18 år och ha tillgång till dator med internet. Deltagare 
exkluderades om de under tiden för studien genomgick annan psykologisk 
behandling, var aktiva motionärer, hade påbörjat ny antidepressiv medicin, 
genomfört någon förändring i pågående antidepressiv medicinering under de 
senaste tre månaderna eller om de brukade mediciner som är kända för att 
påverka sinnesstämningen. Personer uteslöts även om de ansågs vara djupt 
deprimerade, suicidala eller uppfyllde annan psykiatrisk diagnos. Deltagarna 
rekryterades aktivt mellan januari 2013 fram till maj 2014. Totalt sökte 1179 
personer till studien och till denna undersökning har 320 personer inkluderats, 
se Tabell 1 för demografisk data. 
 
Deltagarna i studien anmälde sitt intresse på behandlingens hemsida och 
registrerades som användare. Därefter skedde en förmätning där deltagarna 
fyllde i självskattningsformulären MADRS-S, PHQ-9, GAD-7, QOLI och IPAQ samt 
en blankett om samtycke enligt Personuppgiftslagen (1998:204). De personer 
som uppfyllde samtliga inklusionskriterier ringdes upp av en behandlare för en 
semistrukturerad intervju utifrån Structured Clinical Interview for DSM-IV 
(SCID) (First, Gibbon, Spitzer & Williams, 2002). Intervjun utgick från A-delen i 
SCID-I med frågor som berörde förstämningssyndrom och ansvariga för 
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telefonintervjun var studenter på de senare delarna av psykologprogrammet vid 
Stockholms, Umeås, Linköpings och Uppsalas universitet. Deltagare som 
fortfarande bedömdes uppfylla inklusionskriterierna randomiserades därefter 
till de olika behandlingsgrupperna eller till kontrollgruppen via ett special-
utformat datorprogram. Totalt fanns fyra grupper med olika betingelser (1) FA 
utan rational, (2) FA med rational, (3) BA med rational och (4) BA utan rational 
samt en femte grupp som stod på en väntelista och därmed utgjorde 
kontrollgrupp. Väntelistan utgjorde en kontrollgrupp vilket innebar att 
deltagarna i den gruppen fick vänta tolv veckor innan de påbörjade sin 
behandling inom en av de fyra behandlingsgrupperna. Av etiska skäl erbjöds 
samtliga deltagare behandling. Deltagarna har rekryterats i flera omgångar och 
har randomiserats jämt mellan de fem olika grupperna. 
 

Tabell 1. Demografisk data 
  N (%) M (SD) 
Kön   
Kvinna 244 (76 %)  
Man 76 (24 %)  
Ålder 19-80 år 41,7 (13,4) 
Civilstånd   
Singel/änka/änkling 108 (34 %)  
Gift/Sambo/Särbo 209 (65 %)  
Annat 3 (1 %)  
Utbildningsnivå   
Grundskola/Gymnasial utbildning 128 (40 %)  
Universitetsutbildning 192 (60 %)  
Tidigare psykologisk behandling   
Ja 183 (57 %)  
Nej 137 (43 %)  
Tidigare eller nuvarande medicinering   
Ja 139 (43 %)  
Nej 181 (57 %)  
 
Material 
Vid förmätningen genomfördes en depressionsbedömning utifrån Montgomery-
Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S), ett självskattningsformulär som 
används för att mäta svårighetsgraden av depressiva symtom (Holländare, 
Andersson & Engström, 2010). MADRS-S har uppvisat ett Cronbach α på ,58 
(Holländare et al., 2010) och i föreliggande studie har MADRS-S uppvisat ett 
Cronbachs α på ,58 (Sjöström, 2015).  
 

Patient Health Questionnaire 9 – item (PHQ-9) 
PHQ-9 är ett självskattningsformulär som används vid screening och 
diagnosticering av depression och består av tio frågor. Formuläret har använts 
för att mäta depressionssymtom hos deltagarna. De första nio frågorna i 
formuläret är uppbyggda utifrån depressionskriterierna i DSM-IV-TR och den 
tionde frågan är en funktionsskala för att undersöka till vilken grad 
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svårigheterna, om sådana funnits, har påverkat vardagen för individen. Varje 
deltagare har skattat frekvensen av depressionssymtom under de senaste 14 
dagarna där svaren angetts på en skala från 0-3, där 0 står för ”inte alls” och 3 
”nästan varje dag”. På den tionde frågan motsvarar 0 ”inga svårigheter” och 3 
”extrema svårigheter”. I summeringen tas endast poängen från de första nio 
frågorna med och den maximala poängen är 27. PHQ-9 har i studier visat sig ha 
god intern konsistens där Chronbach α har visats sig ligga mellan ,86 - ,89 
(Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001). Test-retest reliabiliteten har i olika studier 
uppmäts till mellan r= ,84 - ,95 (Bian et al., 2011; Kroenke et al., 2001) mätt med 
Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Vidare har PHQ-9 visat sig ha 
god innehålls- och begreppsvaliditet samt god extern validitet (Kroenke et al., 
2001; Löwe et al., 2004). PHQ-9 har använts vid både veckovisa mätningar samt 
vid för- och eftermätning, detta för att fastställa svårighetsgraden av de 
depressiva symtomen. Cronbach α i föreliggande studies förmätning var ,69 
(Sjöström, 2015). PHQ-9 användes i denna studie som beroendemått vid 
eftermätning. Lyckat behandlingsutfall har i denna studie definierats utifrån 
Kroenke et al. (2001) med utgångspunkt i att en klinisk signifikant förbättring av 
depressionssymtom har skett. Detta inträffar när en halvering av poäng mellan 
för- och eftermätning har skett samt att den totala poängen vid eftermätningen 
är under 10 poäng. 
 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
IPAQ är ett självskattningsinstrument med syfte att mäta mängd fysisk aktivitet 
och inaktivitet hos individen under en viss period (Craig et al., 2003). IPAQ finns i 
flera versioner, en längre och en kortare. Den längre versionen innehåller 31 
items och mäter individens fysiska aktivitet och inaktivitet under de senaste 7 
dagarna. Den kortare versionen mäter individens fysiska aktivitet och inaktivitet 
under de tre senaste dagarna med hjälp av 9 items (Hagströmer, Oja & Sjöström, 
2007). Instrumentet kan ge två olika typer av mått, ett kontinuerligt och ett 
kategoriskt. Därtill kan även antal stillasittande minuter i veckan mätas. Inom 
ramen för Actua! har den kortare versionen använts. Det kontinuerliga måttet 
resulterar i MET-minuter per vecka (Metabolic Equivalent of Task) vilket mäter 
energiomsättningen för en viss FA. Instrumentet särskiljer på tre grader av FA: 
Promenad (motsvarande 3,3 ggr mer energiförbrukning jämfört med vila), 
måttligt ansträngande aktivitet (4 ggr mer energiförbrukning jämfört med vila) 
och mycket ansträngande (8 ggr mer energiförbrukning än vila). Dessa 
multipliceras med det antal minuter som individen utfört aktiviteten under varje 
vecka vilket resulterar i MET- minuter per vecka (International Physical Activity 
Questionnaire, 2005). För att testa reliabiliteten i IPAQ har datamaterial hämtats 
från tolv länder och resultaten visade att instrumenten kontinuerligt uppvisat 
test-retest reliabilitet på p = ,80 (Craig et al., 2003). Därtill visade studien på ett 
medianvärde p = ,3 gällande kriterievaliditeten för instrumentet.  

 
Quality Of Life Inventory (QOLI) 

Quality of Life Inventory (QOLI) är ett självskattningsformulär som undersöker 
individens upplevda livskvalité eller livstillfredsställelse och utgörs av 16 frågor 
på 16 områden som anses vara viktiga för att uppleva god livskvalité (Frisch, 
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Cornell, Villanueva & Retzlaff (1992). Områden som anses påverka upplevd 
livskvalité är exempelvis kärleksliv, arbete och ekonomi (Frisch et al., 1992). 
Individen får dels skatta hur viktigt varje område är på en tregradig skala samt 
hur nöjda de är med varje område på en sexgradig skala. Resultatet 
sammanställs och blir en total poäng som kan variera mellan -6 till 6 poäng. 
Denna skala har i sin tur testats och uppvisat en intern reliabilitet på Chronbach 
α = ,77 - ,89. Test-retest visade på r = ,80 - ,91 (Lindner, Andersson, Ost & 
Carlbring, 2013). 
 

Structured Clinical Interview for the DSM-IV (SCID) 
Vid telefonintervjun användes Structured Clinical Interview for the DSM-IV 
(SCID) för en depressionsbedömning. SCID är en semistrukturerad intervjuguide 
vilken utgår från diagnoskriterierna i DSM-IV-TR (First et al., 2002). I 
telefonintervjun bedömdes även deltagarnas motivation till att delta i projektet. 
SCID-I består av sex olika moduler vilka alla innehåller frågor som avser 
kartlägga ett syndrom eller område inom axel-1 diagnoserna. SCID-I manualen 
ger intervjuaren en struktur för bedömning och utfrågning och instruerar 
intervjuaren i vilken inriktning intervjun ska ta när kriterier inte uppfylls. Vidare 
finns det två versioner av SCID-I, en klinisk version (SCID-I-CV) och en 
forskningsversion (SCID-I-RV). SCID-I anses vara mycket viktig för att kunna 
säkerställa diagnosers tillförlitlighet och används ofta som referensstandard för 
andra diagnostiska metoder (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 
2012). SBU bedömer att SCID-I fungerar både i kliniska och forskningsrelaterade 
sammanhang med tillräcklig specificitet (92 %) och sensitivitet (86 %) (Statens 
beredning för medicinsk utvärdering, 2012). 
 
Behandlingsprocedur 
Samtliga behandlingsgrupper har följt ett behandlingsprogram som sträckt sig 
över 12 veckor och bestått av åtta olika behandlingsmoduler. Deltagarna har 
varje vecka förväntats fylla i ett självskattningsformulär om sitt eget mående, 
vilket kallas för veckomätning. Varje veckomätning har utgjorts av PHQ-9 och 
GAD-7 och vid behandlingens avslut administrerades ett längre formulär vilken 
utgjorde eftermätningen och innehöll PHQ-9, IPAQ, GAD-7 och QOLI. 
 
Behandlarna i studien utgjordes av studenter på psykologprogrammens fyra 
sista terminer. Under psykologprogrammets senare del bedriver studenterna 
terapi under handledning av legitimerad psykolog/psykoterapeut vid respektive 
studentmottagning. Därigenom hade de tillägnat sig en god utbildning i kliniskt 
behandlingsarbete. Under projektets gång har behandlarna fått projektspecifik 
handledning varje vecka av professor Per Carlbring vid Stockholms universitet. 
Varje vecka har deltagarna uppmuntrats att kommunicera med sin behandlare 
via e-post. För att minska risken att utfallet påverkas av olika behandlare har 
varje behandlare ägnat max 15 minuter per vecka med varje deltagare. De olika 
behandlingsgrupperna har behandlats på följande sätt: 
 
FA: Fokus på behandlingen med FA har varit ren träning och deltagarna har 
successivt ökat sin grad av FA i förhållande till behandlingsmodulerna. Varje 
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modul har innehållit ett antal arbetsblad där deltagaren har kunnat registrera 
sin aktivitet och genom det haft möjlighet att få feedback från sin behandlare. 
Deltagarna har använt sig av en pedometer för att själv kunna följa sin fysiska 
aktivitet. I en av grupperna med FA har deltagarna fått en mer utförlig rational 
men utöver det har behandlingarna varit lika. 
 
BA: I de två grupperna med BA har behandlingsmodulerna utgått från två 
perspektiv, där den ena gruppen har behandlats utifrån Lewinshons modell 
(1974) och den andra utifrån Martells modell (Martell, Herman-Dunn & 
Dimidjian, 2010). Det som särskiljer de två behandlingsgrupperna gäller den 
rational som deltagarna har fått presenterad i inledningen av behandlingen. Den 
ena gruppen har fått en mer utförlig rational för att deltagaren ska förstå 
behandlingens syfte och hur interventionerna går till. Båda grupperna har 
tillhandahållit behandlingsmoduler vilka har bestått av arbetsblad där del-
tagarna registrerat sina aktiviteter för att kunna hitta positiva förstärkare. 
Därefter har frekvensen av dessa aktiviteter ökats för att åstadkomma en positiv 
förändring i humöret. 
 
Inom ramen för denna undersökning har närvaron och betydelsen av rational 
inte undersökts då syftet är att undersöka bakgrundsfaktorer och undersöka om 
det skiljer sig mellan de olika behandlingsmetoderna. 
 
Etiska överväganden 
Etikprövningsnämnden vid Umeå universitet har undersökt och därefter 
godkänt Actua! (NCT01619930). Deltagarna har informerats om att deras 
deltagande är frivilligt och deras rätt av avsluta sitt deltagande när de vill utan 
att uppge anledning. Aktuella terapeuter i projektet samt övriga inblandade 
råder under tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen och allt tillgängligt 
material behandlas under sekretess. Varje deltagare har därtill fyllt i en 
samtyckesblankett innan de inkluderades i studien som de skrivit ut och därefter 
skrivit under och skickats till ansvarig person i projektet. Allt material 
avkodades för att skydda identiteten hos deltagarna och resultaten i studien 
redovisas enbart på gruppnivå. Som tidigare nämnt exkluderades deltagare vilka 
bedömdes vara för djupt deprimerade eller suicidala. Dessa har istället 
informerats om vart de kan vända sig för att få lämplig vård. Slutligen har 
samtliga randomiserade deltagare, kontrollgruppen inkluderad, erbjudits 
psykologisk behandling inom projektets ramar. 
 
Databearbetning 
Kriterievariabeln behandlingsutfall kodades binärt där 0 betyder “Ej kliniskt 
signifikant förbättring” och 1 betyder “Kliniskt signifikant förbättring”. Den 
oberoende variabeln kön kodades binärt (0=Man, 1=Kvinna). Variablerna 
tidigare psykologisk behandling samt tidigare eller nuvarande medicinering 
kodades binärt (0=Nej, 1=Ja). Variabeln civilstånd kodades binärt där 
1=Gift/Sambo/I en relation och 0=Singel/änka/änkling. Utbildningsnivå 
kategoriserades till två värden för att generera större grupper och därefter 
kodats binärt (0=Grundskola/Gymnasieutbildning, 1=Universitetsutbildning).  
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Data från IPAQ har hanterats enligt riktlinjerna för databearbetning och analys 
utifrån International Physical Activity Questionnaire (2005). Detta har inneburit 
att data har hanterats enligt följande: 1) All aktivitet som angetts i form av 
timmar och minuter har konverterats till enbart minuter 2) All aktivitet under 10 
minuter per dag har exkluderats ur analysen 3) Nollvärden har exkluderats ur 
analysen 4) All aktivitet över 180 minuter per dag har omkodats till 180 minuter 
för att minska risken att outliers påverkar den slutgiltiga analysen i för stor 
utsträckning 5) All aktivitet där den totala summan av promenad, måttligt 
ansträngande aktivitet och mycket ansträngande aktivitet översteg 960 timmar 
per vecka exkluderades. Detta med utgångspunkt i att varje individ antas sova 8 
timmar per dag. Därefter beräknades det totala antalet MET-minuter per vecka 
(MET=beräknad total energiåtgång per vecka). Detta utfördes genom att 
multiplicera tiden för varje aktivitet med beräknade METs för varje enskild 
aktivitetstyp (mycket ansträngande, måttligt ansträngande och promenad). 
Vidare har kategoriska variabler beräknats och klassificerats in i låg, måttlig och 
hög FA. 
 
Statistisk analys 
Pearson’s 2- test utfördes för att undersöka eventuella samband mellan olika 
bakgrundsvariabler på nominal nivå. Därtill utfördes även ett t-test för 
oberoende mätningar för att undersöka om det fanns någon skillnad mellan 
deltagare som deltagit i eftermätning eller inte med avseende på 
bakgrundsvariabler. Vidare användes binominal logistisk regressionsanalys för 
att undersöka nämnda variablers förmåga att predicera behandlingsutfall. 
Inledningsvis inkluderades variabler i den logistiska regressionsanalysen som i 
tidigare studier visat sig ha predicerande förmåga för behandlingsutfall. Därefter 
inkluderades ytterligare variabler för att undersöka om det fanns andra 
variabler som kunde predicera behandlingsutfall. Modellen byggdes hierarkiskt 
för att kunna jämföra vilken eller vilka av variablerna som hade signifikant 
förmåga att predicera behandlingsutfall. Vidare utfördes Spearmans 
korrelationsanalys för att undersöka eventuella samband mellan 
bakgrundsvariabler, behandlingsgrupp och kliniskt signifikant behandlingsutfall. 

 
 

Resultat 
 

Nedan redovisas de oberoende måtten för samtliga tester från förmätningen, se 
Tabell 2. Svaren på aktivitetsnivå utifrån IPAQ visade att 43 procent av 
deltagarna hade en låg fysisk aktivitetsnivå, 41 procent hade en måttligt fysisk 
aktivitetsnivå och 16 procent hade en hög fysisk aktivitetsnivå. 
 
Tabell 2. Deskriptiv statistik 
 Medelvärde (SD)  Skewness  Kurtosis 

PHQ-9 14,52 (4,17) ,11 -,37 
MADRS-S 24,61 (4,83) ,07 -,79 
IPAQ 1649,16 (2148,54) 3,47 16,91 
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QOLI -,76 (1,58) ,12  ,04 
GAD 10,13 (4,58) ,21 -,58 

 
Ett 2- test visade att det fanns en signifikant skillnad mellan kön med avseende 
på tidigare psykologisk behandling, 2(1, 320) = 6,311, p = ,012. Den signifikanta 
skillnaden visade att fler kvinnliga deltagare hade genomgått psykologisk 
behandling tidigare jämfört med män, sambandet hade en svag effektstorlek ( = 
,14). Inga andra signifikanta skillnader mellan kön och bakgrundsfakta återfanns. 
Därefter visade resultaten från signifikanstester mellan behandlingsgrupper och 
bakgrundsfakta att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan 
behandlingsgrupperna med avseende på kön, utbildningsnivå, civilstånd, 
tidigare psykologisk eller nuvarande eller tidigare medicinsk behandling. 
 
Av de 320 deltagarna var det 198 som deltog i eftermätningen. Av de 198 som 
deltog i eftermätningen var det 104 deltagare som uppnådde klinisk signifikant 
förbättring mätt med PHQ-9. Ett  2- test visade att det fanns en signifikant 
skillnad mellan behandlingsgrupperna med avseende på huruvida de deltagit i 
eftermätningen eller inte. Det framkom att deltagare som behandlats med BA i 
större utsträckning deltog i eftermätningen jämfört med de deltagare som 
behandlats med FA, 2(1, 320) = 4,76, p = ,029, med en effektstorlek som kan 
anses vara liten ( = -,12). Det fanns inga andra samband mellan att delta i 
eftermätning och kön, utbildningsnivå, civilstånd, tidigare psykologisk 
behandling eller tidigare eller nuvarande medicinering. Slutligen visade ett 2- 
test att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan behandlingsgrupp och 
behandlingsutfall 2(1, 198) = ,90, p = ,343. 
 
Ett t-test för oberoende mätningar visade att det inte fanns några signifikanta 
skillnader mellan deltagande i eftermätning och svårighetsgrad av depression 
mätt med MADRS-S t(318)= -,673, p = ,481), svårighetsgrad mätt med PHQ-9 
t(318)= -,985, p = ,715 eller med ålder t(318)= 1,83, p = ,807.  
 
Spearmans korrelationsanalys visade på ett signifikant negativt samband mellan 
upplevd livskvalité och svårighetsgrad av depression mätt med PHQ-9, r(318)= -
,41, p < ,01., och MADRS-S, r(318)= -,26, p < ,01.  (se Tabell 3). 
Korrelationsanalysen visade även ett signifikant negativt samband mellan 
utbildningsnivå och svårighetsgrad av depression mätt med PHQ-9, r(318)= -,18, 
p < ,01., samt MADRS-S, r(318)= -,19, p < ,01. Vidare visade korrelationsanalysen 
att det fanns en signifikant positivt samband mellan tidigare medicinering och 
tidigare psykologisk behandling r(318)= ,41, p < ,01. Inget signifikant samband 
påvisades mellan svårighetsgrad av depression och kliniskt signifikant 
förbättring. 
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Tabell 3. Korrelationer (Spearmans’ rho) mellan samtliga variabler 

*p < ,05.  ** p  < ,01. 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Behandlingsgrupp - 
           2. MADRS-S -,03 - 

          3. PHQ-9  ,02 ,59** - 
         4. Ålder -,03 -,14* -,10 - 

        5. Kön  ,07 ,04 ,26** -,16** - 
       6. Civilstånd -,06 -,12* -,05 -,02 -,01 - 

      7. Klinisk signifikant förbättring -,07 -,02 ,04 -,02 ,05 -,01 - 
     8. Tidigare psykologisk 

behandling ,09 -,05 ,01 ,01 ,14* -,03 -,50 - 
    9. Medicinering ,05 ,19** ,16** ,12* ,10 ,04 ,00 ,41** - 

   10. QOLI ,01 -,41** -,26** ,09 ,02 ,13* ,09 ,04 -,07 - 
  11. Utbildningsnivå ,08 -,18** -,19** -,19** ,08 ,05 -,03 ,12* -,02 ,14** - 

 12. IPAQ -,02 ,08 ,05 ,07 -,03 -,00 -,07 -,09 -,02 ,05 ,15** - 
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Logistisk regressionsanalys 
De binomiala logistiska regressionsanalyserna genomfördes separat för 
respektive behandlingsgrupp, en för FA samt en för BA. Inom varje 
behandlingsgrupp genomfördes analyserna i två steg där olika variabler 
inkluderades som potentiella prediktorer (se Tabell 4 & 5). 
 
Prediktorer för behandlingsutfall vid beteendeaktivering 
I det första steget i modellen tillsattes variablerna kön, civilstånd, 
utbildningsnivå, svårighetsgrad av depression mätt med PHQ-9 vid förmätningen 
samt svårighetsgrad av depression mätt med MADRS-S vid förmätningen. Ingen 
av variablerna i modellen kunde signifikant predicera behandlingsutfall, se 
Tabell 4. Modellen är inte heller statistiskt signifikant 2(5) = ,909, p = ,970, R2= 
,006 (Hosmer & Lemeshow) ,009 (Cox & Snell) ,013 (Nagelkerke).  
 
Steg två i modellen innehöll variablerna mängd FA mätt med IPAQ, ålder, 
upplevd livskvalité mätt med QOLI, tidigare psykologisk behandling och 
nuvarande eller tidigare medicinering. Av de variabler som tillsattes i modellen 
var endast upplevd livskvalité (QOLI) signifikant. Varje ökad grad av upplevd 
livskvalité ledde till 1,38 gånger ökad odds att uppnå kliniskt signifikant 
förbättring efter behandling (OR 1,376; 95 % KI: 1,004-1,885; p = ,047), se Tabell 
4. Modellen i Steg 2 är inte statistiskt signifikant. 2(10)= 5,82, p = ,83, och R2= 
,037 (Hosmer & Lemeshow) ,059 (Cox & Snell) ,079 (Nagelkerke). 
 
Tabell 4. Logistisk regressionsanalys beteendeaktivering 

   Oddskvot 95 % K.I  

  B (SE) Nedre Odds Ratio Övre p-värde 
Steg 1:      
Kön ,06 (,50) ,39 1,07 2,88 ,89 
Civilstånd -,26 (,45) ,31 ,77 1,86 ,56 
Utbildningsnivå -,32 (,44) ,30 ,72 1,72 ,46 

PHQ-9 Före ,01 (,06) ,90 1,01 1,14 ,77 
MADRS-S Före ,00 (,05) ,90 1,00 1,10 ,98 

Konstant ,17 (1,14)  1,18  ,87 
      
Steg 2:      
Kön -,05 (,53) ,33 ,95 2,72 ,92 
Civilstånd -,25 (,47) ,30 ,77 1,94 ,58 

Utbildningsnivå -,12 (,47) ,34 ,88 2,25 ,79 
PHQ-9 Före ,00 ,87 1,00 1,14 ,99 
MADRS-S Före ,05 ,93 1,06 1,19 ,35 
IPAQ-total ,00 1,00 1,00 1,00 ,62 
QOLI-före ,31 1,00 1,37 1,88 ,04 
Tidigare psykologisk 
behandling 

,18 ,47 1,20 3,04 ,69 

Tidigare/nuvarande 
medicinering 

-,215 (,49) ,30 ,80 2,10 ,66 
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Ålder ,00 ,96 1,00 1,04 ,88 
Konstant -,82 (1,70)  ,44  ,63 

 
Prediktorer för behandlingsutfall vid fysisk aktivitet 
I det första steget tillsattes variablerna kön, civilstånd, utbildningsnivå, 
svårighetsgrad av depression mätt med PHQ-9, svårighetsgrad av depression 
mätt med MADRS-S. Ingen av variablerna i modellen kunde signifikant predicera 
behandlingsutfall, se Tabell 5. Modellen är inte heller statistiskt signifikant 
2(5)= 4,39, p = ,494 och R2= ,03 (Hosmer & Lemeshow) ,050 (Cox & Snell) ,066 
(Nagelkerke).  
 
Det andra steget i modellen innehöll variablerna mängd FA mätt med IPAQ, 
ålder, upplevd livskvalité mätt med QOLI, tidigare psykologisk behandling och 
nuvarande eller tidigare medicinering. Modellens 2(10)= 6,34, p = ,785 och R2= 
,016 (Hosmer & Lemeshow) ,071 (Cox & Snell) ,095 (Nagelkerke). Inga 
signifikanta samband mellan de inkluderade variablerna och behandlingsutfall 
återfanns. 
 
Tabell 5. Logistisk regressionsanalys fysisk aktivitet 

   Oddskvot 95 % K.I 
  B (SE) Nedre Odds 

Ratio 
Övre p-värde 

Steg 1:      
Kön -,51 (,60) ,18 ,59 1,94 ,39 
Civilstånd ,36 (,46) ,57 1,44 3,60 ,43 
Utbildningsnivå ,60 (,51) ,67 1,83 4,99 ,23 
PHQ-9 Före ,05 (,07) ,91 1,05 1,21 ,48 
MADRS-S Före -,05 (,06) ,84 ,95 1,07 ,41 
Konstant ,30 (1,23)  1,36  ,80 
      
Steg 2:      
Kön -,61 (,64) ,15 ,54 1,90 ,33 
Civilstånd ,40 ,56 1,49 3,92 ,41 
Utbildningsnivå ,74 (,54) ,72 2,10 6,14 ,17 
PHQ-9 Före ,05 (,07) ,91 1,05 1,22 ,45 
MADRS-S Före -,03 (,06) ,84 ,96 1,10 ,57 
IPAQ-total ,00 1,00 1,00 1,00 ,27 
QOLI-före ,03 (,15) ,76 1,03 1,39 ,83 
Tidigare psykologisk 
behandling 

,38 (,54) ,50 1,46 4,28 ,48 

Tidigare/nuvarande 
medicinering 

-,11 (,55) ,29 ,88 2,65 ,83 

Ålder ,00 (,01) ,96 1,00 1,04 ,82 
Konstant -,14 (1,72)  ,86  ,93 

 
 

 



 

 

21 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka utvalda variablers förmåga att 
predicera behandlingsutfall vid två olika typer av depressionsbehandling som 
har förmedlats via internet, BA och FA. De variabler som undersöktes var kön, 
civilstånd, utbildningsnivå, svårighetsgrad av depression, mängd fysisk aktivitet, 
ålder, tidigare psykologisk behandling samt tidigare eller nuvarande 
medicinering. Därtill ämnade föreliggande undersökning att jämföra resultaten 
från respektive behandlingsgrupp. Hypoteserna var att svårighetsgrad av 
depression, utbildningsnivå och mängd FA var för sig predicerade positivt 
behandlingsutfall i båda behandlingsgrupperna. De variabler som valdes ut för 
analys utgick från tidigare studier (Button et al., 2012; Cuijpers et al., 2013; 
Donker et al. 2013; Warmerdam et al., 2013) och utgjordes av variablerna kön, 
civilstånd, utbildningsnivå, svårighetsgrad av depression, mängd FA, upplevd 
livskvalité, ålder, tidigare psykologisk behandling samt tidigare eller nuvarande 
medicinering. Vidare undersöktes om det fanns någon skillnad i 
behandlingsutfall mellan de olika behandlingsgrupperna. 
 
Resultatet visade att oddsen för ett kliniskt signifikant behandlingsutfall ökade 
om individen hade högre upplevd livskvalité vid behandling med BA. Även om 
sambandet i föreliggande studie var svagt kan det tänkas indikera att deltagare 
som upplever sig ha högre livskvalité vid behandlingens start har ökad chans till 
en kliniskt signifikant förbättring vid behandling med BA. Resultatet var inte 
detsamma för den grupp som behandlades med FA. En möjlig förklaring till detta 
skulle kunna vara att BA även kan tänkas inkludera olika former av FA medan BA 
inte ryms inom ramen för FA i samma utsträckning. Vid BA identifieras 
aktiviteter som tidigare upplevts som lustfyllda och frekvensen av dessa ökas 
successivt (Dimidjian et al., 2011) vilket även skulle kunna innebära inslag av FA. 
FA å andra sidan syftar till att öka mängden aktiviteter vilka ökar 
energiförbrukningen (Cooney et al., 2013; Rethorst et al., 2009) vilket inte alltid 
BA resulterar i. En annan faktor som kan ha inverkat på resultatet är att det var 
signifikant fler deltagare som deltog i eftermätningen i den grupp som 
behandlades med BA jämfört med FA i föreliggande studie. Det kan ha haft sin 
grund i de fyra ursprungliga behandlingsgrupperna. Tidigare har det visat sig 
vara ett signifikant större bortfall i den grupp som har behandlats med fysisk 
aktivitet utan rational jämfört med kontrollgruppen vilket kan ha gett utslag på 
resultatet i föreliggande studie mellan grupperna BA och FA. Deltagare som 
randomiserades till fysisk aktivitet utan rational kan ha upplevt sig missnöjda 
över behandlingsformen och deras motivation till behandlingen kan ha minskat 
och deltagare avslutade därav behandlingen i förtid. Det är möjligt att resultatet 
skulle varit annorlunda om fler deltagare hade genomfört eftermätningen i den 
grupp som behandlats med FA och att upplevd livskvalité även där hade visat ett 
signifikant samband med behandlingsutfall. Det kan även vara så att BA som 
metod erbjuder fler positiva förstärkare och exempelvis mer socialt utbyte än FA 
vilket kan ha påverkat att fler fullföljde behandlingen i den gruppen.  
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QOLI mäter 16 olika domäner (Frisch et al., 1992; Lindner et al., 2013) och i 
föreliggande studie framkom att upplevd livskvalité predicerade positivt 
behandlingsutfall för individer som behandlats med beteendeaktivering. Inom 
ramen för aktuell studie undersöktes däremot inte vilka områden i den upplevda 
livskvalitén som påverkade behandlingsutfallet. Ytterligare analyser behövs för 
att få större kunskap kring vilka områden inom livskvalité som påverkar 
behandlingsutfall, något som kan vara aktuellt för framtida forskning. 
 
Resterande bakgrundsvariabler påvisade inget signifikant samband med 
behandlingsutfall i någon av behandlingsgrupperna. Tidigare studier har visat 
sig variera gällande prediktorer för behandlingsutfall samtidigt som flera 
forskare betonat vikten av att identifiera sådana (Button et al., 2012; Donker et 
al. 2013, Warmerdam et al., 2013). Resultaten i föreliggande studie visade att 
svårighetsgrad av depression inte predicerade behandlingsutfall vid 
internetförmedlad BA eller vid internetförmedlad FA. Resultatet från befintlig 
studie överensstämmer med Donker et al. (2013) där svårighetsgrad av 
depression inte var signifikant associerat med behandlingsutfall vid 
internetförmedlad IPT, KBT eller KBT-program förmedlat via en hemsida. Dock 
fanns en skillnad mellan föreliggande studie och studien av Donker et al. (2013) 
gällande de behandlingar som förmedlats vilka skilde sig åt. Även durationen för 
behandlingen skilde sig i den här studien från durationen i studien av Donker et 
al. (2013) och trots att svårighetsgrad i båda studierna inte påvisats predicera 
behandlingsutfall kan det ha sin grund i undersökningarnas olikheter. En annan 
studie påvisade att högre svårighetsgrad av depression vid behandlingens start 
modererade bättre utfall vid internetförmedlad KBT i jämförelse med att stå på 
väntelista (Button et al., 2012). Button et al. (2012) inkluderade däremot 
deltagare med svår depression vilket utgjorde en skillnad mot föreliggande 
studie. Det skulle kunna förklara att svårighetsgrad av depression modererade 
behandlingsutfall i den studien men inte i föreliggande. Warmerdam et al. (2013) 
visade att svårare depression initialt i behandlingen predicerade förbättring av 
depressionssymtom men däremot kunde inte svårighetsgrad av depression 
påvisas predicera ett kliniskt signifikant behandlingsutfall. En skillnad från 
föreliggande studie gällde att Warmerdam et al. (2013) utöver en klinisk 
signifikant förändring även undersökte förbättring av depressionssymtom. 
Vidare inkluderades deltagare med svårare grad av depression jämfört med 
föreliggande studie vilket kan ha bidragit till att svårighetsgrad av depression 
påvisades predicera förbättring.  
 
Hypotesen om att svårighetsgrad av depression predicerar positivt behandlings-
utfall i båda behandlingsgrupperna hade inget stöd i resultatet från föreliggande 
studie. En faktor som kan tänkas ha bidragit till det gäller det mätinstrument 
som administrerades för att mäta depression. Användning av ett annat mä-
tinstrument skulle kunna ha medfört ett annat resultat då olika mätinstrument 
kan ha olika krav för att klinisk signifikant förbättring ska uppnås. En annan 
faktor som kan ha bidragit till att svårighetsgrad inte predicerade behandlings-
utfall i föreliggande studie var att personer med svår depression exkluderades. 
Det är möjligt att resultatet skulle varit annorlunda om personer med svår 
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depression inkluderats då de skulle kunna ha åstadkommit en större reducering 
av depressionssymtom och fler skulle kunna ha uppnått en klinisk signifikant 
förbättring. Å andra sidan behöver inte svårare depression leda till en ökad 
reducering av depressionssymtom då problematiken är svårare, vilket också 
skulle kunna ha påverkat resultatet. Trots att Warmerdam et al. (2013) 
inkluderade personer med svår depression visade resultatet att svårighetsgrad 
av depression inte predicerade klinisk signifikant behandlingsutfall vilket 
föreliggande studie går i linje med. Det skulle möjligtvis kunna tala för att 
svårighetsgrad av depression inte utgör en avgörande faktor för behandlings-
utfall vid internetförmedlad behandling vid depression med KBT, BA och FA men 
fler studier behövs för att undersöka detta. 
 
Vidare visade resultaten i föreliggande studie att civilstånd inte predicerade 
behandlingsutfall i någon av behandlingsgrupperna vilket inte går i enighet med 
tidigare studie av Button et al. (2012) där att vara skild, änka eller separerad 
visade sig moderera behandlingsutfall vid internetförmedlad KBT. Å ena sidan 
kan påvisat samband tala för att vissa svarade bättre på behandling på grund av 
att de var ensamstående medan andra kan ha haft fördel av att dela livet med 
någon. 
 
Hypotesen att utbildningsnivå predicerar positivt behandlingsutfall i båda 
behandlingsgrupperna hade inget stöd i resultatet. Resultatet går inte i linje med 
tidigare studie av Warmerdam et al. (2013) där hög utbildningsnivå visade sig 
öka chansen till förbättring av depressionssymtom jämfört med låg eller 
medelhög utbildningsnivå (Warmerdam et al., 2013). Utbildningsnivå 
predicerade även kliniskt signifikant förbättring av depressionssymtom vid 
internetförmedlad KBT och internetbaserad problemlösningsterapi 
(Warmerdam et al., 2013). Sannolikheten var över tre gånger så stor att 
förbättras med hög utbildningsnivå jämfört med låg eller medelhög utbildning. 
Tidigare studie av Button et al. (2012) fann dock inget samband mellan 
utbildning och behandlingsutfall. Att utbildningsnivå varierar som prediktor 
mellan olika studier kan tänkas ha sin grund i hur olika utbildningsnivåer har 
kategoriserats som hög, låg eller medelhög. Detta kan tänkas ha påverkat 
resultatet även i den här studien då fyra nivåer av utbildning har grupperats om 
till två nivåer för att bilda större grupper. Det kan ha haft en inverkan på att 
utbildningsnivå inte påvisades predicera behandlingsutfall.  
 
I enighet med tidigare studier kunde inte heller kön påvisas predicera 
behandlingsutfall i aktuell studie (Cuijpers et al., 2013). Kön har liksom 
svårighetsgrad av depression visat sig ge blandade resultat tidigare och Donker 
et al. (2013) menade att kvinnliga deltagare hade ökad chans till positivt 
behandlingsutfall. Resultatet ifrån denna studie kan tänkas antyda att kön inte 
predicerar behandlingsutfall vad gäller internetförmedlad BA och FA då inget 
signifikant samband påvisades. Det kan ha sin grund i att antalet kvinnliga 
deltagare var betydligt fler än antalet män. Dock påvisade inte resultatet några 
signifikanta skillnader mellan kön och andra bakgrundsvariabler utöver att fler 
kvinnor tidigare hade genomgått psykologisk behandling. Det skulle kunna 
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innebära att dessa behandlingsformer är användbara för både män och kvinnor 
men huruvida behandlingarna är lika verksamma för män och kvinnor har inte 
undersökts närmare i denna studie. 
 
Vidare undersöktes variablerna mängd FA, tidigare psykologisk behandling, 
tidigare eller nuvarande medicinering och ålder som potentiella prediktorer för 
behandlingsutfall. Ingen av dessa variabler påvisade ett signifikant samband med 
behandlingsutfall i någon av grupperna. Hypotesen om att mängd FA 
predicerade positivt behandlingsutfall visade hade inget stöd i resultatet. FA har 
visat sig vara effektivt för att behandla depression (Cooney et al., 2013; Rethorst 
et al., 2009) och jämförbart med behandling med antidepressiva läkemedel 
(Blumenthal et al., 2007; Dinas et al., 2011; Rimer et al., 2012) men få studier har 
genomförts för att identifiera prediktorer för denna behandlingsform. Nyström 
et al. (2015) menade att både aerob och anaerob träning har gett goda resultat 
vid behandling mot depression och föreslog att FA ska utföras minst tre gånger i 
veckan under minst 30 minuter för att ge resultat. En möjlig faktor som kan ha 
påverkat att mängd FA inte predicerade behandlingsutfall är att deltagare som 
var aktiva motionärer exkluderades från studien och hänvisades vidare. En 
annan faktor av betydelse gäller att det fanns brister i svaren på IPAQ vilket 
orsakade att deltagare exkluderades från analysen då svaren inte kunde 
användas. Detta bortfall kan ha resulterat i mängd FA inte gav utslag i resultatet. 
Att medicinering inte predicerade behandlingsutfall i existerande studie ligger i 
linje med tidigare resultat (Donker et al., 2013; Warmerdam et al., 2013). 
Tidigare studier har inte undersökt tidigare psykologisk behandling som 
potentiell prediktor för behandlingsutfall med internetförmedlad KBT.  

 
Att ålder inte predicerade behandlingsutfall i den här studien går i linje med 
Button et al. (2012) som inte fann något samband mellan ålder och 
behandlingsutfall vid internetförmedlad behandling med KBT. Därtill visade sig 
högre ålder leda till ökad förbättring bland deltagare som behandlades med KBT-
baserade interventioner via internet jämfört med deltagare med högre ålder som 
behandlades med iIPT (Donker et al., 2013). Trots det omfång av ålder som 
deltagarna i den här studien hade gav det ingen antydan om hur deltagare 
svarade på behandlingen. Det kan ha sin grund i att få deltagare hade samma 
ålder och en möjlighet är att resultatet varit annorlunda om ålder hade 
grupperats i olika intervaller istället.  
 
En övergripande anledning till att utvalda variabler i denna studie inte påvisats 
predicera behandlingsutfall jämfört med tidigare studier kan bero på innehållet i 
behandlingarna. Flertalet tidigare studier har haft internetförmedlad KBT som 
behandlingsmetod och precis som KBT är en metod med omfattande 
interventioner och arbetssätt kan även internetförmedlad KBT tänkas variera i 
sitt innehåll och mellan olika studier. Därtill särskiljer sig KBT som metod från 
BA och FA vilket innebär att behandlingarna inte kan likställas eller jämföras helt 
med varandra. Det finns även en möjlighet att BA och FA kan ha inkluderats som 
interventioner inom ramen för KBT som behandlingsform i andra studier vilket 
kan ha haft inverkan på resultatet i de studierna. Att sammanföra BA och FA som 
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en gemensam behandlingsmetod för att undersöka prediktorer är inte förenligt i 
förhållande till att de skiljer sig åt som metoder. Det är i dagsläget få studier som 
har undersökt prediktorer för BA och FA vid internetförmedlad behandling mot 
depression. Något som kan komma att bli mer aktuellt för framtida forskning. 
 
Vidare visade resultaten att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan 
behandlingsgrupperna med avseende på behandlingsutfall. En möjlig förklaring 
till det kan vara att både BA och FA är verksamma som behandlingsmetoder 
eftersom båda behandlingsformerna innehåller moment där individen 
uppmanas aktivera sig och på så sätt bryta den depressiva cirkeln. Det är även 
möjligt att det var aktiveringen i sig, både i form av FA och BA som bidrog till att 
deltagare minskade i depressionssymtom. Det bör även belysas att det kan ha 
funnits andra faktorer som har påverkat effekten av behandlingen som inte hade 
med behandlingen specifikt att göra. Det skulle kunna vara så att deltagarna i de 
aktiva behandlingsgrupperna hade stöd från omgivningen eller var mer 
motiverade till behandling vilket ledde till reducering av depressionssymtom. 
Inga signifikanta skillnader återfanns mellan deltagande i eftermätning eller ej 
och svårighetsgrad av depression. Det kan tänkas indikera att deltagare med 
högre svårighetsgrad av depression inte avbröt behandlingen i större 
utsträckning jämfört med deltagare med lägre svårighetsgrad.  
 
Att denna studie är en randomiserad kontrollerad studie minskar hoten mot den 
interna validiteten. Varje deltagare inom varje behandlingsgrupp har tagit del av 
moduler med samma text vilket har bidragit till ökad intern validitet. Däremot 
kan enskilda deltagare tänkas ha tolkat och uppfattat texten i modulerna olika. 
Varje deltagare har dessutom haft tillfälle att kommunicera med en behandlare 
via e-post om missförstånd uppstått men svaren på mail kan även de tänkas ha 
varierat mellan olika behandlare. Trots att behandlarna erhöll handledning kan 
de ha utfört sin uppgift på olika sätt. Därtill kan samtliga behandlare antas vara 
relativt nya i sin roll att bedriva behandling och dessutom att göra detta via 
internet. I takt med att projektet har fortlöpt finns det även en möjlighet att 
behandlare som deltog i flera behandlingar utvecklade sin kunskap och sin 
förmåga vad gäller behandlingsarbete vilket kan ha bidragit till potentiella 
skillnader mellan behandlingarna och påverkat resultatet. 
 
Av de 320 deltagare som deltog i föreliggande studie deltog 198 personer i 
eftermätningen. Av de 198 uppnådde 104 deltagare, motsvarande 52 %, kliniskt 
signifikant förbättring vid behandlingens slut. Det går inte att förbise det faktum 
att 122 deltagare (38 %) inte deltog vid eftermätningen och det är möjligt att 
resultatet skulle varit annorlunda om fler deltog vid eftermätningen. Trots detta 
bortfall kan 198 deltagare anses vara ett tämligen högt antal deltagare för en 
studie som avser undersöka behandlingsformer. Att deltagare exkluderades 
utöver de 320 som inkluderades berodde på främst på den huvudsakliga 
problematik de sökte för, det vill säga annat än mild till måttlig depression, samt 
att mängden fysisk aktivitet var för hög vilket förhindrade en randomisering till 
FA-grupperna. I framtiden kan det vara av vikt att undersöka och utveckla 
internetförmedlade behandlingar som kan komma att inkludera personer med 
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kombinerad problematik. På grund av att deltagare med svår depression har 
exkluderats från denna studie påverkas den externa validiteten och till vilka 
resultatet från denna studie kan generaliseras till. Resultatet från denna studie 
skulle kunna vara giltigt för personer med mild till måttlig depression men på 
grund av det svaga sambandet bör sådana slutsatser hanteras med en 
försiktighet.  
 
En begränsning med denna studie gäller det antal formulär som deltagarna 
ombads fylla i både vid screening, under behandlingen och vid eftermätningen. 
Vid screeningen och vid eftermätningen administrerades ett stort antal formulär 
vilket kan ha bidragit till minskad noggrannhet och bortfall. Det kan även ha 
bidragit till missförstånd av frågor och/eller orsakat att deltagare struntade i 
eller missade frågor. Deltagarna som fyllde i formulären led av depressiva 
symtom vilket i sin tur kan ha försvårat möjligheten att fylla i formulären då det 
krävdes viss koncentration och eftertanke vilket kan vara svårare för personer 
som är deprimerade. Ett av formulären som var särskilt svårt att fylla i var IPAQ 
där många deltagare rapporterade antalet timmar i den ruta som var avsedd för 
att rapportera minuter och tvärt om. Dessutom fylldes formuläret i felaktigt 
vilket ledde till att svar exkluderades. Trots att data hanterades med nog-
grannhet enligt IPAQ- riktlinjer (International Physical Acitvity Questionnaire, 
2005) kan vissa svar ha misstolkats. Vidare kan exkluderingen av nollvärden och 
deltagare med mindre FA än tio minuter haft inverkan på resultatet då deltagare 
som varit inaktiva eller endast minimalt aktiva inte inkluderades i analysen, 
detta trots att exkluderingen var enligt IPAQ-riktlinjer. Ytterligare en faktor som 
kan ha påverkat resultatet gäller den subjektiva skattningen av mängd FA som 
deltagare registrerade. Varje deltagare utgick från sin egen uppfattning om den 
mängd FA de utfört och det är möjligt att deltagare kan ha uppskattat sin FA både 
i högre och lägre utsträckning än vad som faktiskt skedde. Vissa deltagare kan ha 
överskattat sin mängd FA och därtill kan det likväl ha funnits deltagare som 
underskattade sin FA. Det är möjligt att resultatet därmed skulle varit 
annorlunda om mängd FA skattades av en utomstående och objektiv person och 
det kan även tänkas att social önskvärdhet har spelat en roll i hur deltagare har 
skattat sin mängd FA. 
 
En annan begränsning med denna studie gäller antalet genomförda behandlings-
moduler. Trots den tillgänglighet som internetbehandling innebär är det svårt att 
bedöma huruvida deltagare genomfört behandlingsmodulerna vilket i sin tur kan 
ha haft en påverkan på utfallet av behandlingen. Det kan finnas deltagare som 
inte har genomfört någon behandlingsmodul, eller som endast genomfört någon 
eller några få men som har fyllt i eftermätningen. Det kan ha påverkat 
reduceringen av depressionssymtom mätt med PHQ-9 vilket inom ramen för 
denna studie även har utgjort beroendevariabeln. En annan möjlighet är att 
deltagare inte upplevt någon effekt av behandlingen och därav avslutat den och 
sedan inte fyllt i eftermätningen på grund av bristande motivation till det vilket 
orsakat bortfall. Internetbehandling kräver att individen arbetar enskilt med de 
moduler som administreras vilket kan påverka graden av motivation till 
behandling. Det kan även vara så att deltagare som har genomfört behandlings-
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moduler har upplevt effekt av behandlingen och därefter avslutat behandlingen i 
förtid och på grund av det inte fyllt i eftermätningen.  
 
Slutsatser och framtida forskning 
Sammanfattningsvis indikerar resultaten i denna studie att upplevd livskvalité 
kan predicera utfallet av behandling vid internetförmedlad BA. Kön, civilstånd, 
utbildningsnivå, svårighetsgrad av depression, mängd FA, ålder, tidigare 
psykologisk behandling eller tidigare/nuvarande medicinering predicerar inte 
behandlingsutfall för internetförmedlad BA eller internetförmedlad FA. Vilka 
områden som varit centrala för behandlingsutfall vad gäller upplevd livskvalité 
framkommer inte i denna studie. Vad som predicerar behandlingsutfall för 
internetförmedlad BA och FA är fortfarande oklart och depression är en av de 
främsta orsakerna till psykisk ohälsa idag. Den samtida ökningen av depression 
betonar att är det av stor vikt att fortsätta undersöka potentiella prediktorer för 
behandlingsutfall. Det kan leda till att fler individer kan få den hjälp de behöver 
och internetförmedlad behandling är även en väg för att minska belastningen på 
primärvården då många med depression vänder sig dit. 
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