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Sammanfattning 

Denna uppsats utvärderade tidiga tecken på behandlingseffekt av rumineringsfokuserad 

kognitiv beteendeterapi, RFKBT, som transdiagnostisk gruppbehandling för personer med 

samsjuklig depression, ångest och insomni. Vidare undersöktes även tidiga tecken på 

behandlingseffekt på två typer av repetitivt negativt tänkande, RNT: sömnspecifik- samt 

generell oro. Totalt ingick 36 deltagare (varav 69 % kvinnor) mellan 23 och 75 år i studien. 

Alla hade kliniska och/eller subkliniska symptomnivåer inom minst två diagnoser inom 

områdena depression, ångest eller insomni. Behandlingen utvärderades genom en 

randomiserad kontrollerad studie genomförd på vårdcentral. En väntelistekontrollgrupp 

användes. Resultaten analyserades med hjälp av en Mixed Design ANOVA. I denna uppsats 

presenteras resultaten efter halva behandlingstiden, det vill säga vid mellanmätning. 

Resultaten visade en signifikant interaktionseffekt av RFKBT på insomnisymptom, p=,02. 

Interaktionseffekten på depressionssymptom, p=,08, närmade sig signifikans. Detta indikerar 

att RFKBT kan ges som transdiagnostisk behandling till personer med insomni, depression 

och till personer med samsjuklighet.  

Nyckelord: rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi, RFKBT, repetetivt negativt 

tänkande, RNT, transdiagnostik, samsjuklighet, depression, ångestsyndrom, insomni, 

sömnspecifik oro, generell oro. 
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Abstract 

This thesis evaluated early signs of treatment effect of rumination focused cognitive 

behavioral therapy, RFCBT, as a transdiagnostic group treatment for patients with comorbid 

depression, anxiety and insomnia. Early signs of treatment effect on two types of repetitive 

negative thinking (RNT), sleep-specific worry and general worry, was also evaluated. A total 

of 36 participants (69% women) between 23 and 75 years participated in the study. All 

participants had clinical and/or subclinical symptom levels of at least two diagnoses within 

depression, anxiety or insomnia. The treatment was evaluated in a randomized controlled 

study in a primary care context. A waiting list control group was used. The results were 

analyzed by a Mixed Design ANOVA. The results after half of the total treatment sessions 

are presented in this thesis. The results showed a significant interaction effect of RFCBT on 

insomnia symptoms, p=.02. The interaction effect on depression symptoms, p=.08, 

approached significance. This indicates that RFCBT can be given as a transdiagnostic 

treatment to patients with insomnia, depression and comorbidity. 

Key words: rumination focused cognitive behavior therapy, RFCBT, repetitive negative 

thinking, RNT, transdiagnostic, comorbidity, depression, anxiety, insomnia, sleep specific 

worry, general worry. 
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Nästan var tredje person kommer någon gång under sitt liv att drabbas av psykisk 

ohälsa (Steel et al., 2014). Depression, ångest och insomni är några av de vanligaste 

psykologiska diagnoserna (Kessler, Petukhova, Sampson, Zaslavsky & Wittchen, 2012; 

Mallon, Broman, Åkerstedt & Hetta, 2014) och om man har en diagnos är det inte ovanligt att 

man har fler (Kessler, Chiu, Demler & Walters, 2005). Förutom att det är vanligt med mer än 

en diagnos, kan man även hitta likheter dem emellan. Som exempel är insomni en separat 

diagnos, men man kan även återfinna sömnproblem som ett symptom vid depression 

(American Psychiatric Association [APA], 2013). Forskning har visat att olika diagnoser kan 

dela på samma vidmakthållande faktorer (Mansell, Harvey, Watkins & Shafran, 2008) och 

behandlingar med syfte att behandla flera olika diagnoser genom att angripa sådana 

gemensamma vidmakthållande faktorer har därför utvecklats. Denna uppsats tittar på tidiga 

tecken på behandlingseffekt av en sådan behandling för personer med samsjuklig depression, 

ångestproblematik och/eller insomni. 

Depression, Ångest och Insomni 

Depression karaktäriseras av en period om minst två veckor där man har känt sig 

nedstämd eller deprimerad alternativt upplevt att man har tappat intresset för de flesta saker 

och aktiviteter som man annars brukar tycka om (APA, 2013). Förutom detta tillkommer 

andra symptom som exempelvis förändrad aptit, minskad energi, sömnsvårigheter, 

värdelöshetskänslor och koncentrationssvårigheter. Ångestsyndrom karaktäriseras av 

överdriven rädsla eller ångest inför olika saker eller situationer (APA, 2013). Det finns olika 

ångestsyndrom och de saker och situationer som är förknippade med rädsla eller ångest 

varierar dem emellan. Exempelvis karaktäriseras social ångest av ångest inför sociala 

situationer som småprat på en lunchrast eller att tala inför andra medan generaliserat 

ångestsyndrom utmärks av ihållande oro och ångest över vardagliga situationer som 

exempelvis jobb eller relationer. Insomni innebär svårigheter att somna och/eller att vara kvar 
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i sömnen (APA, 2013). Detta ska ha pågått minst tre nätter i veckan under tre månader. För 

att det ska röra sig om insomni ska sömnsvårigheterna också innebära dagtidskonsekvenser 

för personen, exempelvis oro för sin sömn, svårigheter att sköta skola eller jobb eller 

påverkan på relationer. 

I västvärlden beräknas livstidsprevalensen, det vill säga hur många som drabbas 

någon gång under sin livstid, vara 33,7 % för ångestsyndrom och 21,4 % för 

depressionssyndrom (Kessler et al., 2012). Prevalensen av insomnisymptom har uppmätts till 

24,6 % i en svensk population, medan 10,5 % uppfyllde en insomnidiagnos (Mallon et al., 

2014). I Sverige beräknades 22,2 % av alla sjukskrivningar 2012 utgöras av psykologiska 

diagnoser (Lidwall, Bill, Palmer & Bohlin, 2018). Depressions- och ångestsyndrom beräknas 

tillsammans utgöra 90 % av alla sjukskrivningar för psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017b).  

Att lida av ångest, depression och insomni påverkar en persons funktionsnivå 

negativt, bland annat på jobbet och i relationer samt försämrar livskvaliteten (APA, 2013). 

Det är viktigt att erbjuda tidig vård för att förhindra långvarig sjukdom, förhindra att 

problemen återkommer efter tillfrisknande och för att förebygga risken för självmord som 

kan uppkomma vid obehandlade tillstånd (Socialstyrelsen 2017a). Förutom lidandet som 

orsakas av dessa diagnoser medkommer även andra problem. Personer med depression 

och/eller ångestsyndrom dör exempelvis i genomsnitt fem till tio år tidigare än personer utan, 

vanligen i samsjuklighet såsom diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och hjärt- 

och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2017b). Även insomni ökar risken för sjukdomar såsom 

diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och kronisk smärta (APA, 2013). 

Att lida av depression, ångest eller sömnbesvär är alltså vanligt och innebär ett stort 

lidande för de personer som är drabbade och i många fall även deras närstående. Förutom att 

vara ett lidande för individen innebär detta också ett samhällsekonomiskt problem på grund 

av det höga sjukskrivningstalet. Att dessa personer dessutom har förhöjd risk att dö i förtid, 
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till följd av både samsjuklighet och självmord är ännu en anledning till att detta bör tas på 

största allvar.  

Att snabbt erbjuda rätt behandling är viktigt för att förhindra försämring, sekundära 

konsekvenser och kostnader på sikt (Socialstyrelsen, 2017b). Primärvården vårdar 70 % av de 

vuxna patienter som söker vård för depressions- eller ångestsyndrom. En sammanställning av 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, (2010) visar att även patienter 

med sömnbesvär ofta behandlas inom primärvården, och att dessa patienter ofta får 

läkemedel, trots att kognitiv beteendeterapi, KBT, visats ha bättre långsiktig effekt på 

sömnbesvär. Anledningen till detta antas vara brist på personal med kompetensen att utföra 

KBT-behandlingar, vilket man även sett vid depressions- och ångestsyndrom 

(Socialstyrelsen, 2017b). Detta innebär att det finns en diskrepans mellan hur vanliga dessa 

problem är och vilka resurser det i dagsläget finns för att möta upp och behandla dem.  

Samsjuklighet 

Förutom att det är vanligt att ha ångest, depression och sömnproblem är det även 

vanligt att ha en kombination av dessa eller fler diagnoser, så kallad samsjuklighet. Prevalens, 

svårighetsgrad och samsjuklighet av psykiatriska diagnoser har undersökts i en amerikansk 

population (Kessler et al., 2005). 40 % av de som hade en diagnos under en 

tolvmånadersperiod hade minst en till diagnos. 25,5 % av personerna med två diagnoser, och 

så många som hälften av personerna med tre eller fler diagnoser, hade problem som klassades 

som svåra, jämfört med 9,6 % av personer med en diagnos. Det fanns alltså en stark koppling 

mellan samsjuklighet och svårighetsgrad av problemen. En longitudinell svensk studie 

(Fröjmark & Lindblom, 2008) fann en hög korrelation mellan depression och ångest, en 

medelhög korrelation mellan ångest och insomni samt mellan depression och insomni i en 

icke-klinisk population. Studien fann även att både ångest och depression, men främst ångest, 

förutspådde framtida insomni. Insomni förutspådde å sin sida framtida depression och ångest, 
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men främst framtida depression. Samsjuklighet är alltså vanligt bland personer med 

depression, ångestsyndrom och insomni och innebär i många fall ett större lidande och en 

mer nedsatt funktionsförmåga. Att ha en av dessa diagnoser är dessutom en riskfaktor för att 

utveckla någon av de andra. Detta är en anledning till att ytterligare uppmärksamma och hitta 

effektiva behandlingsalternativ för denna patientgrupp.  

Transdiagnostik 

En möjlig förklaring till att samsjuklighet är vanligt är att olika diagnoser kan dela på 

samma vidmakthållandefaktorer, så kallade transdiagnostiska faktorer (Mansell et al. 2008). 

Ett flertal fördelar med att fokusera på dessa har lyfts fram, bland annat att bidra till mer 

kunskap om samsjuklighet, att behandlingar kan generaliseras från en diagnos till flera samt 

eventuella nya behandlingar som kan vara effektiva mot flera diagnoser samtidigt. Ett 

exempel på en behandling som är utvecklad för att behandla flera diagnoser, en så kallad 

transdiagnostisk behandling, är Unified Protocol (Barlow, Allen, & Choate, 2004). Denna 

transdiagnostiska behandling har jämförts med diagnosspecifik behandling för patienter med 

ångestsyndrom, exempelvis generaliserat ångestsyndrom, social fobi eller paniksyndrom, 

varav de flesta också hade samsjuklig problematik i form av andra ångestdiagnoser eller 

depression (Barlow et al., 2017). Resultatet visade att transdiagnostisk behandling var lika 

effektiv som diagnosspecifik behandling för alla undersökta diagnoser; mer än hälften av 

patienterna i respektive behandlingsgrupp hade inte längre sin huvudsakliga diagnos efter 

behandling. Detta tyder på att transdiagnostisk behandling är ett lovande, om än inte lika 

välutforskat, alternativ till diagnosspecifik behandling. Implementering av transdiagnostisk 

behandling kan dessutom vara mer fördelaktigt för personer med samsjuklig problematik 

eftersom den inte inriktar sig på en specifik diagnos, utan kan vara hjälpsam för flera. 
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Repetitivt Negativt Tänkande 

Ett exempel på en transdiagnostisk process är repetitivt negativt tänkande, RNT. 

Repetitivt negativt tänkande är när en person tänker på eller oroar sig över problem den har, 

över framtiden eller ältar saker som tidigare hänt, på ett överdrivet eller repetitivt sätt (Ehring 

& Watkins, 2008). Dessa repetitiva tankar har ett negativt innehåll och upplevs som svåra att 

kontrollera. Tankarna är även ofta verbala och abstrakta, medan det kan skilja sig mellan 

diagnoser huruvida de rör oro för framtiden eller ältande av tidigare händelser. RNT är en 

process som återfinns inom många psykologiska diagnoser, exempelvis depression, 

ångestsyndrom och insomni (Ehring & Watkins, 2008; Harvey, 2004). Inom depression talar 

man om ältande, vilket innebär att man lätt hakar upp sig på saker som har hänt och ägnar 

överdriven tankeverksamhet åt dessa (APA, 2013). Ältandet är ofta kopplat till känslor av 

skuld, skam och hjälplöshet. Inom bland annat ångestdiagnoser talar man om oro, vilket ofta 

beskrivs som en ängslan inför framtida händelser (APA, 2013). Vid en klinisk nivå av ångest 

handlar dessa ängsliga tankar, denna oro, ofta om vardagliga saker som jobb och relationer 

eller något mer specifikt som till exempel framtida panikattacker eller trånga utrymmen. 

Oron är ofta överdriven i relation till situationen. Vad gäller insomni rapporterar personer 

med diagnosen ofta negativt tänkande och oro specifikt kopplat till sömn (Espie, 2002), så 

kallad sömnspecifik oro. Denna oro kan till exempel handla om eventuella negativa effekter 

som man befarar få på grund av sömnbrist. Oron bidrar i sin tur till ökad vakenhet och 

tankeaktivitet, vilket försvårar insomning. Det är vanligt att personer med insomni, utöver att 

oroa sig i samband med sängående, även oroar sig dagtid (Lundh & Broman, 2000). Trots 

vissa indikationer på att olika typer av oro och ältande skulle kunna handla om separata, 

närbesläktade processer inom olika diagnoser (se exempelvis Papageorgiou & Wells, 1999) 

tyder de flesta studier i ämnet på att RNT är en transdiagnostisk process som inbegriper oro 

och ältande (Ehring & Watkins, 2008).  
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RNT:s Roll i Depression, Ångestsyndrom och Insomni 

Att RNT är en transdiagnostisk process som finns inom både depressions- och 

ångestsyndrom har visats i studier på tvillingar (Johnson et al., 2016), i longitudinella studier 

(Drost, van der Does, van Hemert, Penninx & Spinhoven, 2014; McLaughlin & Nolen-

Hoeksema, 2011), i en normalpopulation (Arditte, Shaw & Timpano, 2016) och hos personer 

med klinisk problematik (McEvoy, Watson, Watkins & Nathan, 2013). Man har även funnit 

att samsjuklighet är kopplat till mer förhöjda nivåer av RNT (McEvoy et al., 2013).  

Förutom att påvisa att RNT förekommer inom depressions- och ångestproblematik har 

man även undersökt vad RNT har för effekter på personers mående. Detta har bland annat 

gjorts i en experimentell studie (McLaughlin, Borkovec & Sibrava, 2007) som tittade på 

effekten av RNT i form av oro och ältande på negativ och positiv affekt, depression, ångest 

samt avslappning. Resultatet visade att introduktion av RNT ökade negativ affekt, ångest och 

depression jämfört med förmätning samt minskade positiv affekt och avslappning jämfört 

med förmätning, både hos deltagare som låg högt på oro och ältande innan studien och för de 

som inte gjorde det.  

Sammanställningar har även visat att RNT verkar spela in både i utvecklandet och 

vidmakthållandet av depressions- och ångestsyndrom (Ehring & Watkins, 2008). RNT verkar 

dessutom delvis mediera sambandet mellan depression och ångest. Det vill säga att 

ångestsyndrom är en riskfaktor för utvecklandet av depression och vice versa, speciellt för 

personer som har RNT (Drost et al., 2014).  

Även inom insomni verkar RNT ha betydelse. Oro och ältande presenteras som en 

vidmakthållande faktor i en kognitiv modell för insomni och man har sett att personer med 

insomni oroar sig mer än personer utan insomni (Harvey, 2002, 2004). En studie har också 

visat att oro i samband med sänggående är förknippat med längre insomningstid och kortare 
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total sömntid samt att oro under dagen är förknippat med kortare total sömntid påföljande natt 

(McGowan, Behar, & Luhmann, 2016).  

Sammantaget tyder ovanstående studier på att RNT är förhöjt hos personer med 

insomni, depressions- och ångestproblematik samt spelar in i vidmakthållandet av dessa 

diagnoser. Med anledning av detta skulle en behandling med fokus på RNT kunna vara 

effektiv mot alla dessa diagnoser och för personer med samsjuklighet dem emellan.  

Rumineringsfokuserad Kognitiv Beteendeterapi  

Rumineringsfokuserad kognitiv beteendenterapi, RFKBT, är en KBT-behandling som 

är utvecklad för att specifikt fokusera på RNT (Watkins et al., 2007). Behandlingen ämnar 

bland annat att hjälpa patienten att identifiera repetitivt negativt tänkande, för att sedan lära 

sig alternativa beteenden såsom problemlösning och självmedkänsla. Behandlingen består 

bland annat av visualiseringsövningar och beteendeexperiment. RFKBT är en behandling 

som kan antas vara effektiv för ångest, depression och insomni, då RNT är en 

vidmakthållande faktor i alla dessa diagnoser (Ehring & Watkins, 2008; Harvey, 2002). 

RFKBT har visat på lovande resultat för personer med kvarvarande depressionssymptom 

(Watkins et al., 2007; Watkins et al., 2011). Behandlingen minskade depressionssymptomen 

och ältande samt hade effekt på samsjukliga ångestsyndrom, exempelvis generaliserat 

ångestsyndrom. Dessutom fann en studie (Watkins et al., 2011) att ruminering verkade 

mediera sambandet mellan RFKBT och behandlingseffekt. 

RFKBT har även undersökts som en preventiv insats för ungdomar med förhöjda 

nivåer av oro och ältande (Topper, Emmelkamp, Watkins, & Ehring, 2017). I denna studie 

administrerades RFKBT till en grupp via internet och till en grupp som gruppbehandling. 

Resultatet visade att ältande och oro samt symptomnivåer på depression och ångest, sjönk 

signifikant hos behandlingsgrupperna jämfört med kontrollgrupp. Signifikant färre deltagare i 

behandlingsgrupperna, jämfört med kontrollgruppen, uppfyllde diagnoskriterierna för 
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depression och generaliserat ångestsyndrom vid uppföljning ett år senare. Effekterna av 

behandlingen på förekomsten av depression och generaliserat ångestsyndrom vid uppföljning 

medierades av ältande och oro.  

RFKBT har ännu inte undersökts som intervention för insomni. Dock har en studie 

undersökt effekten av en annan orosintervention hos en grupp studenter med insomni (Carney 

& Waters, 2006). Resultatet av studien visade att deltagarna efter interventionen hade lägre 

nivåer av kognitiv uppvarvning i samband med sänggående jämfört med kontrollgrupp. Viss 

effekt uppmättes även på insomningstid, mängd sömn och mängd vakenhet under natten, men 

inga av dessa resultat var signifikanta. Studien hade endast 16 deltagare i 

interventionsgruppen respektive 17 deltagare i jämförelsegruppen, korta baslinjer för 

sömndagböcker och deltagare som redan sov relativt bra, vilket kan ha bidragit till att den 

inte fann fler signifikanta effekter. Resultaten ger dock en viss indikation på att 

interventionen kan vara effektiv även på sömnsvårigheter.  

Sammanfattning 

Sammantaget visar flertalet studier på att RNT är en transdiagnostisk faktor som 

förekommer inom flertalet diagnoser (Arditte et al., 2016; Drost et al., 2014; Johnson et al., 

2016; McLaughlin & Nolen-Hoeksema, 2011; McEvoy et al., 2013) och är mer vanligt 

förekommande bland personer med samsjuklighet (McEvoy et al., 2013). Man har även sett 

att RNT bidrar till ökad negativ affekt, depression och ångest (McLaughlin et al., 2007). Det 

finns också belägg för att repetitivt negativt tänkande förekommer inom insomni, ångest och 

depressionsproblematik samt fungerar som en vidmakthållande faktor (Ehring & Watkins, 

2008; Harvey, 2002, 2004). Behandlingsstudier på RFKBT har visat lovande resultat på 

depressions- och ångestsymptom (Watkins et al., 2007; Watkins et al., 2011; Topper et al., 

2017). Det finns också stöd för att interventioner med fokus på att bryta icke-konstruktiv oro 
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minskar kognitiv uppvarvning vid insomni och man har sett vissa positiva effekter även på 

sömnmått (Carney & Waters, 2006).    

RFKBT är alltså en behandling som har visat lovande resultat men som behöver 

undersökas vidare. Förutom att ha visat effekt som depressionsbehandling finns det starka 

indikationer på att RFKBT fungerar som behandling för ångestsyndrom utifrån att man har 

sett effekt på samsjukliga ångestdiagnoser och att RFKBT har fungerat preventivt mot 

ångestproblematik. Dock har RFKBT inte undersökts som behandling för personer med 

primär ångest vilket behöver göras om behandlingen ska implementeras i vården av dessa 

patienter. Vad gäller insomni finns det inga studier som utvärderar RFKBT som behandling. 

Däremot har man sett att oro kan påverka sömnen negativt (McGowan et al., 2016), att oro är 

en vidmakthållande faktor i insomni (Harvey, 2002) och att det finns indikationer på att 

orosinterventioner kan hjälpa vid sömnproblem (Carney & Waters, 2006). Detta gör det 

rimligt att tro att RFKBT kan vara en effektiv behandling för insomni. Det är också intressant 

att titta på om behandling med RFKBT kommer åt den sömnspecifika oro som är vanlig vid 

insomni på samma sätt som den verkar komma åt RNT i form av generell oro och ältande, 

något som inte har gjorts i tidigare studier.  

Att behandling med RFKBT har visat effekt på både depressions- och ångestsymptom 

är dessutom ännu ett bevis för att RNT är en transdiagnostisk faktor som spelar in i och 

vidmakthåller ett flertal diagnoser. Genom att behandla RNT via RFKBT bör man därför 

kunna hjälpa personer med olika diagnoser. RFKBT kan då användas både transdiagnostiskt 

för ett flertal olika diagnoser och för patienter med samsjuklighet. Detta behöver dock 

undersökas närmare.  
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Kliniska Implikationer 

I dagsläget råder det brist på KBT-kompetens, speciellt i primärvården 

(Socialstyrelsen, 2017a; SBU, 2010). Samtidigt är det KBT som rekommenderas som främsta 

behandling till många psykiska besvär. Detta betyder alltså att det inte finns resurser att möta 

rekommendationerna och behoven inom vården. Att i större utsträckning implementera och 

använda sig av KBT-inriktad transdiagnostisk behandling skulle kunna hjälpa till med denna 

resursbrist på flera sätt. Den skulle göra primärvården mer effektiv då patienter med olika 

diagnoser skulle kunna få vård tillsammans i grupp, istället för att som nu behöva vänta tills 

en grupp fylls med patienter med samma diagnos. Detta underlättar flödet och effektiviteten 

på vårdcentraler. Transdiagnostiska behandlingar erbjuder även fördelar för behandlare. 

Istället för att använda olika behandlingsmanualer för olika diagnoser kan man använda en 

behandling som är effektiv för flera olika diagnoser. Detta adresserar även problemet med 

brist på KBT-kompetens i primärvården (Socialstyrelsen, 2017a; SBU, 2010), då det är mer 

effektivt att utbilda många i en behandlingsmanual istället för att utbilda personalen i många 

olika behandlingar. En transdiagnostisk behandling skulle även vara förmånlig för patienter 

med samsjuklighet då de på detta sätt kan få en behandling som är effektiv mot flera 

diagnoser och inte behöver genomgå ett flertal diagnosspecifika behandlingar. Sammantaget 

verkar det alltså finnas ett flertal fördelar med att implementera transdiagnostiska 

behandlingar i vården. För att göra detta behöver man dock utvärdera RFKBT som 

behandling för ångest och insomni samt specifikt för patienter med samsjuklighet vilket ännu 

inte har gjorts. 

Syfte och Frågeställningar 

Med anledning av detta syftar denna uppsats till att undersöka RFKBT som en 

transdiagnostisk behandling för personer med samsjuklig problematik inom minst två av 

områdena insomni, ångest och/eller depression. Då RFKBT för insomni är outforskat 
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undersöks också interventionens effekt på två typer av RNT, närmare bestämt både på 

generell oro men också på sömnspecifik oro som är vanlig vid insomni. Med anledning av 

uppsatsarbetets begränsade tidsram undersöks resultatet från en mellanmätning och därmed 

tidiga tecken på behandlingseffekt. Forskning visar att tidiga behandlingseffekter fungerar 

som en god indikator på senare behandlingseffekt (Falkenström, Josefsson, Berggren & 

Holmqvist, 2016; Lewis, Simons & Kim, 2012; Schlagert & Hiller, 2017). I denna uppsats 

ses därför deltagarnas resultat vid mellanmätning som en indikator på behandlingseffekten av 

RFKBT. Följande frågeställningar undersöks: 

● Leder en RFKBT-behandling i grupp, med fokus på att bryta dysfunktionell oro och 

ältande, till en minskning av RNT och psykiska problem (ångest, depression och 

sömnproblem) vid mellanmätning samt till en ökning av livskvalitet vid 

mellanmätning hos personer med förhöjd oro/ältande och samsjuklig psykisk 

problematik? 

● Leder denna RFKBT-behandling till en minskning av RNT och psykiska problem vid 

mellanmätning och till en ökning av livskvalitet vid mellanmätning jämfört med en 

kontrollgrupp? 

● Leder denna RFKBT-behandling till en minskning av både sömnspecifik oro och 

generell oro vid mellanmätning? 

Baserat på tidigare forskning i ämnet ställs följande hypoteser: 

● Att behandling med RFKBT minskar symptomnivåer av RNT, ångest, insomni och 

depression samt ökar upplevd livskvalitet vid mellanmätning hos deltagarna i 

behandlingsgruppen.  

● Att symptomnivåer på RNT, ångest, insomni och depression minskar signifikant mer 

hos behandlingsgrupp jämfört med kontrollgrupp vid mellanmätning, samt att upplevd 
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livskvalitet ökar signifikant mer hos behandlingsgrupp jämfört med kontrollgrupp vid 

mellanmätning.  

● Då det inte finns tidigare studier på RFKBT:s effekt på sömnspecifik oro har denna 

studie ingen riktad hypotes vad gäller effekten på sömnspecifik oro vid 

mellanmätning.  

Metod  

Design 

Uppsatsen genomfördes inom ett större forskningsprojekt med syfte att undersöka 

RFKBT som en transdiagnostisk behandling för depression, ångest och/eller insomni hos 

patienter med höga nivåer av oro/ältande och samsjuklig problematik. Frågeställningarna 

undersöktes i en randomiserad kontrollerad studie vilket innebar att deltagarna blev 

randomiserade till antingen behandlingsgrupp eller väntelistekontrollgrupp. Användande av 

kontrollgrupp och randomisering säkrar för många hot mot intern validitet som historia, 

mognad, att det skulle finnas någon systematisk skillnad mellan deltagarna i kontroll- 

respektive behandlingsgrupp innan behandlingens början, eller en kombination av flera av 

dessa (Kazdin, 2014). Detta skapar på så sätt goda möjligheter att dra slutsatser om 

behandlingens effekt utifrån resultaten.  

Procedur 

Lokalmedia i Karlstad bjöds in till en pressrelease för att presentera projektet och 

rekrytera deltagare. De två största Värmlandstidningarna och lokalradio gjorde sedan 

reportage om projektet. Projektet annonserades även på Karlstads universitet, vårdcentraler i 

Karlstad och på studenthälsans mottagning. Personer som var intresserade av att delta i 

studien uppmanades att anmäla sitt intresse via projektets hemsida (www.kau.se/rfkbt). Där 

fick de fylla i namn, kontaktuppgifter och tider som passade för dem att bli uppringda. De 

fick även ge ett elektroniskt samtycke till deltagande i studien.  
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Den 15 november 2018 hade 111 personer anmält sitt intresse till studien. De ringdes 

upp för en kortare screeningintervju där de fick information om rekryteringsförfarandets och 

projektets gång, etiska aspekter samt ett antal kortare frågor om deras mående inom 

områdena sömn-, depressions- och ångestproblematik, pågående behandling och möjlighet 

till projektdeltagande. De personer som genomförde screeningintervjuerna var antingen 

legitimerade psykologer eller psykologstudenter på sista terminerna på psykologprogrammet. 

Följande inklusionskriterier tillämpades vid screeningintervjuerna.  

Personerna skulle för att gå vidare: 

● vara 18 år eller äldre.  

● uppleva att de oroar sig mycket. 

● uppleva problem inom minst två av områdena sömn, ångest och 

depression/nedstämdhet.  

● ha tagit eventuell medicin för sömn, ångest och/eller depression i en stabil dos i minst 

två månaders tid alternativt endast använda medicinen vid behov. 

● inte ha någon pågående psykologisk behandling eller liknande samtalskontakt.  

● vara villiga och ha möjlighet att delta i gruppterapi på Kronoparkens vårdcentral med 

start under hösten/vintern 2018.  

De personer som inte uppfyllde dessa inklusionskriterier exkluderades ur studien 

direkt per telefon. Deltagare som gick vidare fick information om att de skulle fylla i ett antal 

formulär om deras mående inom områdena sömn, nedstämdhet, oro och ångest samt skriva 

under ett samtyckesformulär. En länk till formulären skickades till deltagarnas e-postadresser. 

Samtyckesformuläret skickades per post och deltagarna ombads att skicka tillbaka det via ett 

bifogat svarskuvert. För mer information om formulären och valda cut-off nivåer, se avsnittet 

“Mätinstrument”. Följande inklusionskriterier tillämpades i steg två av 

rekryteringsförfarandet.  
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Deltagarna skulle för att gå vidare: 

● ha förhöjda symptomnivåer på oro, vilket mättes med formuläret Penn State Worry 

Questionnaire (PSWQ; Meyer, Miller, Metzger, & Borkovec, 1990).  

● ha förhöjda symptomnivåer inom minst två av områdena depression, insomni och 

ångest, vilket mättes med formulären Montgomery Åsberg Depression Rating Scale 

(MADRS-S; Svanborg & Åsberg, 1994), Insomnia Severity Index (ISI; Bastien, 

Vallières & Morin, 2001) och Overall Anxiety Severity and Impairment Scale 

(OASIS; Norman, Cissell, Means-Christensen, & Stein, 2006).  

Följande exklusionskriterier tillämpades i steg två av rekryteringsförfarandet: 

Deltagarna skulle inte: 

● ha ett resultat över 30 på MADRS-S vilket tyder på allvarlig depression.  

● ha svarat fyra eller högre på fråga nio på MADRS-S angående livslust, vilket kan tyda 

på suicidrisk. 

De som exkluderades i detta steg ringdes upp för att få information om detta, för mer 

information om exklusionsförfarandet se avsnittet “Etik” i metoddelen. Deltagare som 

uppfyllde inklusionskriterierna gick vidare till steg tre i rekryteringsförfarandet och blev 

uppringda för en längre telefonbedömning. Vid telefonbedömningen användes delar ur de 

strukturerade intervjuerna Duke Structured Interview for Sleep Distorders (DSISD; Carney, 

Ulmer, Edinger, Krystal & Knauss, 2009) och Mini International Neuropsychiatric Interview 

(MINI; Sheehan et al., 1998). För mer information om intervjuerna se avsnittet 

“Mätinstrument”. Intervjuerna genomfördes av antingen legitimerade psykologer, PTP-

psykolog eller psykologstudenter på sista terminerna på psykologprogrammet. Deltagarnas 

svar på frågorna registrerades och bedömarna bad sedan om att få återkomma med besked om 

projektdeltagande var aktuellt eller ej. I de fall där en psykologstudent genomfört intervjun 

togs ärendet upp på en remisskonferens där minst en legitimerad psykolog deltog i beslutet 
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om inklusion/exklusion i studien. Följande inklusionskriterier tillämpades vid de 

strukturerade intervjuerna: 

Deltagarna skulle för att erbjudas plats i studien:  

● ha symptom på kliniska nivåer inom en diagnos och kliniska eller subkliniska nivåer 

på minst en ytterligare diagnos inom områdena insomni, depression eller ångest 

(social fobi, paniksyndrom, agorafobi eller generaliserat ångestsyndrom). Här gjordes 

en samlad bedömning av deltagarnas svar på MINI och DSISD samt 

screeningformulären. 

Följande exklusionskriterier tillämpades vid de strukturerade intervjuerna.  

Deltagarna skulle inte: 

● ha en pågående psykotisk-, manisk- eller hypoman episod.  

● ha konkreta planer på suicid eller ha gjort suicidförsök under det senaste året.  

De personer som exkluderades i detta steg informerades om detta via telefon. De som 

uppfyllde dessa kriterier ringdes upp och erbjöds en plats i studien. Se bilaga 1 för ett 

flödesschema över rekryteringsprocessens gång. Den 1 oktober 2018 ändrades 

rekryteringsförfarandet på så sätt att de kortare screeningintervjuerna och 

screeningformulären bytte plats. Dessa presenteras därför tillsammans i flödesschemat. 

Fördelning i grupper  

Blockrandomisering tillämpades för att fördela deltagarna till behandlings- respektive 

väntelistekontrollgrupp. Det innebar att när två deltagare blev klara för studien 

randomiserades en av dem till behandlingsgruppen och en till kontrollgruppen. Detta för att 

se till att grupperna blev lika stora och samtidigt säkra för hot mot den interna validiteten 

(Kazdin, 2014). Randomiseringen sköttes av en lektor vid Karlstads universitet som inte var 

knuten till forskningsprojektet.  
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Behandlingsgrupperna startade fortlöpande allteftersom deltagare blev klara för 

studien. Kontrollgruppen fyllde i alla mätningar som behandlingsgruppen fyllde i vid samma 

tillfällen och erbjöds behandling inom sex månader efter det att behandlingsgruppen avslutat 

behandlingen. 

Mättillfällen 

En vecka innan behandlingsstart fyllde deltagarna i en förmätning på sina 

symptomnivåer inom områdena depression, ångest, RNT, insomni och livskvalitet. För mer 

information om de formulär som användes se avsnittet “Mätinstrument”. Demografiska 

uppgifter om ålder, kön, civilstånd, utbildningsnivå, sysselsättning och födelseland samlades 

också in under förmätningen. Se Tabell 1 för en sammanfattning av denna information. 

Jämförelser mellan behandlings- och kontrollgrupp visade inga signifikanta skillnader.  

Efter att deltagarna i behandlingsgruppen haft fyra av åtta behandlingsträffar gjordes 

en mellanmätning med hjälp av samma formulär som i förmätningen. Efter avslutad 

behandling kommer en eftermätning att genomföras med samma formulär. En 

uppföljningsmätning är planerad inom sex månader efter behandlingens avslut. Även den 

kommer att innehålla samma formulär. Med anledning av uppsatsarbetets begränsade tidsram 

presenteras här resultat från mellanmätningen av de första två kontroll- respektive 

behandlingsgrupperna.  
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Tabell 1 

Demografiska uppgifter om deltagarna samt jämförelser mellan grupperna. För ålder 

redovisas medelvärde och standardavvikelse, för övriga faktorer redovisas antal och procent.  

 

Demografiska 

faktorer 

Behandlingsgrupp 

(n=18) 

Antal (%) alt. M(SD) 

Kontrollgrupp 

 (n=18) 

Antal (%) alt. M(SD) 

 Jämförelser 

mellan grupperna 

 

Kön      χ2(1)=3,27 

  Kvinnor  15 (83,3)  10 (55,6)  

  Män  3 (16,7) 8  (44,4)  

Ålder       

  Medelålder  56,33 (14,86)  52,06 (16,70) t(34)=,81 

  18-39 3 (16,67) 5 (27,78)  

  40-64 7 (38,89) 9 (50,00)  

  65+ 8 (44,44) 4 (22,22)  

Födelseland     χ2(1)=,36 

  Sverige 16 (88,89) 17 (94,44)  

  Annat land 2 (11,11) 1 (5,56)  

Civilstånd     χ2(1)=,12 

  Har partner 11 (61,11) 12 (66,67)  

  Ensamstående 7 (38,89) 6 (33,33)  
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Högsta avslutade 

utbildning 

    χ2(2)=1,71 

  Gymnasium/ 

  folkhögskola 

3 (16,7) 6 (33,3)  

  Yrkesutbildning 4 (22,2) 2 (11,1)  

  Högskola/universitet 11 (61,1) 10 (55,6)  

Sysselsättning     χ2(6)=4,87 

  Fast anställning 6 (33,33) 11 (61,11)  

  Visstidsanställning 1 (5,56) 1 (5,56)  

  Arbetssökande 1 (5,56) 0   

  Studerande 1 (5,56) 1 (5,56)  

  Pensionär 6 (33,33) 4 (22,22)  

  Sjukpension 

  eller liknande 

1 (5,56) 1 (5,56)  

  Annat  2 (11,11) 0    

Not. Beskrivning av deltagarnas kön, ålder, födelseland, högsta avslutade utbildning, nuvarande sysselsättning 

och civilstånd samt jämförelser mellan kontroll- och behandlingsgrupp. För medelålder visas standardavvikelse 

inom parentes, för de andra faktorerna visas procent. 

*= p<,05.  

 

Mätinstrument 

Här presenteras de mätinstrument som användes i studien. Deltagarna fyllde även i 

fler mätinstrument men dessa presenteras inte eftersom de inte är relevanta för analyserna i 

denna uppsats. 

Penn State Worry Questionnaire, PSWQ. PSWQ (Meyer et al., 1990) är ett 

självskattningsformulär som mäter oro. Formuläret består av 16 påståenden. Den tillfrågade 
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får fylla i hur väl de känner igen sig i dessa på en skala från ett till fem där ett står för “Inte 

alls typiskt för mig” och fem för “Mycket typiskt”. Ingen tidsangivelse ges utan den 

tillfrågade ombeds fylla i formuläret utefter vad som är mest typiskt för dem. Ett exempel på 

ett påstående är “Mina bekymmer överväldigar mig”. Av de 16 frågorna är fem inverterade, 

till exempel fråga tre: “Jag brukar inte oroa mig för saker”. Totalpoängen varierar mellan 16 

och 80 där högre poäng indikerar mer oro. Testet har god intern konsistens (Cronbach’s α = 

,94) och test-retest reliabilitet (Meyer et al., 1990). Cronbach’s α i denna studie var ,83. 

PSWQ användes under rekryteringsförfarandet samt vid för-, mellan-, efter-, och 

uppföljningsmätning. Under rekryteringsförfarandet skulle deltagarna få ett resultat på 45 

poäng eller över på PSWQ för att inkluderas i studien. En cut-off på 45 poäng har 

rekommenderats för att skilja ut personer med patologisk oro/generaliserat ångestsyndrom 

från ett selekterat urval (Behar, Alcaine, Zuellig & Borkovec, 2003).  

Perseverative Thinking Questionnaire, PTQ. PTQ (Ehring, Zetsche, Weidacker, 

Wahl, Schönfeld & Ehlers, 2011) är ett formulär med 15 påståenden som mäter repetitivt 

negativt tänkande. Varje påstående graderas på en skala från noll till fyra där noll står för 

“Aldrig” och fyra för “Nästan alltid”. Ingen tidsangivelse ges utan den tillfrågade ombeds 

fylla i formuläret utefter vad som är mest typiskt för dem. Exempel på ett påstående är “Jag 

kan inte göra någonting annat när jag tänker på mina problem”. Poängen kan variera från noll 

till 60, där högre poäng står för högre nivåer av repetitivt negativt tänkande. Formuläret är 

tänkt att mäta negativt tänkande som en transdiagnostisk och inte diagnosspecifik process 

samt har visat på god prediktiv validitet vad gäller både depressionssymptom och 

ångestsymptom (Ehring et al., 2011). Det har också god samstämmighet med tidigare mått på 

repetitivt negativt tänkande som exempelvis PSWQ (Meyer et al., 1990), god intern 

konsistens (Cronbachs α = ,95) och test retest-reliabilitet (Ehring et al., 2011). Cronbach’s α 
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för PTQ i denna studie var ,91. PTQ användes vid för-, mellan-, efter- och 

uppföljningsmätning.  

Insomnia Severity Index, ISI. ISI (Bastien et al., 2001) är ett formulär med sju 

frågor som mäter insomni. Frågorna besvaras på en skala mellan noll till fyra. Formuläret 

undersöker sömnbesvär och dagtidskonsekvenser samt oro över dessa problem. Den 

tillfrågade ombeds besvara formuläret utifrån de två senaste veckorna. Exempel på en fråga 

är “Hur nöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster?”. Det sammanfattade resultatet kan 

variera mellan noll och 28 poäng. Högre poäng tyder på större sömnsvårigheter. ISI har visat 

samstämmighet med sömndagböcker, acceptabel intern konsistens (Cronbachs α = ,56-,74) 

och innehållsvaliditet (Bastien et al., 2001). Den anses dessutom ha tillräcklig känslighet för 

att mäta förändring över tid (Bastien et al., 2001). Cronbach’s α för ISI i denna studie var ,87. 

ISI användes under rekryteringsförfarandet samt vid för-, mellan-, efter-, och 

uppföljningsmätning. Under rekryteringsförfarandet skulle deltagarna få ett resultat på åtta 

eller över på ISI, vilket indikerar subkliniska sömnsvårigheter (Bastien et al., 2001), för att gå 

vidare i studien till följd av insomni. Vidare indikerar ett resultat på 15 eller över kliniska 

sömnsvårigheter och ett resultat på 22 eller över allvarlig insomni.  

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale, MADRS-S. MADRS-S (Svanborg 

& Åsberg, 1994) är ett självskattningsformulär med nio teman som mäter depressiva 

symptom. För varje tema får den tillfrågade svara på påståenden inom områden som 

exempelvis sömn, sinnesstämning och matlust. Den tillfrågade ombeds besvara formuläret 

utifrån de senaste tre dygnen. Ett exempel är “Matlust: Här ber vi dig ta ställning till hur din 

aptit är, och tänka efter om den på något sätt skilt sig från vad som är normalt för dig. Om du 

skulle ha bättre aptit än normalt, markera då det på 0.” Därefter följer en skala mellan noll till 

sex, där noll i detta fall står för: “Min aptit är som den brukar vara” och sex står för: “Jag vill 

inte ha någon mat. Om jag ska få någonting i mig, måste jag övertalas att äta”. Totalpoängen i 
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den version av MADRS-S som användes i studien kan variera mellan noll och 54 där högre 

poäng indikerar allvarligare depression. MADRS-S har en tillfredsställande konstruktvaliditet 

och god intern konsistens (Cronbachs α = ,84) samt anses ha tillräcklig känslighet för att mäta 

förändring över tid (Fantino & Moore, 2009). Cronbach’s α för MADRS-S i denna studie var 

,80. MADRS-S användes i rekryteringsförfarandet samt vid för-, mellan-, efter-, och 

uppföljningsmätning. Under rekryteringsförfarandet skulle deltagarna få ett resultat på 13 

eller över för att gå vidare till följd av depression, vilket används som cut-off för att indikera 

mild depression (se exempelvis F-banken, 2017). Vidare indikerar ett resultat mellan 20 och 

34 måttlig depression, medan ett resultat över 34 indikerar svår depression. I denna studie 

exkluderades deltagare med ett resultat på 30 eller över på MADRS-S till följd av en 

missuppfattning att detta var gränsvärdet för svår depression.  

Overall Anxiety Severity and Impairment Scale, OASIS. OASIS (Norman et al., 

2006) är ett självskattningsformulär med fem frågor som mäter ångest. Frågorna handlar 

främst om problem i vardagen orsakade av ångest, och besvaras på en skala mellan noll och 

fyra där fyra indikerar svårare symptom. Den tillfrågade ombeds besvara frågorna utifrån den 

senaste veckan. Ett exempel på en fråga är: “Hur ofta har du haft ångest den senaste 

veckan?”.  Totalpoängen varierar mellan noll och 20, där högre poäng indikerar svårare 

ångestproblematik. OASIS har god samstämmighet med ett flertal ångestformulär, 

exempelvis Fear Questionnaire (FQ; Marks & Mathews, 1979), stark test-retest reliabilitet 

och god intern konsistens (Cronbachs α = 0,80) (Norman et al., 2006). Cronbach’s α för 

OASIS i denna studie var ,87. OASIS användes under rekryteringsförfarandet samt vid för-, 

mellan-, efter- och uppföljningsmätning. Under rekryteringsförfarandet skulle deltagarna få 

ett resultat på åtta eller över på OASIS för att gå vidare till följd av ångestproblematik, vilket 

rekommenderats för att skilja mellan kliniska och icke-kliniska nivåer av ångest (Campbell-

Sills et al., 2009).  
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Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire, APSQ. APSQ (Jansson-

Fröjmark, Harvey, Lundh, Norell-Clarke, & Linton, 2011) är ett formulär som mäter 

sömnrelaterad oro. Formuläret har två delskalor: “Oro kring konsekvenser av störd sömn” 

och “Oro kring sömnens okontrollerbarhet”. Dessa två delskalor mäts av sammanlagt tio 

påståenden som besvaras på en skala mellan ett och tio, där ett står för “Stämmer inte alls” 

och tio för “Stämmer helt”. Den tillfrågade ombeds besvara formuläret utifrån den senaste 

månaden. Exempel på ett påstående är “Min oro över min sömn är ihållande”. Totalpoängen 

varierar från tio till 100, där högre poäng indikerar svårare sömnrelaterad oro. Formuläret har 

i en studie (Jansson-Fröjmark et al., 2011) visat på god intern konsistens (Cronbach’s α = ,93) 

och god konstruktvaliditet. Cronbach’s α för APSQ i denna studie var ,92. APSQ användes 

vid för-, mellan-, efter- och uppföljningsmätning.  

Brunnsviken Brief Quality of Life Scale, BBQ. BBQ (Lindner et al., 2016) är ett 

formulär som mäter subjektiv livskvalitet. Formuläret innehåller tolv frågor om sex olika 

livsområden, exempelvis fritid, syn på livet och vänner. Varje område innehåller en fråga om 

hur nöjd personen är med området och en fråga om hur viktigt detta område är för personens 

livskvalitet. Frågorna besvaras på en skala mellan noll och fyra, där noll står för “Instämmer 

inte alls” och fyra för “Instämmer fullständigt”. Ingen tidsangivelse anges utan den tillfrågade 

ombeds välja den siffra som stämmer bäst med deras upplevelse. Exempel på frågor är: “Jag 

är nöjd med min fritid: jag har möjlighet att göra det jag vill för att slappna av och roa mig”, 

följt av “Min fritid är viktig för min livskvalitet“. Totalpoängen varierar mellan noll och 96, 

där högre poäng står för högre upplevd livskvalitet, och ett resultat på 52 poäng kan användas 

för att skilja mellan en klinisk och icke-klinisk population. Formuläret har en god intern 

konsistens (Cronbach’s α = ,76) och god test-retest reliabilitet (Lindner et al., 2016). Även i 

denna studie var Cronbach’s α för BBQ ,76. BBQ användes vid för-, mellan, efter- och 

uppföljningsmätning.  
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Strukturerade intervjuer  

Mini International Neuropsychiatric Interview, MINI. MINI (Sheehan et al., 

1998) är en strukturerad klinisk intervju. Version 7.0.1 som användes i studien utgår från 

diagnoser i DSM-5 respektive ICD-10 (American Psychiatric Association, 2013; World 

Health Organization, 2009). Avsnitt A, B ,C, D, E, F, K, N och O administrerades. Dessa 

undersöker depressiv episod, suicidalitet, manisk/hypoman episod, paniksyndrom, agorafobi, 

social ångest, psykotiska symptom, generaliserat ångestsyndrom och 

medicinska/substansrelaterade orsaker bakom symptom. Endast pågående manisk/hypoman 

samt psykotisk episod undersöktes. Avsnitt O, medicinska/substansrelaterade orsaker bakom 

symptom, administrerades för de diagnoser som var aktuella för personen. Varje avsnitt 

förutom suicidalitet börjar med ett antal screeningfrågor, exempelvis “Har du någonsin varit 

deprimerad eller nere, eller känt dig ledsen, tom eller uppgiven under större delen av dagen, 

nästan varje dag under 2 veckor?”. Om personen svarar nej på dessa utesluter man diagnosen 

i fråga och går vidare till nästa avsnitt. Svarar personen ja fortsätter man med fler frågor. 

Avsnittet om suicidalitet har inga screeningfrågor utan följer andra instruktioner. Den 

professionellt administrerade versionen av MINI har visat på samstämmighet med andra 

diagnostiska intervjuer, exempelvis Structured Clinical Interview for DSM III-R-P (SCID; 

Spitzer, Williams, Gibbon, First, 1992), god interbedömarreliabilitet samt test-retest 

reliabilitet (Sheehan et al., 1998). 

Duke Structured Interview for Sleep Disorders, DSISD. DSISD (Carney et al. 

2009) är en strukturerad intervju för sömnstörningar. DSISD utgår från sömndiagnoser i 

DSM-IV-TR och ICSD-2 (APA, 2000; American Academy of Sleep Medicine, 2005). 

Intervjun har sammanlagt 148 frågor som är indelade i avsnitt för olika sömndiagnoser. 

Avsnitten för insomni, insomni på grund av anpassningssvårigheter till stressorer/akut 

insomni, Willis-Ekboms sjukdom/restless legs, sömnapné, idiopatisk insomni, insomni på 
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grund av miljömässiga faktorer och dygnsrytmstörningar administrerades. Varje avsnitt 

innehåller två till fyra frågor. Exempel på en fråga är: “Har du någonsin haft problem som att 

ha svårt att somna, ha svårt att vara kvar i sömnen eller vakna upp för tidigt?”. Somliga 

frågor kräver endast ett ja- eller nej-svar, medan andra frågor kräver exempel eller vidare 

beskrivning. Om deltagaren svarar nej på någon fråga utesluter man diagnosen och går vidare 

till nästa avsnitt. DSISD har i en studie (Carney et al. 2009) uppvisat acceptabel reliabilitet 

och diskriminativ validitet. 

MINI och DSISD användes under rekryteringsförfarandet för att bedöma om 

subkliniska och/eller kliniska svårigheter inom minst två diagnoser inom områdena insomni, 

depression samt ångest förelåg. För att inkluderas i studien krävdes att man påvisade kliniska 

eller subkliniska svårigheter inom minst två diagnoser utifrån antingen MINI eller MINI och 

DSISD tillsammans. Som subkliniska svårigheter räknades de fall där en deltagare hade 

många av symptomen men inte uppfyllde alla kriterier för en diagnos. MINI användes även 

för att bedöma om suicidalitet eller pågående manisk, hypomanisk eller psykotisk episod 

förelåg.  

Beskrivning av behandlingen  

Behandlingen ägde rum på Kronoparkens vårdcentral i Karlstad. Den bestod av åtta 

träffar i grupper om nio deltagare. Varje grupp hade två behandlare varav minst en 

legitimerad psykolog. Den andra behandlaren var antingen legitimerad psykolog, 

psykologstudent på sista terminen på psykologprogrammet eller PTP-psykolog.  Varje träff 

var två timmar lång med en kortare paus i mitten. När mellanmätningen genomfördes hade 

deltagarna genomgått de fyra första behandlingsträffarna. Behandlingen utgick ifrån en 

manual i rumineringsfokuserad kognitiv beteendetterapi, RFKBT, som baserades på Edward 

Watkins (2018) behandlingsmanual i RFKBT för depression samt Møller, Hvenegaard och 

Kistrups (2017) behandlingsmanual i RFKBT för depression i grupp. Behandlingen byggde 
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på kognitiv beteendeterapi och hade som huvudsakligt fokus att ersätta icke-konstruktiv oro 

och ältande med alternativa beteenden. Den började med psykoedukation om psykiskt 

lidande, undvikandebeteenden, oro och ältande samt hur beteenden och humör påverkar 

varandra. Under behandlingen fick deltagarna sedan testa olika alternativa beteenden till oro 

och ältande genom att arbeta med så kallade “Om-Så-planer”. I dessa utgjordes “Om” av en 

situation där oro/ältande uppstod och “Så” av en alternativ strategi som man ville byta ut 

oron/ältandet mot. De alternativa strategierna bestod bland annat av att bryta ner uppgifter, 

vara mer aktiv, avslappning, att växla från abstrakt till konkret tänkande, att ägna sig åt 

uppslukande aktiviteter, självmedkänsla och att leva i enlighet med sina personliga 

värderingar. Deltagarna arbetade med de alternativa strategierna genom målformulering, 

situationsanalyser, visualiseringsövningar, beteendeexperiment och värderad riktning. I slutet 

av behandlingen gjordes även en personlig vidmakthållandeplan och återfallsprevention. 

Beskrivningar av övningar, arbetsblad och hemuppgifter fanns i en arbetsbok som gavs till 

varje deltagare. Det huvudsakliga temat och innehållet i respektive behandlingsträff listas i 

tabell 2. 

Tabell 2 

Behandlingsträffar och deras övergripande innehåll 

Träffar Tema Innehåll 

Träff 1 “Mående, oro och 

ältande” 

● Praktisk behandlingsinformation. 

● Psykoedukation om psykiskt lidande, oro och ältande. 

● Introduktion av orosdagbok och formulering av 

behandlingsmål. 

● Hemuppgifter: orosdagbok och behandlingsmål. 

Träff 2 “Undvikande” ● Psykoedukation om undvikandebeteenden. 

● Situationsanalyser av situationer då oro och ältande 

uppkommer. 

● Introduktion och formulering av Om-Så-planer. 

● Presentation av strategierna “Att sakta ner saker”, 

“Vara mer aktiv”, “Bryta ner uppgifter” och “Göra 
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tvärtom”. 

● Hemuppgifter: arbete med situationsanalyser och att 

följa sina Om-Så-planer. 

Träff 3 “Avslappning” ● Information om oro och ältandes funktion samt 

eventuella negativa konsekvenser. 

● Introduktion av och arbete med avslappningsövning. 

● Arbete med nya Om-Så-planer. 

● Hemuppgifter: avslappningsövning och att följa sina 

Om-Så-planer. 

Träff 4 “Att växla 

tankesätt” 

● Information om abstrakt och konkret tänkande. 

● Visualiseringsövning i abstrakt kontra konkret 

tankesätt. 

● Arbete med nya Om-Så-planer. 

● Hemuppgift: att följa sina Om-Så-planer. 

Träff 5 “Att vara 

närvarande i 

aktiviteter” 

● Information om betydelsen av att vara närvarande i 

aktiviteter. 

● Visualiseringsövning i att genomföra aktiviteter med 

och utan närvaro. 

● Identifiera aktiviteter som man själv lätt blir uppslukad 

av. 

● Arbete med nya Om-Så-planer. 

● Hemuppgifter: visualisering av aktivitet med närvaro, 

att genomföra aktiviteter med närvaro och att följa sina 

Om-Så-planer. 

Träff 6 “Självmedkänsla” ● Information om självmedkänsla. 

● Visualiseringsövning i att utöva självmedkänsla. 

● Hitta sätt att ta hand om sig själv samt aktiviteter som 

man kan göra mer/mindre av. 

● Hemuppgifter: öva på självmedkänsla i vardagen och 

att göra mer/mindre av aktiviteter. 

Träff 7 “Vilka är dina 

värderingar. Att 

lära av sina 

erfarenheter” 

● Information om värderingar. 

● Identifiera personliga värderingar. 

● Genomgång av tidigare behandlingskomponenter och 

vilka som har upplevts som mest hjälpsamma. 

● Arbete med återfallsprevention och 

vidmakthållandeplan. 

● Hemuppgifter: återfallsprevention och 

vidmakthållandeplan. 

Träff 8 “Avslutning och 

utvärdering av 

behandlingsmål” 

● Utvärdering av personliga behandlingsmål. 

● Summering och utvärdering av behandlingen. 

Not. Vid mellanmätning hade deltagarna genomgått de fyra första behandlingsträffarna. 
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Etik 

Denna studie riktar sig till personer med klinisk problematik vilket gör 

forskningsetiska överväganden mycket viktiga. Studien har blivit godkänd av regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala, dnr 218/197 och i en intern etikansökan vid Örebro 

universitet. 

Alla deltagare har fått både skriftlig och muntlig information om studien samt lämnat 

sitt samtycke till deltagande både vid anmälan och under rekryteringsförfarandet. 

Personuppgifter och skattningar som samlats in från deltagarna förvaras inlåst och inga 

obehöriga har tillträde till dem. Deltagarnas resultat på skattningsformulär har avidentifieras 

och all rapportering av resultat sker på gruppnivå. Behandling och journalföring ägde rum på 

vårdcentral och omfattas av sekretess.  

Studien använde sig av en kontrollgrupp vilket innebar att hälften av deltagarna gick 

obehandlade under den tid som behandlingsgrupperna fick behandling. Detta medför risk för 

lidande och försämring hos kontrollgruppen. En väntelistekontrollgrupp användes därför så 

att alla deltagare får tillgång till behandling och för att kunna adressera eventuell försämring. 

Personer med allvarlig depression och/eller förhöjd suicidrisk exkluderades från studien 

eftersom det innebär en ökad risk för denna grupp att behöva vänta på behandling.  

Deltagare som exkluderades från studien blev erbjudna förslag på vårdinstanser dit de 

kunde vända sig, telefonnummer till hjälplinjer och tips på självhjälpslitteratur, antingen via 

telefon eller hemskickat på posten. Personer som exkluderades till följd av att förhöjd 

suicidrisk eller allvarlig depression framkommit i något steg av rekryteringsprocessen blev 

uppringda av en legitimerad psykolog som arbetar kliniskt inom Landstinget i Värmland. En 

suicidriskbedömning gjordes och personen fick sedan anpassade förslag på var de kunde 

vända sig för att få vård.  



RUMINERINGSFOKUSERAD KBT FÖR DEPRESSION, ÅNGEST OCH INSOMNI 

33 

 

Dataanalys 

I denna uppsats undersöktes både mellan- och inomgruppseffekter. Det innebär att 

effekterna av behandlingen jämfördes både mellan kontroll- och behandlingsgrupp samt 

mellan för- och mellanmätningen inom respektive grupp. Dessutom undersöktes om det fanns 

någon interaktionseffekt mellan grupptillhörighet och mättillfälle, det vill säga om deltagarna 

hade förändrats olika mycket mellan för- och mellanmätning beroende på grupptillhörighet. 

IBM SPSS Statistics version 25 användes för att analysera den insamlade datan. Den interna 

konsistensen för respektive formulär undersöktes med hjälp av Cronbach’s α. Vidare 

analyserades den insamlade datan utifrån de relevanta antagandena för parametriska test, det 

vill säga normalfördelning, homogen varians, självständighet och linjäritet (Field, 2013). För 

att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan behandlings- och kontrollgrupp innan 

behandlingsstart jämfördes deras resultat på de demografiska faktorerna samt på 

förmätningarna. För de kategoriska variablerna användes chi-square. För de kontinuerliga 

variablerna användes oberoende t-test. Efter detta genomfördes den huvudsakliga analysen av 

behandlingseffekten vid mellanmätning med hjälp av en mixed design ANOVA. Som 

mellangruppsvariabel angavs grupptillhörighet (kontroll- eller behandlingsgrupp) och som 

inomgruppsvariabel angavs mättillfälle (resultat på de olika formulären vid för- och 

mellanmätning). Eta-square, η², användes för att mäta effektstorlekar. Ett η²-värde över ,01 

kan tolkas som litet, mellan 06 och ,14 som medelstort samt värden över ,14 som stora (Fritz, 

Morris, & Richler, 2012). Alla 36 deltagare svarade på förmätningen och 34 svarade på 

mellanmätningen. I studiens huvudanalys analyserades resultatet från de deltagare som 

besvarat båda mätningarna, övriga två deltagare exluderades ur analyserna. Ett annat sätt att 

hantera detta på är att använda en imputeringsmetod, exempelvis “Last observation carried 

forward”, LOCF, vilket innebär att deltagarnas resultat från det senaste ifyllda mättillfället 

analyseras (Kazdin, 2014). Då analyserna testkördes med imputerad data uppmättes inga 
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skillnader i resultatet och eftersom det endast rörde sig om två personer valdes istället att 

exkludera de två deltagare som ej fyllt i mellanmätningen. Eftersom denna studie presenterar 

resultatet från en mellanmätning och för endast två av fler planerade behandlingsgrupper 

bedöms risken för typ II-fel, det vill säga att missa en signifikant effekt (Field, 2013), större 

än risken för typ-I fel, att överdriva en effekts signifikans (Field, 2013). Med anledning av 

detta presenteras exakta signifikansnivåer, se tabell 4. De resultat som är statistiskt 

signifikanta eller närmar sig statistisk signifikans (p<,10) presenteras även i löpande text i 

resultatdelen.  

Resultat 

Behandlings- och Kontrollgrupp innan Behandlingsstart  

Jämförelser mellan grupperna. Inga signifikanta skillnader mellan behandlings- och 

kontrollgrupp på utfallsvariablerna hittades vid förmätning, se tabell 3. 

Tabell 3 

Resultat på skattningsskalor vid förmätning för behandlingsgrupp respektive kontrollgrupp 

samt medelvärdesskillnad mellan grupperna

 

 

PSWQ 60,11 (9,76) 63,61 (6,91) -1,242 (30,634) ,22 

PTQ 37,61 (10,50) 37,11 (7,93) ,161 (34) ,88 

ISI 16,39 (4,53) 14,11 (6,27) 1,250 (34) ,22 

MADRS-S 19,44 (7,46) 19,78 (4,85) -,159 (34) ,88 

OASIS 8,11 (4,24) 7,17 (4,05) ,683 (34) ,50 

APSQ 61,61 (20,76) 57,94 (21,96) ,515 (34) ,61 

Formulär Behandlingsgrupp  

(n=18)  

M(SD) 

Kontrollgrupp  

(n=18)  

M(SD) 

t(df) p 
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BBQ 36,33 (18,23) 36,11 (17,44) ,037 (34) ,97 

  Not. Ett högre resultat innebär en högre nivå av det mätta konstruktet på samtliga formulär. PSWQ = Penn 

State Worry Questionnaire;  PTQ = Perserverative Thinking Questionnaire; ISI = Insomnia Severity Index; 

MADRS-S = Montgomery Åsberg Depression Scale; OASIS = Overall Anxiety and Severity Impairment Scale; 

APSQ = Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire; BBQ = Brunnsviken Brief Quality of Life 

Scale.  

 

Leder RFKBT-behandling till en Minskning av Psykiska Problem samt en Ökning av 

Livskvalitet vid Mellanmätning?  

Nedan presenteras tidiga tecken på behandlingseffekt av RFKBT för respektive 

problematik. Tabell 4 visar medelvärden och standardavvikelser för formulären uppdelat på 

mättillfälle och grupp samt effektstorlekar och signifikansnivåer. 

Insomni, ISI. Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan mättillfälle och 

grupptillhörighet på insomnisymptom. Det innebär att behandlingsgruppen hade fått 

minskade nivåer av insomnisymptom vid mellanmätning jämfört med förmätning. För 

kontrollgruppen sågs ingen sådan trend vid mellanmätning. 

Depression, MADRS-S. Interaktionseffekten mellan grupptillhörighet och mättillfälle 

närmade sig statistisk signifikans för depressionssymptom. Det innebär att 

behandlingsgruppen hade fått minskade nivåer av depressionssymptom vid mellanmätning 

jämfört med förmätning. För kontrollgruppen sågs ingen sådan trend vid mellanmätning. 

Ångest, OASIS. Det fanns en signifikant huvudeffekt av mättillfälle på 

ångestsymptom, men ingen signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet. Det vill säga att 

deltagarna hade förbättrats signifikant med avseende på ångestsymptom vid mellanmätning 

jämfört med förmätning, oavsett grupptillhörighet. Det fanns ingen signifikant 

interaktionseffekt mellan mättillfälle och grupptillhörighet vid mellanmätning.  
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Livskvalitet, BBQ. Det fanns en signifikant huvudeffekt av mättillfälle på 

livskvalitet, men ingen signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet. Det vill säga att 

deltagarna hade förbättrats signifikant avseende livskvalitet vid mellanmätning jämfört med 

förmätning, oavsett grupptillhörighet. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan 

mättillfälle och grupptillhörighet vid mellanmätning.  

RNT, PTQ. Det fanns en signifikant huvudeffekt av mättillfälle på repetitivt negativt 

tänkande, men ingen signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet. Det vill säga att deltagarna 

hade förbättrats signifikant med avseende på RNT vid mellanmätning jämfört med 

förmätning, oavsett grupptillhörighet. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan 

mättillfälle och grupptillhörighet vid mellanmätning.  

Tabell 4 

Resultat på skattningsskalor vid mellanmätning för behandlingsgrupp respektive 

kontrollgrupp samt effektstorlekar och signifikansnivåer 

 

Formulär Behandlingsgrupp 

M(SD) 

n=17 

Kontrollgrupp 

M(SD) 

n=17 

F (df) p η2 

 

PSWQ     I: 0,525(1,32) I: 0,474 I: 0,016 

  Mättillfälle 1 60,47 (9,93) 63,18 (6,87) G: 1,482(1,32) G: 0,232 G: 0,044 

  Mättillfälle 2 

 

 

54,71 (11,38) 59,24 (8,88) M: 14,863(1,32) M: 0,001 M: 0,317 

PTQ     I: 2,240(1,32) I: 0,145 I: 0,065 

  Mättillfälle 1 36,59 (9,86) 37,12 (8,17) G: 0,663(1,32) G: 0,422 G: 0,020 

  Mättillfälle 2 

 

 

32,12 (8,60) 36,06 (7,92) M: 5,876(1,32) M: 0,021 M: 0,155 
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ISI     I: 6,571(1,32) I: 0,015 I: 0,170 

  Mättillfälle 1 16,82 (4,26) 14,59 (6,11) G: 0,003(1,32) G: 0,954 G: 0,000 

  Mättillfälle 2 

 

 

13,06 (4,26) 15,12 (5,35) M: 3,730(1,32) M: 0,062 M: 0,104 

MADRS-S     I: 3,215(1,32) I: 0,082 I: 0,091 

  Mättillfälle 1 19,24 (7,64) 20,00 (4,90) G: 1,395(1,32) G: 0,246 G: 0,042  

  Mättillfälle 2 

 

 

15,59 (6,55) 19,76 (7,37) M: 4,162(1,32) M: 0,050 M: 0,115 

OASIS     I: 0,084(1,32) I: 0,773 I: 0,003 

  Mättillfälle 1 7,82 (4,18) 7,24 (4,16) G: 0,346(1,32) G: 0,560 G: 0,011 

  Mättillfälle 2 

 

 

6,59 (3,95) 5,65 (4,42) M: 5,405(1,32) M: 0,027 M: 0,145 

APSQ     I: 2,038(1,32) I: 0,163 I: 0,060 

  Mättillfälle 1 62,65 (20,91) 60,24 (20,30) G: 0,199(1,32) G: 0,659 G: 0,006 

  Mättillfälle 2 

 

 

50,53 (16,34) 58,06 (20,42) M: 4,213(1,32) M: 0,048 M: 0,116 

BBQ     I: 1,041(1,32) I: 0,315 I: 0,032 

  Mättillfälle 1 36,76 (18,70) 36,47 (17,91) G: 0,210(1,32) G: 0,650 G: 0,007 

  Mättillfälle 2 46,12 (17,42) 40,94 (20,77) M: 8,345(1,32) M: 0,007 M: 0,207 

 
  Not. Ett högre resultat innebär en högre nivå av det mätta konstruktet på samtliga formulär. PSWQ = Penn 

State Worry Questionnaire;  PTQ = Perserverative Thinking Questionnaire; ISI = Insomnia Severity Index; 

MADRS-S = Montgomery Åsberg Depression Scale; OASIS = Overall Anxiety and Severity Impairment Scale; 

APSQ = Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire; BBQ = Brunnsviken Brief Quality of Life 

Scale. I = interaktionseffekt; G = huvudeffekt för grupptillhörighet; M = huvudeffekt för mättillfälle. 
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Antal diagnoser och samsjuklighet. Hur många deltagare som uppnådde cut-off för kliniska 

sömnproblem, mild depression och ångest vid för- och mellanmätning presenteras i tabell 5. 

Antal deltagare som uppnådde cut-off för kliniska sömnproblem hade minskat med sex 

personer i behandlingsgruppen vid mellanmätning medan ingen förändring hade skett i 

kontrollgruppen. För övriga problematiker var skillnaden i förändring av klinisk problematik 

mellan behandlingsgrupp och kontrollgrupp max två deltagare. Antal deltagare med 

samsjuklighet hade endast förändrats med en person vid mellanmätning. 

Tabell 5 

Antal deltagare som skattade över cut-off för klinisk problematik inom depression, sömn och 

ångest  

 

Problematik Totalt 

(n=34) 

Behandlingsgrupp 

(n=17) 

Kontrollgrupp 

(n=17) 

 

Depression     

  Förmätning 29 12 17  

  Mellanmätning 27 12 15  

Sömnproblem     

  Förmätning 23 13 10  

  Mellanmätning 17 7 10  

Ångest     

  Förmätning 14 8 6  

  Mellanmätning 10 7 3  

Antal personer med 

samsjuklighet 

    

  Förmätning 24 12 12  

  Mellanmätning 25 12 13  
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  Not. Depression = uppnådde minst mild depression (≥13 poäng) på MADRS-S; Sömnproblem = uppnådde 

minst medelsvår sömnstörning (≥15) på ISI; Ångest = uppnådde cut-off för klinisk nivå av ångest (≥8) på 

OASIS.  

 

Leder RFKBT-behandling till en Minskning av både Generell och Sömnspecifik Oro 

vid Mellanmätning? 

Generell oro, PSWQ. Det fanns en signifikant huvudeffekt av mättillfälle på generell 

oro, men ingen signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet. Det innebär att deltagarna hade 

förbättrats signifikant med avseende på generell oro vid mellanmätning jämfört med 

förmätning, oavsett grupptillhörighet. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan 

mättillfälle och grupptillhörighet vid mellanmätning.  

Sömnspecifik oro, APSQ. Det fanns en signifikant huvudeffekt av mättillfälle på 

sömnspecifik oro, men ingen signifikant huvudeffekt av grupptillhörighet. Det innebär att 

deltagarna hade förbättrats signifikant med avseende på sömnspecifik oro vid mellanmätning 

jämfört med förmätning, oavsett grupptillhörighet. Det fanns ingen signifikant 

interaktionseffekt mellan mättillfälle och grupptillhörighet vid mellanmätning.  

Skillnader mellan generell och sömnspecifik oro. Ingen signifikant 

interaktionseffekt sågs för varken sömnspecifik- eller generell oro vid mellanmätning. Det 

fanns alltså inga tidiga tecken på skillnad i behandlingseffekt av RFKBT mellan dessa två 

typer av RNT. 

Sammanfattning  

Tidiga tecken på behandlingseffekt sågs för insomni och indikerades även för 

depression. Vad gäller insomni kunde man se att deltagarna i behandlingsgruppen hade 

förbättrats signifikant vid mellanmätning medan deltagarna i kontrollgruppen inte hade gjort 

det. Samma trend sågs för depression även om detta resultat inte uppnådde statistisk 

signifikans (p=,08). För övriga mått: RNT, ångest, livskvalitet, generell och sömnspecifik 
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oro, hade deltagarna förbättrats på inomgruppsnivå vid mellanmätning jämfört med 

förmätning, oavsett grupptillhörighet. Däremot sågs ingen signifikant skillnad mellan hur 

mycket behandlings- och kontrollgruppen hade förändrats vid mellanmätning. Det innebär att 

inga tidiga tecken på behandlingseffekt sågs för dessa mått. Vad gäller antal deltagare med 

kliniska nivåer vid för- och mellanmätning sågs störst skillnad för insomnisymptom (se tabell 

5). Där hade antalet med kliniska nivåer på ISI minskat med sex personer i 

behandlingsgruppen. För övriga diagnoser hade antalet personer med klinisk problematik inte 

förändrats i någon större utsträckning.   

Diskussion 

Denna uppsats syftade till att undersöka tidiga tecken på behandlingseffekt av RFKBT 

som transdiagnostisk behandling för personer med förhöjd grad av RNT, som hade 

samsjuklig problematik inom områdena insomni, depression och/eller ångest. Vidare 

undersöktes också tidiga tecken på effekt av RFKBT på sömnspecifik oro jämfört med 

generell oro. Som hypotes angavs att behandling med RFKBT skulle minska nivåer av RNT, 

depressions-, ångest- och insomnisymptom vid mellanmätning samt öka upplevd livskvalitet 

vid mellanmätning. Vad gäller tidiga tecken på effekt av RFKBT på RNT i form av 

sömnspecifik oro angavs ingen riktad hypotes eftersom detta inte tidigare undersökts. 

Resultaten visade tidiga tecken på att gruppbehandling med RFKBT minskar 

insomnisymptom vilket var i linje med studiens hypotes. Vidare fanns det också en tendens 

till tidiga tecken på behandlingseffekt på depressionssymptom (p=,08), vilket var i linje med 

studiens hypotes, även om resultatet inte var statistiskt signifikant. Med hänsyn till att 

deltagarna endast genomgått halva behandlingen och att studien har relativt få deltagare anses 

risken för typ II-fel vara större än typ-I fel, varför det kan vara relevant att lyfta även effekter 

som har ett p-värde under ,10. För ångestsymptom och livskvalitet fanns signifikanta 

huvudeffekter för mättillfälle, däremot sågs ingen signifikant skillnad i förändring mellan 
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behandlings- och kontrollgrupp vid mellanmätning. Det innebär att hypotesen om en 

minskning av ångestsymptom och en ökning av livskvalitet vid mellanmätning inte stöds. 

Vidare visade resultaten signifikanta huvudeffekter av mättillfälle för RNT, generell oro och 

sömnspecifik oro. Däremot sågs ingen signifikant skillnad i minskning mellan behandlings- 

och kontrollgrupp vid mellanmätning. Det innebär att hypotesen om en minskning av RNT 

och generell oro vid mellanmätning inte stöds. Slutligen sågs ingen signifikant 

interaktionseffekt på sömnspecifik oro.  

Tidigare forskning  

Tidigare forskning har visat att RFKBT fungerar som behandling vid depression och 

har gett starka indikationer på att det även fungerar vid ångestproblematik (Watkins et al., 

2007; Watkins et al., 2011; Topper et al., 2017). Det innebär att denna studies resultat är i 

linje med tidigare forskning vad gäller tendensen till effekt på depressionssymptom men inte 

vad gäller ångestsymptom. En förklaring till den uteblivna effekten på ångestsymptom skulle 

kunna vara att denna studie analyserar resultatet av en mellanmätning och att effekterna på 

ångest kommer långsammare än för depression och insomni och kan ses först efter avslutad 

behandling. Det kan också vara så att ångest adresseras mer av de fyra senare 

behandlingsträffarna än av de fyra första och det är därför möjligt att resultat på 

ångestsyndrom kommer att upptäckas då deltagarna genomgått alla behandlingsträffar. 

Dessutom kan det vara så att det låga antalet deltagare har ökat risken för typ II-fel och 

därmed minskat möjligheten att upptäcka en behandlingseffekt. Det är därför möjligt att en 

effekt kommer upptäckas då resultaten för alla deltagare i forskningsprojektet analyseras 

tillsammans. En annan möjlig förklaring är att tidigare studier där RFKBT undersökts som 

behandling endast inkluderat personer med depression som huvuddiagnos och ångest som 

samsjuklig problematik (Watkins et al., 2007; Watkins et al., 2011). Då denna studie även 

inkluderade deltagare med ångestproblematik utan depression kan detta förklara de tvetydiga 
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fynden. Det skulle alltså kunna vara så att när deltagarna förbättrats på depression påverkar 

detta även deras ångestsymptom, men att denna effekt uteblir då deltagarna inte har 

samsjuklig depression. Ytterligare en förklaring är att deltagarna generellt sett endast låg på 

gränsen till klinisk ångestproblematik vid behandlingsstart, medan de i genomsnitt var klart 

över kliniskt gränsvärde på insomni och depression. Detta kan ha bidragit till att deltagarna 

hade mindre utrymme för förändring vad gäller ångestsymptom jämfört med insomni- och 

depressionssymptom.  

Något förvånande sågs de största tidiga tecknen på behandlingseffekt på 

insomnisymptom. RFKBT vid insomni har inte tidigare undersökts, vilket gör detta resultat 

intressant då det indikerar att RFKBT kan vara en lovande behandling även för insomni. 

Resultatet är i linje med tidigare forskning som indikerat effekt av orosinterventioner på 

insomni (Carney & Waters, 2006) samt teoretiska modeller som visar att oro/ältande är 

vidmakthållande faktorer vid insomni (Harvey, 2002).  

Tidigare studier har visat att effekten av RFKBT på ångest- och depression medieras 

av oro och ältande (Watkins et al., 2011; Topper et al., 2017). Att inga interaktionseffekter 

sågs på några av måtten för RNT vid mellanmätning var därför förvånande. Detta kan ha 

många olika förklaringar. Det är möjligt att den uteblivna interaktionseffekten på RNT rör sig 

om ett powerproblem och att man kommer att se interaktionseffekter då deltagarna har 

fullgjort hela behandlingen samt då resultaten för alla forskningsprojektets deltagare 

analyseras tillsammans. Denna hypotes kan stödjas av att de instrument som användes för att 

mäta RNT och RNT i form av generell oro, PTQ och PSWQ, är utformade för att mäta RNT 

som ett karaktärsdrag (Ehring et al., 2011; Meyer et al., 1990) snarare än ett nuvarande 

beteende. Eftersom deltagarna endast genomgått fyra av åtta veckors behandling är det därför 

rimligt att tänka att deras självbild som “oroliga” inte förändrats i någon större utsträckning 

under denna korta tid. Det är även möjligt att deltagarna behöver alla behandlingsträffar för 
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att förbättras med avseende på RNT. Det kan också vara så att effekterna på insomni- och i 

viss mån depressionssymptom kommer före effekterna på RNT, det vill säga att minskad 

psykisk problematik leder till lägre nivåer av RNT, men att detta kommer att synas först 

senare. Om deltagarna till exempel börjar sova bättre är det troligt att deras oro över sömnen 

minskar. Detta resonemang kan stödjas av studier som visar att utöver att RNT kan öka 

psykisk problematik kan även psykisk problematik, som exempelvis depression, leda till 

förhöjd RNT (Nolen-Hoeksema, Stice, Wade & Bohon, 2007).  

Det är förstås också möjligt att denna RFKBT-behandling inte kommer åt RNT på 

samma sätt som tidigare behandlingsstudier har gjort och att andra processer ligger bakom de 

tidiga tecknen på behandlingseffekt på depression och insomni. Detta skulle kunna bero på 

bristande manualtrogenhet vid utförande av behandlingen. Då sessionerna spelas in kan det 

därför vara relevant att undersöka detta vidare efter avslutad behandling om denna effekt 

förblir icke-signifikant. Det kan också bero på att patienterna eventuellt inte har gjort/tolkat 

hemuppgifter och arbetsmaterial som tilltänkt. Även detta kan vara intressant att undersöka i 

vidare utvärdering av denna behandling om effekten förblir icke-signifikant. Den effekt som 

sågs på insomni och i viss mån depressionssymptom skulle då kunna ha orsakats av andra 

mekanismer än att den sänker RNT. Exempelvis är det möjligt att avslappning hjälper 

insomning utan att bidra till minskad RNT, till exempel genom att släppa kroppsliga 

spänningar. Detta resonemang stöds av att avslappningstekniker som tillämpad avslappning 

har visats hjälpa vid insomni (Taylor & Roane, 2010).  

Sammanfattningsvis är det mycket viktigt och intressant att följa upp resultaten för 

RNT vid efter- och uppföljningsmätning för att se hur dessa resultat då förhåller sig till 

tidigare forskning. Detta utifrån att RFKBT är utformad för att angripa RNT och utifrån att 

RNT som både risk- och vidmakthållande faktor vid internaliserande problem har stöd i 

litteraturen (Ehring & Watkins, 2008; Harvey, 2002; Watkins et al., 2007).  
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Styrkor och Svagheter  

Intern validitet. Användandet av kontrollgrupp och randomisering höjer en studies 

interna validitet (Kazdin, 2014). I denna studie randomiserades deltagarna till de olika 

betingelserna vilket ska hindra att grupperna blir olika varandra på ett systematiskt sätt som 

kan påverka resultaten, exempelvis att alla deltagare som är pensionerade hamnar i en grupp. 

Då kontroll- och behandlingsgrupp jämfördes med avseende på demografiska faktorer samt 

resultat på förmätningarna hittades heller inga signifikanta skillnader dem emellan. Att 

kontrollgrupper användes förebygger ytterligare hot mot den interna validiteten, exempelvis 

historia, regression mot medelvärdet och mognad (Kazdin, 2014). Detta eftersom sådana hot 

troligtvis skulle ha drabbat båda grupperna, och därför kan skillnader dem emellan snarare 

härledas till interventionen. Dock användes en väntelistekontrollgrupp vilket innebär att 

kontrollgruppen inte hade fått någon intervention vid tidpunkten för mellanmätning. Detta är 

en svaghet då det gör att man inte kan vara säker på att behandlingen, och inte exempelvis 

placebo, uppmärksamhet eller social samvaro, låg bakom behandlingseffekten (Kazdin, 

2014). Dock borde man då kunna utgå ifrån att dessa effekter skulle vara likartade för alla 

mätinstrument och eftersom det inte är fallet är det inte troligt att de ligger bakom resultatet. 

En styrka med denna studie är att nästan alla deltagare, 34 av 36, fyllde i mellanmätningen 

vilket ger ett representativt resultat. Dessutom hade endast två deltagare från de två grupperna 

hoppat av behandlingen vid mellanmätning, vilket tyder på att behandlingen upplevdes som 

relevant av deltagarna. 

Denna uppsats presenterar resultatet från en mellanmätning vilket är viktigt att ha i 

åtanke då resultatet tolkas. Resultatet ger en indikation om interventionens effekt, men 

deltagarnas mående kan förbättras eller försämras under resterande behandlingstid, någonting 

som resultatet inte fångar. Dessutom utvärderas effekten av fyra av åtta behandlingsträffar, 

vilket kanske inte är representativt för hela behandlingen. Även om detta kan ge indikationer 
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på behandlingseffekten är det viktigt att poängtera att man kan uttala sig om behandlingen 

som helhet först efter avslutad behandling. Med hjälp av de analyser som har gjorts kan ingen 

slutsats dras kring vad i interventionen som gav effekt på deltagarnas mående. För att kunna 

uttala sig om vari interventionens effekt låg behöver därför fler analyser göras efter 

interventionens slut, vilket också är planerat inom ramen för forskningsprojektet. Vidare 

inkluderar denna studie 36 deltagare. Ett lägre antal deltagare gör att en studie får lägre 

”power”, det vill säga möjlighet att upptäcka en effekt i de fall en sådan finns (Field, 2013). 

Det innebär att behandlingseffekten skulle kunna ha framkommit tydligare om fler deltagare 

genomgått behandlingen. Fler behandlingsgrupper är planerade inom ramen för 

forskningsprojektet, men med anledning av uppsatsarbetets begränsade tidsram analyserades 

här två behandlings- respektive kontrollgrupper. Detta skulle kunna öka risken för typ-II fel, 

det vill säga risk att missa en signifikant effekt (Field, 2013). Vi har därför valt att presentera 

alla signifikansnivåer, se tabell 4, och att poängtera även de värden som närmade sig statistisk 

signifikans i både resultat och diskussionsdel (p≤ ,10).  

I tabellen där antal deltagare som når gränsvärdet för klinisk problematik presenteras 

(tabell 5) ser man att endast 70 % av deltagarna uppnår kliniska symptomnivåer inom två 

eller fler diagnoser. Detta skulle kunna ses som en svaghet då studien riktar sig till personer 

med samsjuklighet. Dock inkluderades även personer med subkliniska svårigheter i studien 

vilket kan förklara att de inte når gränsvärdet för klinisk problematik inom två områden. 

Dessutom kunde deltagarnas samsjuklighet ligga inom samma område, exempelvis två 

ångestdiagnoser, vilket inte framkommer i tabellen.   

Generaliserbarhet. Studien genomfördes i klinisk miljö på en vårdcentral och med 

kliniskt verksamma psykologer i varje behandlingsgrupp. Detta ökar studiens externa 

validitet, det vill säga hur väl resultaten kan generaliseras (Kazdin, 2014). Eftersom 

behandlingen är tänkt att genomföras på primärvårdsnivå är det positivt att den har testats i en 
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sådan. Dessutom är det positivt för generaliserbarheten att studien inkluderat personer med 

samsjuklig problematik, eftersom denna målgrupp är vanlig (Kessler et al., 2005). På så sätt 

är det sannolikt att deltagarna i studien är representativa för den grupp som interventionen är 

tänkt för. Någonting som kan påverka den externa validiteten negativt är att deltagarna inte 

har rekryterats via väntelista på vårdcentral utan istället sökt sig till forskningsprojektet via 

annonser i lokalmedia. Detta kan göra att deltagarna i studien skiljer sig mot vårdcentralens 

vanliga patientgrupp. Det är exempelvis möjligt att annonser i lokalmedia når en äldre 

population än genomsnittet, och att fler äldre än yngre personer därför sökte sig till studien. 

Dock finns det sammanställningar som visar på att många äldre lider av psykisk ohälsa och 

att de vänder sig till primärvården, vilket gör studiens deltagare representativa för 

populationen (Socialstyrelsen, 2018). Att deltagarna har en spridd ålder är också positivt 

eftersom det representerar populationen i stort, istället för bara en viss åldersgrupp. Fler 

kvinnor än män deltog i studien vilket skulle kunna påverka generaliserbarheten negativt. 

Dock visar sammanställningar att insomni, ångest och depression är vanligare bland kvinnor 

än män (Mallon et al., 2014; Steel et al., 2014), vilket gör könsfördelningen representativ för 

populationen som lider av sådan psykisk ohälsa.   

Etik. En styrka med studien är de etiska hänsynstaganden som gjorts. En 

väntelistekontrollgrupp användes, vilket innebär att alla deltagare fick tillgång till behandling. 

Deltagare som exkluderades fick tydlig information, antingen skriftligt eller muntligt, om var 

de kunde vända sig för vård. Då suicidrisk uppmärksammades gjordes en bedömning av en 

legitimerad psykolog och individanpassade rekommendationer för annan vård gavs till de 

deltagare som exkluderades av denna anledning. För mer ingående information se avsnittet 

”Etik” i metoddelen.  

Kliniska Implikationer av Resultatet  
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En viktig fråga att ställa sig då man diskuterar kliniska implikationer av ett resultat är 

huruvida det uppnår klinisk signifikans. Det innebär att resultaten inte bara är statistiskt 

signifikanta, utan även innebär en märkbar förändring i deltagarnas mående inom aktuellt 

område (Kazdin, 2014). Ett sätt att göra detta på är att se om deltagarna fortfarande uppnår 

diagnoskriterierna för en viss diagnos. Då denna studie inte har använt diagnoskriterier utan 

tittat på symptomnivåer skulle ett sätt att undersöka klinisk signifikans här kunna vara att se 

hur många deltagare som ligger under gränsvärdet för klinisk problematik vid mellanmätning. 

Av de 13 personer som rapporterade symptomnivåer över kliniskt gränsvärde för insomni vid 

förmätning hade sex personer hamnat under gränsvärdet vid mellanmätningen. Detta skulle 

kunna betraktas som en kliniskt signifikant skillnad för dessa personer. Antal deltagare som 

uppnådde gränsvärdet för klinisk problematik på MADRS-S, som mäter 

depressionssymptom, hade däremot inte förändrats. Effekten på depression kan alltså inte 

betraktas som kliniskt signifikant. Det är dock viktigt att tänka på att vi endast tittat på 

mellanmätningen och att deltagarna fortfarande har halva behandlingen kvar. Huruvida 

resultaten är kliniskt signifikanta eller inte återstår därför att se vid efter- och 

uppföljningsmätning. Att RFKBT har visat tidiga tecken på effekt på två diagnoser i denna 

studie ger dessutom en föraning om att den kan ges som transdiagnostisk behandling för både 

insomni och depression, eller till personer med samsjuklighet. 

Innan man implementerar en ny behandling i praktiken är det viktigt att fundera kring 

vad den erbjuder i tillägg till redan existerande behandlingsalternativ. Det finns andra 

effektiva behandlingar mot sömnsvårigheter och depression. Exempelvis är kognitiv 

beteendeterapi för insomni, KBT-I, mycket effektivt mot sömnproblem, och har även visats 

hjälpa vid samsjuklig depression och ångest (Taylor & Pruiksma, 2014). KBT-I utgår dock 

från att patienterna har insomni, medan man i en gruppbehandling med RFKBT kan blanda 

patienter med insomni med patienter utan insomni, som istället har depression eller ångest. 
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Denna möjlighet erbjuder flera fördelar, bland annat mer effektivt flöde och kortare 

väntetider, vilket motiverar att den implementeras som ett tillägg till existerande behandlingar 

om den visas effektiv vid efter- och uppföljningsmätning. Speciellt i dagsläget då det är långa 

väntetider på vårdcentraler och brist på personal med KBT-kompetens som kan genomföra 

behandlingar (Socialstyrelsen, 2017b). Dessutom är RFKBT ett behandlingsalternativ för 

patienter med samsjuklig problematik som på så vis kan få behandling för flera diagnoser i 

samma behandling. Eftersom denna grupp oftare har allvarlig problematik (Kessler et al., 

2005) är det angeläget att hitta och implementera effektiva behandlingar för denna grupp. 

Någonting som är viktigt att tänka på om RFKBT implementeras i klinisk praktik är dock att 

den endast bör erbjudas till patienter som i tillägg till depression, ångest eller insomni har 

förhöjda nivåer av RNT, eftersom det är denna målgrupp som behandlingen är utformad för. 

Även om resultaten av mellanmätningen inte visade någon effekt på RNT så har tidigare 

studier funnit att effekten går genom en reduktion av RNT (Watkins et al., 2011 & Topper et 

al., 2017). Dessutom fokuserar innehållet i hög grad på just RNT vilket gör att behandlingen 

också skulle kunna tänkas upplevas mindre relevant om man inte har problem med förhöjda 

nivåer av RNT.   

Teoretiska Implikationer av Resultaten 

RFKBT är en intervention som inriktas mot den transdiagnostiska processen RNT. 

Denna studie är den första som har undersökt behandling för RNT hos patienter med 

sömnsvårigheter. Att vi har sett tidiga tecken på effekt på insomnisymptom tyder på att 

interventioner riktade mot RNT kan fungera mot insomni, vilket ger visst stöd åt att RNT är 

en vidmakthållande faktor vid insomni och den kognitiva modellen för insomni (Harvey, 

2002). Dock sågs inga tidiga tecken på interaktionseffekt på de olika måtten för RNT vid 

mellanmätning. Det är därför viktigt att se om eftermätningen visar samma resultat eller om 

man då kan se en interaktionseffekt på måtten för RNT. Skulle så inte vara fallet är det 
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möjligt att behandlingen har kommit åt insomnisymptomen via andra mekanismer än RNT. 

Vad gäller depression stöder denna studie tidigare forskning som visar att interventioner 

riktade mot RNT fungerar vid depression (Waykins et al., 2007, Watkins et al., 2011) och ger 

på så sätt stöd åt tidigare forskning där RNT presenteras som en vidmakthållande faktor i 

depression (Ehring & Watkins, 2008). Dock är det även här så att de uteblivna 

interaktionseffekterna för RNT vid mellanmätning i viss mån talar emot detta, varför det är 

viktigt att följa upp vid efter- och uppföljningsmätning på samma sätt som för insomni. 

Tidigare forskning visar att RNT är en vidmakthållande faktor vid ångestsyndrom och att 

behandling med RFKBT har gett effekter på samsjuklig ångestproblematik (Ehring & 

Watkins, 2008; Watkins et al., 2011). Denna studie har inte visat några tidiga tecken på 

behandlingseffekter på ångest, men på grund av de begränsningar som tidigare nämnts dras 

inga teoretiska slutsatser om RNT:s roll i ångestsyndrom utifrån detta.  

Framtida Forskning 

     Denna studie lämnar frågor inom flera områden som är intressanta att titta vidare på 

i framtida forskning. För det första är det intressant att undersöka interventionens effekt med 

ett större antal deltagare, att titta på resultaten efter avslutad behandling och vid uppföljning 

samt att undersöka vad som medierar behandlingseffekten av RFKBT, speciellt med tanke på 

att inga tidiga tecken på interaktionseffekt sågs på något av måtten på RNT. Detta är planerat 

inom ramen för forskningsprojektet som denna uppsats skrivs inom.  

Vidare är det mycket relevant att i ytterligare studier klarlägga effekten av RFKBT på 

insomni. Denna studie visade tidiga tecken på en lovande effekt men det behövs mer 

forskning innan några slutsatser kring detta kan dras. Det är också viktigt att titta närmare på 

RFKBT som behandling för patienter med primär ångest. Denna studie såg inga tecken på en 

sådan effekt, men eftersom tidigare forskning visat lovande resultat för ångestsymptom är det 

troligt att det snarare beror på denna studies brister. I framtida studier vore det också bra att 
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rekrytera deltagare direkt via exempelvis vårdcentraler för att på så sätt öka den externa 

validiteten.   

Slutsatser 

Sammanfattningsvis stödjer denna studie tidigare resultat av RFKBT på depression 

och indikerar att det är ett behandlingsalternativ för dessa patienter. Studien visar också nya, 

lovande resultat av RFKBT som behandling mot insomni. Att tidiga tecken på 

behandlingseffekt sågs för båda dessa problematiker antyder också att RFKBT kan fungera 

som en transdiagnostisk behandling. Vidare tyder resultaten på att RFKBT verkar kunna ges 

som en gruppbehandling där man samlar deltagare med olika huvuddiagnoser och med 

samsjuklig problematik. Resultaten från denna uppsats indikerar att RFKBT är en lovande 

behandling som det bör forskas mer på och som förhoppningsvis kan implementeras i 

primärvården i framtiden.  
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Bilaga 1 

Flödesschema över rekryteringsprocessen 

  

Not. I flödesschemat redovisas antal deltagare och startade behandlingsgrupper den 20 november 2018. Fler 

deltagare kommer att rekryteras och fler grupper kommer att starta efter detta datum. 

 

 


