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Sammanfattning 

Unga vuxna befinner sig i en sårbar tid i livet och psykisk ohälsa är ett 
växande problem inom denna grupp. Inte minst vad gäller ångest, 
nedstämdhet och smärta där samsjuklighet är hög. Transdiagnostisk 
behandling, som fokuserar på gemensamma faktorer i problemen, kan 
därför anses vara relevant. Emotionsreglering är en bred transdiagnostisk 
faktor och många dysfunktionella strategier för emotionsreglering 
karaktäriseras av undvikande. Hybrider av internet- och face-to-face-
behandlingar är under utveckling. Denna studie utforskar en 
hybridbehandlings genomförbarhet och behandlingseffekt på smärta, 
ångest och nedstämdhet inom ramen för en Single Case Experimental 
Design med fyra deltagare. Dessutom utforskas tidsmässiga kopplingar 
mellan minskat undvikande och symtomreduktion. Resultaten är lovande 
för två av fyra deltagare vad gäller symtomnivåer. Inga tidsmässiga 
kopplingar kunde identifieras trots viss effekt i mått på undvikanden. 
Genomförbarheten bedömdes vara god för den aktuella 
hybridbehandlingen.   
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Abstract 

Young adults are at a vulnerable time in life and mental illness is a 
growing problem. Specifically in terms of anxiety, depression and pain 
where comorbidity is high. Treatments targeting common factors in these 
problems, known as transdiagnostic treatments, could therefore be 
relevant to explore. Emotion regulation is a broad transdiagnostic concept 
and many of the dysfunctional regulation strategies are characterized by 
avoidance. Hybrid formats of Internet and face-to-face treatments are 
being developed. This study aims to examine the feasibility of a hybrid 
treatment and its’ effect on pain, anxiety and depressive symptoms in the 
format of a Single Case Experimental Design with four participants. It 
also discusses weather decreced levels of avoidant emotion regulation 
possibly could preceed treatment effect. The results are promising for two 
of the four participants in terms of symptom levels. The measures of 
avoidant emotion regulation did not preceed symptom reductions. The 
treatment was deemed feasible.  
 
Keywords: transdiagnostics, emotion regulation, Internet, hybrid 
treatment, SCED.  
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Genomförbarhet och effekt av en transdiagnostisk hybridbehandling i studenthälsovården: 

En pilotstudie 

Depression och ångeststörningar utgör en stor del av den växande psykiska ohälsan hos 

unga vuxna (Socialstyrelsen, 2013). Samsjukligheten mellan dessa störningar har dessutom visats 

vara hög (Harvey, Watkins, Mansell & Shafran, 2004) och kopplingar mellan dem och kronisk 

smärta har identifierats (Currie & Wang, 2003; Linton, 2013a). I sökandet efter möjligheter att 

öka effektivitet vad gäller tidsåtgång och kostnad, samt förbättra behandlingsutfall, har intresse 

väckts för faktorer som återfinns inom olika störningar, så kallade transdiagnostiska faktorer 

(Clark & Taylor, 2009; Harvey et al., 2004). Framförallt visar sig detta intresse inom kognitiv 

beteendeterapi (KBT; Harvey et al., 2004). Emotionsreglering kan beskrivas som en bred 

transdiagnostisk faktor vilken i sin tur omfattar flera olika emotionsreglerande strategier (Aldao 

& Nolen-Hoeksema, 2012; Mennin, 2006). Den aktuella studien utgår från en transdiagnostisk 

förståelse av smärta, nedstämdhet och ångest inom ramen för en i huvudsak internetlevererad 

intervention med inslag av face-to-face-sessioner.  

Psykisk ohälsa hos unga vuxna 

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland unga vuxna i åldrarna 18-25 år  

(Socialstyrelsen, 2013). Framförallt har ångestsyndrom och förstämningssyndrom ökat inom 

denna åldersgrupp. Eftersom övergångsfasen mellan ungdomen och vuxenlivet i den 

industrialiserade delen av världen förlängts och förskjutits även till den senare delen av 

tjugoårsåldern så saknar gruppen unga vuxna en klar åldersmässig definition och olika 

åldersspann har använts för att definiera denna grupp (Arnett, 2000). I den aktuella studien har ett 

inkluderande åldersspann på 18-29 år att använts för att definiera gruppen unga vuxna, vilket 

också andra studier använt sig av (Socialstyrelsen, 2013). Att drabbas av psykisk ohälsa i denna 

ålder är särskilt kritiskt då detta är en period i livet där många personer exempelvis börjar 

etablera sig på arbetsmarknaden eller bilda familj (Socialstyrelsen, 2013).   



TRANSDIAGNOSTISK HYBRIDBEHANDLING I STUDENTHÄLSOVÅRDEN  

 

7  

Problemområden 

Nedstämdhet. Symtom på depression, eller egentlig depression, beskrivs i Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5; American Psychiatric Association [APA], 

2013) som bland annat “känslor av ledsenhet, tomhet och hopplöshet” (APA, 2013, s.160). 

Tillståndet karaktäriseras vidare av energiförlust och ett förlorat intresse för de saker som 

vanligtvis brukar intressera personen (APA, 2013). I denna studie har begreppet nedstämdhet 

använts istället för depression för att beskriva depressiva symtom på subklinisk nivå. I en svensk 

studie påvisades en punktprevalens av depression på 12 % inom åldersgruppen 19-29 år. Detta är 

något högre än punktprevalensen i allmänbefolkningen vilken är 4-7 % (Christensson, Vaez, 

Dickman & Runeson, 2011; Dahlberg, Forsell, Damström-Thakker, & Runeson, 2007). 

Nedstämdhet verkar alltså vara mer vanligt förekommande i gruppen unga vuxna jämfört med 

hela den vuxna populationen.  

Enligt en beteendeterapeutisk modell (se Figur 1) för utveckling och vidmakthållande av 

nedstämdhet kan negativa livshändelser rubba en persons mönster av positiva erfarenheter 

(Lewinsohn & Sullivan, 1980). Detta leder till att personen aktiverar sig i mindre utsträckning i 

syfte att undvika obehag (Dimidjian, Martell, Addis & Herman-Dunn, 2008; Linton & Flink, 

2011). Ett mönster av undvikande gör således att personens nedstämdhet vidmakthålls.  

 

   

Figur 1 

KBT-modell över depression (fritt efter Lewinsohn & Sullivan, 1980; Linton & Flink, 2011). 

Negativa 
livshändelser 

Mindre positiva 
erfarenheter (positiv 
förstärkning) 

Nedstämt humör, 
negativa känslor 

Passiv, undvika 
obehag, minskad 

aktivitet 
Depression 

 



TRANSDIAGNOSTISK HYBRIDBEHANDLING I STUDENTHÄLSOVÅRDEN  

 

8  

Ångest. Ångest är ett tillstånd som består av kroppsliga förnimmelser av obehag och 

oroliga tankar som respons på ett framtida eller imaginärt yttre eller inre hot (APA, 2013). Flera 

psykiatriska störningar medför symtom på ångest, exempelvis depression och psykossjukdomar, 

men symtombilden och individens beteenden präglas särskilt genomgående av ångest vid olika 

ångestsyndrom (APA, 2013). Punktprevalensen för ångestsyndrom i allmänbefolkningen varierar 

mellan 12 % och 17 % enligt en sammanställning av epidemiologiska studier och förekomsten 

bland unga vuxna ökar stadigt (SBU, 2005; Socialstyrelsen, 2013). Gruppen svenskar i åldrarna 

16 till 29 år som rapporterat att de upplever svår oro, ängslan eller ångest ökade från 2 till 5 % 

mellan åren 1994 och 2006 (Socialstyrelsen, 2013).  

Smärta. Förekomst av långvarig smärta, alltså smärta som varat längre än tre månader, 

varierar stort i olika epidemiologiska studier. Större internationella översiktsartiklar presenterar 

prevalensgrader på mellan 2 och 40 % (Verhaak, Kerssens, Dekker, Sorbi & Bensing, 1998). 

Svenska studier visar på liknande prevalenssiffror och ungefär en tredjedel till drygt hälften av 

befolkningen antas lida av kronisk smärta (Andersson, Ejlertsson, Leden & Rosenberg, 1993; 

Gustavsson, 2015). Den höga variationen tycks bero på att olika definitioner och former av 

kronisk smärta har undersökt i de olika studierna (Gustavsson, 2015). Kronisk smärta är även ett 

vanligt förekommande problem inom gruppen unga vuxna där punktprevalensen rapporteras vara  

14 % (Mallen, Peat, Thomas & Croft, 2005). Svensk data över förekomst av kronisk smärta med 

fokus på åldersgruppen unga vuxna saknas. Långvarig smärta hos barn och ungdomar tycks dock 

kvarstå in i vuxen ålder om den förblir obehandlad (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2006). Genom att rikta interventioner mot gruppen unga vuxna kan man göra stor skillnad 

i utveckling och vidmakthållande av denna problematik.  

Synen på smärta inom det vetenskapliga fältet har gått från en medicinsk modell där smärta 

endast beskrivs utifrån den vävnadsskada som orsakat den, till en biopsykosocial modell där 

kunskap från olika forskningsfält integreras (Linton, 2013a). Detta synsätt kan således ligga till 
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grund för psykologiska behandlingar av kronisk smärta (Linton, 2013a). En viktig modell utifrån 

detta perspektiv är Rädsla-Undvikandemodellen (eng. Fear-Avoidance Model; Vlaeyen & Linton, 

2012). Denna visar hur smärta kopplas till en rädslorespons vilket leder till undvikande av 

situationer associerade med smärta (se figur 2). Olika stimuli blir i förlängningen associerade 

med smärta och smärtpatienten börjar undvika allt fler aktiviteter och rörelser vilket leder till en 

successiv försämring i funktionsnivå samt nedstämdhetskänslor (Vlaeyen & Linton, 2012).  

 

 

Figur 2 

Rädslo-undvikandemodellen (Vlaeyen & Linton, 2012). 

Nedstämdhet, smärta och ångest är sammantaget vanligt förekommande inom gruppen unga 

vuxna. Många lider dessutom av samtidig förekomst av dessa problem.  

Samsjuklighet. Ett dilemma för validiteten av olika psykologiska störningar som separata 

entiteter är den höga samsjuklighet som råder mellan dem, alltså att en och samma person 

uppfyller flera diagnoser vid samma tidpunkt (Harvey et al., 2004). I en amerikansk studie 

uppvisade över hälften av personerna med en ångeststörning eller ett förstämningssyndrom en 

samtida störning (Brown, Campbell, Lehman, Grisham, & Mancill, 2001). Närmare 60 % av 

individerna med egentlig depression uppvisade i en kanadensisk studie en samtidig 
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ångeststörning (Kessler et al., 2003). Vad gäller sambandet mellan kronisk smärta och depression 

så uppfyller omkring hälften av alla patienter med smärta också kriterierna för egentlig 

depression, trots att långt fler uppvisar symtom på en subklinisk nivå (Currie & Wang, 2004; 

Linton & Bergbom, 2011). Samsjukligheten mellan ångeststörningar, depression eller depressiva 

symtom, och långvarig smärta är alltså hög. Att undersöka och behandla gemensamma 

mekanismer som kan förklara och vidmakthålla denna samsjuklighet är av stor vikt för fortsatt 

utveckling av fältet. 

Transdiagnostiska faktorer 

Det finns exempel på såväl emotionella, kognitiva som beteendemässiga mekanismer vilka 

har pekats ut som transdiagnostiska faktorer, alltså faktorer som förekommer inom olika psykiska 

störningar och som antas bidra till utveckling och vidmakthållande av dem (Clark & Taylor, 

2009; Harvey et al., 2004). Dessa faktorer kan vara både bredare kategorier av psykisk funktion, 

exempelvis emotionsreglering, eller mer specifika mekanismer, så som ruminering eller 

problemlösning (Harvey et al., 2004). Även personlighetsdrag och liknande underliggande 

egenskaper kan anses transdiagnostiska, exempelvis ångestkänslighet (Boswell et al., 2014).  

Den höga samsjukligheten mellan kronisk smärta och olika psykiska störningar har 

föranlett transdiagnostiska ansatser också till bilden av kronisk smärta (Linton, 2013b). Man har 

då sett att många av de faktorer som vidmakthåller problem vid ångest och nedstämdhet också 

vidmakthåller kronisk smärta (Linton, 2013b; Linton & Bergbom, 2011). En av dessa, vilken kan 

ses som övergripande kategori av transdiagnostiska faktorer, är förmågan att reglera känslor 

(vidare synonymt med emotioner).  

Emotioner. Emotioner är en grundläggande funktion hos människan, vilken bland annat 

hjälper henne att motivera, aktivera och rikta beteende (Gross, 2008). Emotioner har 

konceptualiserats på skilda sätt inom olika teoretiska perspektiv och deras roll i utvecklingen av 

psykisk ohälsa har betonats i varierande grad (Mennin, 2006). Inom psykodynamisk teori 



TRANSDIAGNOSTISK HYBRIDBEHANDLING I STUDENTHÄLSOVÅRDEN  

 

11  

används oftare begreppet affekt snarare än emotion, medan man inom forskningsparadigmet och 

KBT vanligen ser affekt som en paraplyterm innehållande stressresponser, emotioner och humör 

(Gross, 2015). Emotioner antas bli utlösta av en trigger vilken kan vara såväl intern som extern 

(Gross & Werner, 2010). Denna utlösande faktor måste uppmärksammas och anses viktig för 

personens mål för att en emotion ska väckas (Gross & Thompson, 2007). Vidare ger emotioner 

upphov till impulser att agera vilket gäller såväl yttre som inre beteende (Gross & Thompson, 

2007). För att dra nytta av emotionssystemet krävs även möjligheter att reglera upplevelser av 

känslorna på ett funktionellt sätt. 

Emotionsreglering. Förmågan att hantera sina emotionella upplevelser är en 

grundläggande färdighet som de flesta av oss inte reflekterar aktivt över. Emotionsreglering 

(vidare synonymt med känsloreglering) innefattar såväl intentionen att öka, minska som förlänga 

upplevelsen av olika emotioner och kan innebära reglering av både positiva och negativa 

känsloupplevelser (Gross, 2008). Syftet med att reglera emotionen kan vara att uppnå ett 

långsiktigt mål eller erhålla kortsiktig vinning eller lättad. Vidare kan denna reglering ske utan att 

personen är medveten om vilket eller vilka mål som styr processen (Gross, Sheppes & Urry, 

2011). Känsloreglering är inte alltid funktionell för individen på lång sikt och de 

regleringsstrategier som är vanligare hos personer med ökad grad av psykisk ohälsa brukar 

beskrivas som icke-funktionella (Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer, 2010; Gross, 2008).  

De emotionsreglerande strategier som en person använder sig av är alltså en viktig del i att 

förstå förekomst av psykisk ohälsa. Att utforska denna koppling vidare kan bidra till utvecklingen 

av psykologisk behandling.  

Icke-funktionella emotionsregleringsstrategier. Icke-funktionell emotionsreglering har 

kopplats till ökad förekomst av psykisk ohälsa inom en rad olika störningar och kan därmed ses 

som en bred transdiagnostisk faktor (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010; Gross, 2008; Mennin, 

2006). Undvikande är ett beteende där en person flyr undan en händelse eller ett tillstånd som 
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väcker obehag (Barlow, 2002; Ramnerö & Törneke, 2013). Genom att fokusera på undvikandets 

funktion istället för form, kan till synes olika beteenden fylla samma syfte, nämligen att reducera 

obehag (Barlow, 2002; Boulanger, Hayes & Pistorello, 2010; Ramnerö & Törneke, 2013). Olika 

former av undvikande kan användas för att reglera känslor och är i många fall associerade med 

psykisk ohälsa (Aldao et al., 2010; Boulanger et al., 2010; Harvey et al., 2004). Undvikande 

förekommer både som inre och yttre beteende. Exempel på yttre undvikande är den passivitet 

som förekommer vid nedstämdhet och innebär att individen undviker aktiviteter som den tidigare 

ägnade sig åt (Linton & Flink, 2011). Yttre undvikande och passivitet är även centralt vid smärta 

och har en betydande roll i Rädsla-Undvikandemodellen (Linton, 2013a).  

Termen upplevelsemässigt undvikande beskriver ett slags inre undvikande som innebär att 

en person undviker ”privata upplevelser”, så som kroppsliga sensationer, emotioner, tankar eller 

minnen som kan framkalla rädslor (Hayes, Stroshal, Gillford, Follette & Wilson, 1996). 

Upplevelsemässigt undvikande har visats förekomma i, och har kunnat predicera uppkomst och 

tillfrisknande från, många typer av psykisk ohälsa samt ökad samsjuklighet (Clark & Taylor, 

2009; Spinhoven, Drost, de Rooij, van Hemert & Penninx, 2014).  

En närliggande form av inre undvikande är repetitivt negativt tänkande (RNT; Harvey et al, 

2004; Watkins, Baeyens & Reed, 2009). RNT är ett mönster av negativa tankar av abstrakt och 

verbal karaktär, där konkreta och bildliga tankar kopplade till obehag undviks (Watkins, 2008). 

RNT blir förstärkta av detta undvikande vilket gör att de ökar i frekvens hos individen (Stöber, 

1998). Interventioner riktade mot att tänka konkret vid RNT (s.k. konkretiseringsträning; 

Watkins et al., 2009) har visats effektiva för att minska symtom på nedstämdhet (Watkins & 

Moulds, 2007). Även en persons benägenhet att undvika det obehag som är förknippat med 

ångest, dennes ångestkänslighet, kan ses som ett inre undvikande (Reiss, Petersen, Gursky & 

McNally, 1986). Ångestkänslighet har visats vara en god prediktor för utvecklingen av flera typer 

av ångestsyndrom (Olatunji & Wolitzky-Taylor, 2009; Plehn & Peterson, 2002) och andra 
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psykiatriska störningar så som depression (Cox, Taylor & Enns, 1999). Dessutom tycks höga 

nivåer av ångestkänslighet vara kopplade till yttre undvikande vid kronisk smärta (Asmundson & 

Taylor, 1996).  

Sambandet mellan depression och olika typer av undvikande som känsloreglerande strategi 

är starkt. Vidare har måttliga samband påvisats mellan undvikande och ångeststörningar (Aldao 

et al., 2010). Såväl yttre som inre undvikande, vilka kan beskrivas som strategier för 

känsloreglering i olika former, har alltså en betydande roll vid smärta, ångest och nedstämdhet. 

Undvikande kan därmed beskrivas som en transdiagnostisk faktor med kopplingar till psykisk 

ohälsa (Boulanger et al., 2010). Att aktivt närma sig sina emotioner istället för att undvika dem 

har visats vara gynnsamt för individens psykiska välbefinnande (Aldao et al., 2010; Boulanger et 

al., 2010). Detta ger tydliga implikationer för behandling. 

Funktionella emotionsregleringsstrategier. Känsloreglerande strategier som har samband 

med lägre förekomst av psykisk ohälsa kan benämnas funktionella. Exempel på dessa är kognitiv 

omformulering och acceptans (Aldao et al., 2010). Acceptans kan beskrivas som motsatsen till 

upplevelsemässigt undvikande och innebär ett icke-värderande och medvetet förhållningssätt till 

alla typer av intryck (Hayes et al., 1996; Hayes, Stroshal & Wilson, 2014). Användande av 

acceptans som strategi för känsloreglering är kopplat till minskat beteendeundvikande (Wolgast, 

2012). Kognitiv omformulering innebär att individen aktivt söker nya infallsvinklar kring de 

svårigheter denne står inför (Webb, Miles & Sheeran, 2012; Wolgast, 2012). Gemensamt för 

acceptans och kognitiv omformulering former är att de inträffar tidigt i emotionsprocessen, vilket 

generellt sett visats vara mer funktionellt jämfört reglering senare i denna process (Aldao et al., 

2010; Webb et al., 2012; Wolgast, 2012). Kunskapen om hur dessa strategier för att reglera 

känslor hänger samman med psykisk ohälsa är ett viktigt bidrag till behandlingsforskningen.  

Kopplingen mellan funktionell reglering av emotioner och frånvaro av psykisk ohälsa tycks 

vara svagare än sambandet mellan icke-funktionella strategier och psykisk ohälsa (Aldao et al., 
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2010). Den potentiellt skadliga effekten av icke-funktionell emotionsreglering verkar alltså vara 

en större risk för utveckling av psykisk ohälsa, jämfört den skyddande effekt som användning av 

funktionell emotionsreglering har (Aldao et al., 2010). Senare forskning pekar också på att 

funktionell reglering av emotioner är beroende av samstämmighet mellan den specifika 

situationen, personen, samt målen med regleringen (Troy, Shallcross & Mauss, 2013). Vidare 

krävs flexibilitet och variabilitet i förhållande till situationens krav i användning av olika 

emotionsreglerande strategier (Aldao, Gross & Shepper, 2015; Gross, 2015). Sammantaget talar 

detta för att en ökad uppsättning av funktionella strategier för emotionsreglering är fördelaktiga 

för individen då detta möjliggör ökad flexibilitet i tillämpning av olika strategier. Dessutom kan 

detta leda till minskad användning av icke-funktionella strategier för känsloreglering. 

Behandlingsinsatser med syfte att öka färdigheter inom känsloreglering är fortfarande få och mer 

forskning på området behövs.  

Emotionsreglering inom andra teoribildningar. Ett begrepp inom samma område som 

ovan nämnda emotionsregleringsstrategier är affektfobi (McCullough, 2003). Trots att detta 

begrepp härrör ur den psykodynamiska skolbildningen kan flera likheter med synen på emotioner 

som återfinns inom KBT urskiljas (Gross & Jazaieri, 2014; Julien & Connor, 2016). Affektfobi 

kan beskrivas som att en fobisk ångestreaktion utlöses när fruktade känslor upplevs. Personen 

använder då försvar för att undvika att komma i kontakt med ångestreaktionen, och därigenom 

även den underliggande känslan (McCullough, 2003; Julien & O’Connor, 2016). Dessa 

försvarsreaktioner är också de patologiska symtom som individen upplever. Personen förlorar 

även kontakt med underliggande känslor och deras motiverande och vägledande potential (Julien 

& O’Connor, 2016; McCullough, 2003). Användning av försvar, vilket kan liknas vid 

emotionsreglering (Aldao et al., 2015), kan bli icke-funktionell vid inflexibel användning och när 

de är dåligt anpassade till den aktuella situationens krav.   
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Även inom humanistisk psykologi har vikten av att hörsamma sina känslor betonats. Att 

använda känslornas vägledande funktion anses vara något som i sig är funktionellt (Pos & 

Greenberg, 2007). Genom interventioner där klienten uppmanas möta inre upplevelser, så som 

känslor (jämför med begreppet känslomässig exponering; Barlow, Allen, & Choate, 2004), 

istället för att ägna sig åt känslomässigt undvikande försöker man bryta icke-funktionell 

användning av försvarsstrategier, eller icke-funktionell emotionsreglering, om man så vill. Att 

olika skolbildningar identifierar emotionsreglering och närliggande begrepp som centrala 

mekanismer bakom psykisk ohälsa talar för att ett ökat fokus på underliggande, 

transdiagnostiska, faktorer kan vara en framkomlig väg för psykologisk behandling.   

Transdiagnostisk behandling 

Utifrån den växande kunskapen om transdiagnostiska faktorer har psykoterapi riktade mot 

dessa utvecklats i syfte att förbättra behandlingsalternativ och att tidsmässigt och ekonomiskt 

optimera psykologisk behandling (Barlow et al., 2004; McEvoy, Nathan & Norton, 2009). 

Transdiagnostisk KBT har visats ha måttlig till stor effekt och är lika effektiv som, och i vissa fall 

mer effektiv än, diagnosspecifik behandling (Reinholt & Krogh, 2014). Att beskriva samsjuklig 

smärta och ångest, respektive smärta, ångest och nedstämdhet, utifrån transdiagnostiska faktorer 

kopplade till emotionsreglering har visats vara gynnsamt och mer forskning efterfrågas (Allen, 

Tsao & Seidman, 2012). Utöver symtomminskning i primära diagnoser har transdiagnostiska 

behandlingar också visats ge effekt i komorbida störningar (McEvoy et al., 2009). Sammantaget 

talar resultaten för att det finns goda skäl till att fortsätta utveckla transdiagnostiska behandlingar. 

Ovan nämnda likheter i synen på emotioner mellan de olika terapeutiska skolorna skapar 

möjligheter att integrera tekniker från dessa perspektiv för att förbättra framtida behandlingar. 

Flera integrativa behandlingar med fokus på känsloreglering har visat goda behandlingsresultat 

(Dornelas, Ferrand & McCullough, 2010; Johansson et al., 2013; McCullough & Andrews, 2001; 
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Mennin, 2006; Svartberg, Stiles & Seltzers, 2004). Det finns alltså stöd för att fortsätta utforska 

integrativa behandlingsmöjligheter.  

Studier av transdiagnostiska behandlingar implementerade i primärvården visar lovande 

resultat och mer forskning behövs (Ejeby et al., 2014). Även forskning för att utveckla effektiva 

behandlingsmetoder riktade mot gruppen unga vuxna efterfrågas då studier på denna åldersgrupp 

är få (Cowles & Nightingale, 2015). Att implementera insatser via studenthälsovård är ett möjligt 

sätt att nå gruppen unga vuxna i ett tidigt skede av den psykiska sjukdomen, innan denna har 

befästs. Utöver de möjligheter som det transdiagnostiska perspektivet medför kan 

psykoterapeutisk behandling också utvecklas inom andra aspekter. Exempelvis har formen för 

hur terapi förmedlas blivit föremål för nytänkande lösningar.   

Internetlevererad psykoterapi 

Psykoterapi levererad via internet har under det senaste decenniet blivit allt vanligare och 

ses idag som ett fullgott behandlingsalternativ till traditionell face-to-face-behandling, vid 

depression och olika typer av ångestsyndrom (Andersson & Cuijper, 2009; Hedman, 2014; Van 

Ballegooijen et al., 2014). Några av fördelarna med internetadministrerad psykoterapi är ökad 

tillgänglighet, flexibilitet i behandlingen, samt ökad kostnadseffektivitet (Hedman, 2014; 

Vernmark & Bjärehed, 2012). Utöver detta antas det stora egenansvaret vid internetlevererad 

psykoterapi medföra att klienten tillskriver behandlingens effekter till sig själv vilket kan öka 

motivationen till behandlingen (Hedman, 2014). Det finns således många anledningar till att 

utforska det relativt nya forskningsområdet internetlevererad psykoterapi vidare.  

Trots att internetlevererad KBT (iKBT) är ett ungt forskningsområde har flera studier 

påvisat effekt vid olika former av psykisk och somatisk ohälsa (Andersson & Cuijpers, 2009; 

Buhrman et al., 2014; Vallejo, Ortega, Rivera, Comeche & Vallejo-Slocker, 2015). 

Översiktsartiklar av iKBT påvisar måttliga till stora effektstorlekar vid behandling av depression 

(Andersson & Cuijpers, 2009; Hedman, Ljótsson & Lindefors, 2013). iKBT har också visats ge 
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ökad funktionsnivå vid smärttillstånd, samt påverkat olika psykologiska variabler så som grad av 

katastrofiering, nedstämdhet, coping och egenförmåga (eng. self-efficacy) hos smärtpatienter 

(Buhrman et al., 2014; Vallejo et al., 2015). Även vid behandling av olika ångestsyndrom har 

iKBT visats ha effekt, bland dessa har behandling för social fobi starkast stöd (Hedman et al., 

2013; Spek et al., 2007). Vad gäller grad av genomförande så tycks iKBT ha svagare följsamhet 

från klienternas sida, då färre patienter fullföljer behandlingen jämfört traditionell face-to-face-

KBT (Van Ballegooijen et al., 2014).  

KBT ligger generellt sett i framkant vad gäller behandlingsforskning, så också inom 

området internetlevererad behandling (Hedman, 2014). Även lovande behandlingsutfall för 

internetlevererad psykodynamisk terapi har dock kunnat påvisas (Johansson et al., 2013). Vilket 

också gäller för transdiagnostiska behandlingar levererade via internet som har fått goda resultat 

(Johnston, Titov, Andrews, Spence & Dear, 2011; Newby, Mewton, Williams & Andrews, 

2014a). Effekten av internetlevererad terapi har alltså stöd i forskning för såväl depression som 

smärta och ångest. Vidare tycks traditionell terapi ha något högre följsamhet jämfört med iKBT 

varför möjligheten att sammanföra face-to-face-träffar med internetlevererad terapi är intressant 

att undersöka närmare.  

Utformningen av internetlevererade behandlingar varierar från mer självhjälpsliknande 

program, där klienten har begränsad eller ingen kontakt med en behandlare, till mer vägledda 

former där klient och terapeut har kontakt via mail, chattfunktioner eller i vissa fall face-to-face-

träffar (Andersson, 2009). Termen vägledd internetlevererad behandling (eng. guided internet-

delivered treatment) syftar till behandling som innehåller internetadministrerade 

självhjälpsmoduler men där klienten också får någon form av vägledning från en behandlare 

(Andersson & Cuijpers, 2009; Hedman, 2014). Vägledda former av iKBT har visats ge bättre 

effekt och färre avhopp jämför med icke vägledd behandling (Andersson & Cujipers, 2009; 

Richards & Richardson, 2012). Dessutom tycks behandlingseffekten öka ju högre grad av stöd 



TRANSDIAGNOSTISK HYBRIDBEHANDLING I STUDENTHÄLSOVÅRDEN  

 

18  

från terapeuten som klienten upplever sig få (Johansson & Andersson, 2012). Ytterligare 

forskning på sätt att öka det stöd som klienten upplever från sin terapeut kan således bidra till 

utvecklingen av den internetlevererade psykoterapin. Ett sätt att göra det är att inkorporera face-

to-face-träffar i en i huvudsak internetbaserad behandling.  

Hybridbehandlingar. Det finns ett fåtal studier som pekar på goda behandlingsresultat vid 

internetlevererade behandlingar med inslag av face-to-face-kontakt (s.k. hybridbehandling) men 

fältet är fortfarande relativt outforskat och mer forskning efterfrågas (Andersson et al., 2006: 

Hedman, 2014; Kenter et al., 2015). I en utvärdering av en hybridbehandling fann Kenter med 

kollegor (2015) att denna form av behandling ger likvärdiga effekter som självständigt 

internetlevererad terapi. I denna studie användes inte någon särskild struktur för face-to-face-

kontakten, vilket ansågs medföra ineffektivt arbete vad gäller kostnad och tidsåtgång (Kenter et 

al., 2015). En initial face-to-face-träff för bedömning rekommenderas för att höja 

patientsäkerheten vid internetbaserad terapi men har inte visats öka behandlingens effekt 

(Hedman, 2014; Nordmo et al., 2015). Att strukturera kontakten mellan behandlare och klient 

tycks alltså vara viktigt för att dra nytta av ovan nämnda fördelar som hybridbehandling kan 

erbjuda. Vidare tycks grad av upplevt stöd påverka behandlingsutfallet, något som face-to-face-

sessioner eventuellt kan öka. Mer forskning på området hybridbehandlingar efterfrågas från flera 

håll.  

Sammanfattning 

Depression och ångestproblematik är ett växande problem i gruppen unga vuxna 

(Socialstyrelsen, 2013). Även kronisk smärta är vanligt förkommande (Mallen et al., 2005). Att 

utveckla verksamma interventioner är viktigt då denna ålder är kritisk för utveckling av 

långvariga problem. Lämpliga kanaler för att fånga upp denna åldersgrupp tidigt i 

sjukdomsutvecklingen behöver därför undersökas närmare. Särskilt viktig att lyfta är den 
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patientgrupp som lider av lindrigare problematik, då dessa annars riskerar att falla mellan stolarna 

eftersom att de inte omfattas av den psykiatriska vården.  

Trots att depression, ångest och smärtproblematik betraktas som separata psykologiska 

konstrukt är samsjuklighet att betrakta närmast som regel snarare än undantag (Currie & Wang, 

2004; Kessler et al., 2003; Linton & Bergbom, 2011). Detta har inneburit ett ökat intresse för 

gemensamma, transdiagnostiska, faktorer som kan förklara förekomst av olika störningar, en syn 

som också inkorporerats i psykoterapi (Harvey et al., 2004; Allen, Tsao & Seidman, 2012; 

McEvoy, et al., 2009; Reinholk & Krogh, 2014). Emotionsreglering är en övergripande 

transdiagnostisk faktor och olika former av undvikandebeteenden tycks särskilt frekventa bland 

de icke-funktionella strategierna för känsloreglering (Aldao et al., 2010). Interventioner riktade 

mot att minska undvikande och därmed öka flexibiliteten i känsloregleringen är således viktiga 

för att minska psykisk ohälsa (Gross, 2015; Troy et al., 2013).  

Internetadministrerad terapi har uppvisat likvärdiga resultat som traditionell face-to-face-

behandling och uppnår framförallt goda resultat när klienten upplever hög grad av stöd från sin 

terapeut (Andersson & Cujipers, 2009; Johansson & Andersson, 2014). Hybridbehandlingar och 

ökad struktur i kontakten mellan klient och terapeut kan vara ett sätt att öka detta stöd och att på 

så vis öka följsamheten och behandlingseffekt. Området hybridbehandlingar är ännu relativt 

outforskat och behöver undersökas närmare gällande såväl behandlingseffekt som 

genomförbarhet. Flera studier visar att transdiagnostisk iKBT är verksamt för olika komorbida 

syndrom (Johnston et al., 2011; Newby et al., 2014a). Tidigare forskning har dock lämnat vissa 

luckor, exempelvis gällande vilka de verksamma komponenterna inom behandlingarna är. Studier 

med lämplig design för att undersöka när förändring sker och vilka processmått som föregår 

symtomförbättring har efterfrågats (Newby, Williams & Andrews, 2014b).  

Sammanfattningsvis tycks studier som undersökt kombinationen av iKBT och 

transdiagnostik i hybridform saknas, trots att respektive delar inom detta område har starkt 
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forskningsstöd. Att undersöka denna kombination är alltså högintressant för forskning inom 

klinisk psykologi. Ett särskilt fokus bör också läggas på den patientgrupp som omfattas av 

primärvårdens insatser för att på så vis komma åt psykisk ohälsa i ett tidigt stadium.  

Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka genomförbarhet (eng. feasibility) och effekt av en 

transdiagnostisk korttidsterapi i hybridform, riktad mot gruppen unga vuxna implementerad i 

studenthälsovård. Följande frågeställningar har formulerats: (1) Hur genomförbar är 

behandlingen avseende trovärdighet och följsamhet, samt tidsåtgång? (2) Vilken effekt har 

behandlingen på symtomnivåer av ångest, nedstämdhet och psykologiska riskfaktorer för smärta, 

samt på olika former av undvikande? (3) Finns det en tidsmässig koppling mellan minskat 

undvikande (förmodad mediator) och symtomreduktion?  

Metod 

Denna pilotstudie genomfördes i samarbete mellan Örebro universitet och en 

studenthälsovårdsmottagning i Västra Götalandsregionen.  

Design 

För den aktuella studien användes en Single Case Experimental Design (SCED; Kazdin, 

2010) med AB-design: Baslinjefas (A) och behandlingsfas (B). Under baslinjemätningen 

inhämtades dagliga skattningar av variablerna smärta, nedstämdhet och ångest för att få en 

reliabel uppfattning om problemens nivå före interventionen, samt kunna uttala sig om hur 

deltagarens mående skulle ha utvecklats om ingen åtgärd hade satts in. Om förändringar i 

variablerna observeras när insatsen sätts in kan de med stor sannolikhet kopplas till 

interventionen. Deltagaren blir således sin egen kontroll (Kazdin, 2010). I tillägg mättes 

behandlingsutfall genom veckovisa mätningar samt ett större testbatteri i inledande och 

avslutande fas av behandlingen, det senare med syfte att kunna dra slutsatser om den kliniska 

signifikansen och komplettera resultaten från de dagliga skattningarna. En SCED med flera 
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deltagare (s.k. direct replication) gör det möjligt att se om interventionen ger effekt upprepade 

gånger. Att replikera behandlingen med flera forskningsobjekt på detta vis ökar såväl yttre som 

inre validitet (Barlow & Hersen, 1984). SCED AB-design med flertalet testobjekt anses ha goda 

möjligheter att upptäcka en interventions verkningsgrad (Barlow & Hersen, 1984).  

Deltagare 

Tre kvinnor och en man i åldrarna 21-26 år (M=23, SD=1.8) deltog i studien (se tabell 1). 

Samtliga deltagare studerade eller hade nyligen avslutat sina högskolestudier.  

Tabell 1 

Deltagarbeskrivning  

Deltagare Kön HADS1 ÖMPSQ2 Problembeskrivning 

  Ångestskala Depressions-
skala 

  

1 Kvinna 15 6  Tidigare 
utbrändhetsproblematik. 
Blir idag mycket inaktiv och 
nedstämd inför krav. 

2 Kvinna 11 9  Prokrastinering och ångest 
av detta. Självkritiska 
tankar. Undvikande. 

3 Man 10 1  Social ångest och 
grubblerier inför att ställas 
inför sociala situationer. 

 

4 Kvinna 17 8 95 Ångestproblematik som 
hanteras genom att stanna 
hemma från skola och 
aktiviteter.  

 
Not 1 = Hospital Anxiety and Depression Scale, 0-24 poäng per delskala; 2 = Örebro Musculoskeletal Pain 
Questionnaire, max poäng 210.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

För att vara aktuell för behandlingen behövde personen skatta ≥8 (“depression/ångest 

föreligger möjligen”) på någon av delskalorna i Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; 

Zigmond, & Snaith, 1983) och/eller skatta över 90 (“moderat risk för långvariga 

funktionsnedsättande problem”) i Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire (ÖMPSQ; Linton 
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& Boersma, 2003). Vidare behövde personen kunna tillgodogöra sig behandlingen avseende 

språkliga kunskaper i svenska. Personer med suicidrisk, pågående missbruk, ätstörningar, 

psykossjukdom, och/eller pågående psykoterapeutisk behandling, eller inom de senaste tre 

månaderna avslutad sådan, exkluderades från studien eller remitterades vidare. Även personer 

som på förhand uppgav att de inte kunde delta vid behandlingens face-to-face-träffar 

exkluderades.  

Procedur 

Rekryteringen genomfördes via hemsidan för den studenthälsovårdsmottagning som 

studien genomfördes tillsammans med. På hemsidan och på studenthälsovårdsmottagningens 

facebook-sida blev potentiella deltagare erbjudna att fylla i en webbaserad enkät vilken 

presenterades tillsammans med ett erbjudande om internetlevererad psykoterapi för personer med 

smärta, ångest eller nedstämdhet. Enkäten innehöll ett testbatteri bestående av HADS, ÖMPSQ, 

Anxiety Sensitivity Index (ASI; Reiss et al., 1986), Brief Emotional Avoidance Questionnaire 

(BEAQ; Gámez, et al., 2014) samt Behavioral Activation for Depression Scale Short Form 

(BADS-SF; Manos, Kanter & Lou, 2011). Formuläret administrerades via Örebro universitets 

webbaserade tjänst OruSurvey. Om personerna uppfyllde inklusionskriterierna och anmält 

intresse för behandlingen ringdes de upp för en screening-intervju inom en veckas tid från att de 

besvarat enkäten (se bilaga 1). Vid telefonsamtalet fick deltagarna kortfattad information om 

behandlingens upplägg. För en övergripande bild av deltagarnas väg genom rekrytering och 

behandling se flödesschema (Figur 5). 

Om deltagaren bedömdes uppfylla kraven för studien skickades ett startpaket hem till 

denne. I detta paket fanns ett avtal om samtycke till att delta i studien (se bilaga 2), skriftlig 

information om studien (bilaga 3), en dagbok för dagliga och veckovisa skattningar. Till 

dagboken medföljde även instruktioner om hur denna skulle fyllas i. Deltagaren ombads att börja 

fylla i dagboken från och med den dagen de fick startpaketet. Deltagaren blev även kallad till 
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behandlingens första face-to-face-session, en till två veckor efter att startpaketet kommit till 

deltagarna som också randomiserades till någon av behandlarna. Deltagarnas baslinjemätning 

varierade följaktligen i längd beroende på när telefonintervjun genomfördes. Från att deltagarna 

fyllt i rekryteringsformuläret dröjde omkring två till tre veckor innan behandling startades upp.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Figur 5 

Flödesschema över rekrytering 

 

Under behandlingens gång arbetade deltagarna med olika övningar i webbplattformen och 

mobilapplikationen YAPI. Data om genomförandet av hemuppgifter och övningar samlades 

Internetformulär delas på 
studenthälsans hemsida och 
Facebook-sida 
 

Svar på enkäten (n=12) 
hämtas. 

Deltagare som inte fyllt i 
kontaktuppgifter exkluderas (n=2)  

Deltagare som blivit 
inkluderade kontaktas med 
telefon (n=10). 

Deltagare som inte varit nåbara 
(n=1), deltagare som inte 
uppfyller inklusionskriterier 
(n=1), deltagare som avböjer 
behandling efter information 
(n=2) samt deltagare som nyligen 
kommit i kontakt med psykolog 
på annat håll (n=2) exkluderas. 

Inkluderade deltagare (n=4) 
får startpaket utskickat och 
baslinje inleds därmed. 

Behandling inleds (n=4). 

Behandling avslutas och 
eftermätning samt mätning 
med avseende på 
acceptabilitet utförs (n=4). 
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således in successivt via YAPI. Vidare fyllde deltagarna vid avslutad behandling i en 

eftermätning innehållandes samma testbatteri som administrerats inledningsvis och ett formulär 

avsett att mäta trovärdighet.  

Mätningar 

Mått för screening samt för- och eftermätning. 

Smärta. ÖMPSQ är ett självskattningsformulär som syftar till att belysa de psykologiska 

riskfaktorer som antas ligga till grund för att akut smärta blir kronisk (Linton & Boersma, 2003). 

Instrumentet innehåller 25 items och har demonstrerat tillfredsställande test-retest reliabilitet och 

validitet (Westman, Linton, Öhrvik, Wahlén & Leppert, 2008). Formuläret innehåller såväl 

flervalsfrågor (“Var har du ont?”) som skalfrågor (0-10; ex. “Hur mycket smärta har du upplevt 

de senaste tre månaderna?”). Tidsaspekten i mätningen varierar mellan senaste året, till senaste 

veckan, samt avser prospektiva uppskattningar. Maxpoäng är 210 poäng och det gränsvärde som 

valdes för den aktuella studien var 90 vilket motsvarar gränsvärdet för måttlig risk för långvariga 

funktionsnedsättande problem (Johnston, 2009). I studien användes den svenska versionen. 

Nedstämdhet och ångest. Självskattningsformuläret HADS består av 14 items uppdelade 

på två delskalor vilka mäter symtom av ångest respektive depression. Frågorna består av olika 

påståenden (exempelvis “Jag känner mig spänd eller nervös”) på en likertskala (0-3) och avser 

mäta mående under den senaste veckan (Zigmond, & Snaith, 1983). I den aktuella studien 

användes den svenska översättningen vilken visats ha god intern konsistens och 

överensstämmelse med originalversionen (Lisspers, Nygren & Söderman, 1997). Den svenska 

versionen av HADS har också validerats för internetadministrering med goda resultat 

(Andersson, Kaldo-Sandström, Ström & Strömgren, 2003). I den aktuella studien användes 

gränsvärdet 8 på respektive delskala, vilket i en omfattande översiktsartikel visades ge bäst 

kombinerat utfall vad gäller såväl sensitivitet som sensibilitet (Bjelland, Dahl, Tangen & 

Neckelmann, 2002).  



TRANSDIAGNOSTISK HYBRIDBEHANDLING I STUDENTHÄLSOVÅRDEN  

 

25  

Veckovisa mått. Samtliga veckovisa mått användes också i testbatteriet vid för- och 

eftermätningen.  

Beteendemässigt undvikande. Behavioral Activation for Depression Scale (BADS; Kanter, 

Mulick, Busch, Berlin, & Martell, 2007) är en psykometrisk skala för att mäta veckovisa 

förändringar i beteendeundvikande och aktivering vid beteendeaktiverande interventioner. Skalan 

har visats vara känslig för att mäta förändringar i beteendeaktivering från vecka till vecka och 

studier har påvisat goda psykometriska egenskaper vad gäller test-retest-reliabilitet, intern 

validitet och begreppsvaliditet (Kanter et. al, 2007; Kanter, Rusch, Busch, & Sedivy, 2009). 

Frågorna är formulerade som påståenden (ex. “Jag ̈r nöjd med mängden och typen av saker jag 

gjorde”) som skattas utifrån överensstämmelse på en likertskala från 0 (“inte alls”) till 6 (“håller 

helt med”). Höga poäng på skalan innebär ökad aktivitet och därmed lägre grad av 

beteendemässigt undvikande. I den aktuella studien användes kortversionen BADS-SF, vilken 

omfattar nio frågor och har utvecklats för att göra formuläret enklare att använda vid upprepade 

tillfällen utan att en uttröttningseffekt uppstår (Manos et al., 2011). BADS-SF har uppvisat 

likvärdiga och i vissa fall bättre psykometriska egenskaper jämfört med BADS (Manos et al., 

2011). En egen svensk översättning av BADS-SF användes i studien, vilken verifierats genom 

back translation (se bilaga 4). 

Upplevelsemässigt undvikande. BEAQ är en kortversion (16 items) av Multidimensional 

Experiential Avoidance Questionnaire (MEAQ; Gámez, Chmielewski, Kotov, Ruggero & 

Watson, 2011) och syftar till att mäta en persons grad av upplevelsemässigt undvikande (Gámez 

et al., 2011; Gámez, et al., 2014). Varje item innehåller ett påstående som inte avser en särskild 

tidsram (ex. “Nyckeln till att ha ett bra liv är att aldrig känna smärta”). Överensstämmelse till 

påståendet skattas enligt en likertskala från 1 (“Håller absolut inte med”) till 6 (“Håller absolut 

med”). BEAQ har uppvisat god intern konsistens och har stark konvergens med MEAQ (Gámez 

et al., 2014). MEAQ har uppvisat god intern konsistens och höga poäng på MEAQ samvarierar i 
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hög grad med andra mått på upplevelsemässigt undvikande. Ingen verifierad svensk översättning 

till BEAQ finns i dagsläget, varför en eget översatt och genom back translation verifierad version 

användes i denna studie (se bilaga 4). 

Ångestkänslighet. ASI är en självskattningsskala utvecklad för att mäta en persons 

ångestkänslighet (Reiss et al., 1986). Patienten får skatta till vilken grad denne instämmer med ett 

påstående (ex. “Det är viktigt för mig att inte verka nervös”) på en likertskala från 0 (“Nästan 

inte alls”) till 4 (“Väldigt mycket”). Påståendena avser ingen särskild tidsram utan ska skattas 

utifrån så som patienten anser “bäst överensstämmer med hur du upplever det”. I den aktuella 

studien användes en version med 16 items. Denna kortare version har uppvisat god test-retest-

reliabilitet och goda psykometriska egenskaper (Rodriguez, Bruce, Pagano, Spencer & Keller, 

2004; Weathon, Deacon, McGrath, Berman & Abramowitz, 2011). En vanligt förekommande 

svensk översättning av ASI användes i den aktuella studien. 

Dagliga skattningar. Individuell skattningsskala (ISS; Socialstyrelsen, 2012) är 

egenkonstruerade skalor som är känsliga för förändring och därför med fördel används som 

dagligt utvärderingsmått. För att underlätta jämförelse mellan olika personer används i denna 

studie en generell typ av individuell skattningsskala vilket innebär att deltagarnas skalor inte 

anpassas individuellt (Socialstyrelsen, 2012). Deltagarna skattar därför varje dag upplevelsen av 

smärta, ångest, nedstämdhet på en skala mellan 0 (“Ingenting alls”) och 10 (“Max”). 

Implementeringsutfall 

Utvärdering av en insats kan ske på tre olika nivåer; dels om insatsen i sig är effektiv; 

vidare om faktorer inom organisationen varit fördelaktiga; och slutligen om hur väl 

implementeringen av den specifika interventionen genomförts (Centrum för Epidemiologi och 

Samhällsmedicin [CES], 2013; Proctor et al., 2011). Effektutvärdering av en fullt fungerande 

intervention som implementerats otillräckligt kommer givetvis inte reflektera insatsen väl. På 

samma vis kommer en effektiv intervention inte uppnå någon effekt om den inte implementeras 
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väl. Huruvida implementeringen faller väl ut beror dels på faktorer i den specifika interventionen 

såväl som på individerna den riktar sig emot och hur väl de accepterar metoden. Vidare har andra 

faktorer betydelse för implementeringsutfallet, exempelvis hur väl studiens deltagare följer 

behandlingen, alltså hur följsamma de är (CES, 2013). För att undersöka 

behandlingsimplementering i denna studie har följande begrepp undersökts.  

Genomförbarhet. En interventions genomförbarhet (eng. feasibility) betecknar till vilken 

grad det är möjlig att genomföra interventionen i en särskild miljö under särskilda förutsättningar 

(Proctor et al., 2011). Av intresse för den aktuella studien var trovärdighet och följsamhet vilka 

diskuteras nedan. Dessutom beräknades hur mycket tid behandlarna la på behandlingen.  

Trovärdighet. Trovärdighet (eng. credibility) och acceptabilitet benämns ofta synonymt i 

litteraturen och definieras som hur väl deltagarna anser att interventionens innehåll är relevant 

och professionellt (Bowen et al., 2009; Proctor et al., 2011). I den aktuella studien utvärderas 

trovärdighet genom en modifierad version av Credibility/Expectancy Questionnaire (CEQ; 

Devilly & Borkovec, 2000). CEQ är ett självskattningsformulär med sex items med syfte att mäta 

trovärdighet och förväntningar på behandlingen. Formuläret består av påståenden om 

behandlingen och uppskattningar om dess effekt utifrån en likertskala mellan 1 (“inte alls 

logisk/framgångsrik/säker”) och 9 (“mycket logisk/framgångsrik/säker”). Den modifierade 

versionen av CEQ innehöll orginalformulärets tre första items avsedda att mäta trovärdighet och 

administrerades tillsammans med eftermätningen.  

Följsamhet. Följsamhet kan utvärderas dels utifrån behandlarens trohet till programmet 

(eng. adherence) eller klientens trohet (eng. compliance; Proctor et al., 2011; Sundell, 2012). 

Följsamhet definieras i den aktuella studien som klientens trohet och mäts i andel övningar och 

moduler som genomförts, samt andel face-to-face-träffar som klienten deltagit i. I tillägg mäts 

antalet kontakttillfällen i meddelandefunktionen som klienten deltagit i, där ett kontakttillfälle 

operationaliseras som alla meddelanden som skickats inom tre timmars tid.  
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Interventionen 

Behandlingen påbörjades i slutet av februari 2016 och fortgick i åtta veckor. En face-to-

face-session á 50 minuter genomfördes vid tre olika tidpunkter under behandlingen: 

Behandlingsvecka ett, fyra och åtta. Face-to-face-sessionerna ägde rum på 

studenthälsovårdsmottagningen. Behandlingen genomfördes med möjlighet handledning av leg. 

psykolog och utfördes av två studenter under slutfasen av sin psykologutbildning.  

Internetkontakten mellan behandlare och deltagare skedde genom mobilapplikationen och 

webbplattformen YAPI. Alla deltagare kom åt veckovisa texter samt utvärderade genomförandet 

av hemuppgifter i YAPI. De texter som deltagarna fick tilldelade via YAPI lades upp på Örebro 

universitets molntjänst ORUbox. Google Drive användes i vissa fall när deltagarna skulle 

redovisa hemuppgifter. I dessa fall fick deltagarna personliga länkar till dokument i Google Drive 

genom sina YAPI-konton. I YAPI fanns också möjlighet att skriva meddelanden till sin mentor 

när som helst, vilket deltagarna uppmuntrades att göra ifall de behövde hjälp eller stöttning med 

något. 

Behandlingsinterventionen kallades YAPI:Uni och var delvis inspirerad av den nio veckor 

långa internetbehandlingen “Let’s App” (Arvidsson & Persson, 2014; Flink, Sfyrkou & Persson, 

2016) samt delar ur Unified Protocol (Barlow, 2013). Behandlingen var uppdelad i åtta moduler, 

en för varje behandlingsvecka. Varje modul innehöll psykoedukation, övningar och 

hemuppgifter. Deltagarna fick följa exempelpersonen Kim i samtliga moduler i syfte att 

tydliggöra uppgifter och övningar. Innehållet i modulerna redovisas nedan (se Tabell 2).  

Etiska överväganden 

Samtliga deltagare gavs information om studiens upplägg vid telefonintervjun och fick 

sedan lämna ett skriftligt samtycke gällande sitt deltagande, efter att också ha erhållit skriftlig 

information (se bilaga 3). Deltagarna informerades i och med detta också om studiens frivillighet 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 
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Tabell 2  

Behandlingsmoduler 

   Not 1 = Hemuppgiften beteendeaktivering förekom även under modul 3-7. 

All insamlad data behandlades enligt personuppgiftslagen (PuL) och i enlighet med universitetets 

riktlinjer för sekretess vid forskning. Kontakt mellan behandlare och deltagare skedde i huvudsak 

Modul    Innehåll  

     Innehåll behandlingstext och face-
to-face-session 

Hemuppgift Strategi för 
emotionsreglering 

 

1 
Uppstart 

(face-to-face)  

 Målarbete och psykoeduaktion 
om problemområde 

 Problemformulering 
 Motiverande samtal 
 Behandlingsrational och 

praktisk information gällande 
webbplattformen. 

Aktivitetsdagbok 
(självmonitorering) 
Målformulering 

 

2  
Aktivitetsvecka 

 Psykoedukation kring 
aktiviteter och positiv- och 
negativ förstärkning 

Beteendeaktivering1 Beteendeundvikande 

3  
Beteende-

experiment 

 Psykoedukation om 
beteendeexperiment och 
tankefel 

Beteendeexperiment Beteendeundvikande  
 

4  
Känslovecka 
(face-to-face) 

 Introduktion och 
psykoedukation till inre 
beteenden och inte 
undvikanden 

 Identifiera försvar/sätt att 
undvika känslor 

Känslodagbok Upplevelsemässigt 
undvikande 

5  
Acceptans-

vecka 

 Psykoedukation om acceptans 
som alternativ sätt att hantera 
känslor. 

Acceptans  
 

Upplevelsemässigt 
undvikande 

6 
Tankevecka 

 Psykoedukation om repetativa 
negativa tankar 

 Psykoedukation om konkreta 
respektive abstrakta tankar 

Konkretisering av 
tankar  
 

Upplevelsemässigt 
undvikande 

7 
Exponerings-

vecka  

 Psykoedukation om 
habituering till ångest och 
exponering. 

Känslomässig 
exponering 
 

Upplevelsemässigt 
undvikande 

8  
Avslutnings-

vecka (face-to-
face) 

 Utvärdering av 
ångestexponering samt övning 
in vivo med upplevelsemässig 
exponering. 

 Genomgång av 
vidmakthållande plan 

Vidmakthållandeplan  
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genom webbplattformen och mobilapplikationen YAPI men även via telefon samt ett e-postkonto 

som skapades för projektet.  

Studien har genomgått prövning hos och godkänts av psykologprogrammets interna 

etikgrupp vid Örebro universitet, samt följer Helsinkiprincipen (World Medical Association, 

2013).  

Dataanalys 

 Visuell inspektion. Den vanligaste metoden för dataanalys vid en SCED är visuell 

inspektion (Kazdin, 2010). Den visuella inspektionen kräver att data från studien kan placeras in i 

en graf vilken inspekteras utifrån förändringar över tid i måtten för de beroende variablerna. För 

inspektion av data från studier där beteendeförändring är målet har Kazdin (2010) förslagit fyra 

aspekter av datagrafen att analysera: förändring i medelvärde mellan A- och B-fas (1); 

nivåförändringen som sker i direkt anslutning till förändring i betingelser (2), vilket i den aktuella 

studien endast sker vid övergången mellan A- och B-fas; förändring i trend som finns under de 

olika betingelserna (3) och om det finns latens innan en effekt uppstår efter förändring i 

betingelser (4). Den visuella inspektionen utgick från att analysera förändringarna i data utifrån 

dessa fyra grundläggande aspekter. 

Statistisk analys av data. För att komplettera visuell analys rekommenderas ofta någon 

form av statistisk analys (Smith, 2013). Vid den aktuella studien användes Points Exceeding the 

Median (PEM) som statistisk analysmetod. Andelen datapunkter i B-fasen som, beroende på 

vilken riktning grafen förväntas ha utifrån hypotesen, överstiger eller understiger medianen av 

datapunkterna i baslinjefasen ger ett mått på interventionens effekt (Ma, 2001). I den aktuella 

studien var förväntningen en minskning i värde efter insättningen av behandling vad gäller 

samtliga mått förutom poäng på BADS-SF. Riktlinjer anger att interventioner med PEM > 90% 

kan benämnas effektiva i hög grad, PEM 90-70% måttligt effektiva och PEM 70-50% milt 

effektiva eller med tvivelaktig effekt (Scruggs et al., citerade i Ma, 2006). 
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Resultat 

Hur genomförbar är behandlingen avseende trovärdighet och följsamhet, samt tidsåtgång? 

Trovärdighet. Samtliga deltagare skattade i övre eller mellersta delen av svarsskalan (se 

Tabell 3). Att behandlingen upplevdes logisk är det påstående som deltagarna ansåg stämde bäst. 

Deltagare 1 skattade genomgående behandlingen trovärdig, medan deltagare 4 skattade lägst 

avseende trovärdighet av de fyra deltagarna.  

 

Tabell 3 

Resultat över trovärdighet  

 Deltagare 
1 

Deltagare 
2 

Deltagare 
3 

Deltagare 
4 

Hur logisk upplevde du behandlingen som 
erbjöds? 

9 7 8 6 

Hur framgångsrik tycker du att denna 
behandling har varit i att minska dina 
symtom? 

8 7 6 5 

Hur säker skulle du vara i att rekommendera 
denna behandling till en vän med liknande 
problem som du? 

9 5 7 4 

Not = Trovärdighet mäts genom en modifierad version av formuläret Credibility/Expectancy Questionnaire. Samtliga 
frågor skattas på en 9-gradig skala (1-9).  
 

 
Följsamhet. Samtliga deltagare som påbörjade behandlingen genomförde även denna från 

början till slut, det vill säga deltog i den inledande respektive avslutande fasen av behandlingen 

på något vis. En variation i grad av följsamhet kan dock observeras i antalet hemuppgifter som 

genomfördes (se Tabell 4). Alla deltagare utom deltagare 4 genomförde samtliga av 

behandlingens internetmoduler, vilket innebar att de läste behandlingstexterna och/eller 

genomförde minst en hemuppgift. Deltagare 1 och deltagare 2 uppvisar en relativt högre grad av 

följsamhet gällande både hemuppgifter och antalet kontakttillfällen, jämfört med deltagare 3 och 
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4. Deltagare 1 fick förhinder och kunde inte delta vid den avslutande face-to-face-sessionen 

varför denna genomfördes via telefon. I övrigt närvarade alla deltagare vid samtliga face-to-face-

sessioner. 

 

Tabell 4 

Följsamhet till behandlingens delar 

Deltagare Genomförande av behandlingens delar  

 Face-to-face-
sessioner 

Internet-moduler1 Hemuppgifter Antal kontakttillfällen2 

1 2/33 8/8 10/14  9 

2 3/3 8/8 11/14  8 

3 3/3 8/8 6/14  6 

4 3/3 6/8 7/14  5 

Not 1 = Innebär att deltagaren har läst texten och/eller genomfört minst en av övningarna; 2 = Antalet 
kontakttillfällen vid meddelandefunktionen där deltagaren initierat kontakt med, eller svarat på, behandlarens 
meddelande inom 3 timmar; 3 = Den sista face-to-face-sessionen ersattes med en telefonsession. 
 

Behandlarna hade i genomsnitt 18 minuters kontakt per deltagare och vecka på i 

webbplattformen. Endast tid på gruppnivå registrerades under behandlingens gång. Den 

genomsnittliga tid som behandlarna la per deltagare och vecka med tiden för face-to-face-

sessioner inräknade var 37 minuter. 

Följsamheten minskade relativt efter behandlingens fyra första veckor för samtliga 

deltagare. Detta syns i antalet genomförda hemuppgifter vilka var fler under behandlingens första 

respektive andra halva (se Tabell 5). De internetmoduler som deltagare 4 inte genomförde fanns 

inom behandlingens senare del (modul 6 och modul 7). Totalt genomförde deltagarna 35 av 56 

hemuppgifter, en genomförandegrad på 62,5% sett över hela gruppen.  
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Tabell 5 

Följsamhet till hemuppgifterna per behandlingsmodul 

 
Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 

Deltagare 1 2/21 1/1 2/2 2/2 1/2 0/2 1/2 1/1 

Deltagare 2 2/2 1/1 2/2 2/2 2/2 1/2 0/2 1/1 

Deltagare 3 2/2 1/1 2/2 1/2 0/2 0/2 1/2 1/1 

Deltagare 4 1/2 1/1 2/2 1/2 1/2 0/2 0/2 0/1 

Not ¹ = Avser två hemuppgifter avklarade av två möjliga. 

Vilken effekt har behandlingen på symtomnivåer av ångest, nedstämdhet och psykologiska 

riskfaktorer för smärta, samt på olika former av undvikande? 

Resultaten som presenteras nedan innefattar deltagarnas skattningar vid för- och 

eftermätning. Data som inhämtats via dagliga skattningar presenteras därefter separat för varje 

enskild deltagare.  

Resultat från för- och eftermätning. Alla deltagare utom deltagare 3 skattar lägre 

symtomnivå (råpoäng) efter behandlingen vad gäller både ångest och nedstämdhet enligt HADS 

(se Tabell 6). Efter behandlingen har skattningar från deltagare 1 minskat till under gränsvärdet 

för klinisk grupptillhörighet avseende ångest. Detsamma gäller för skattningar över depressiva 

symtom, eller nedstämdhet, hos deltagare 2. Skattningar från deltagare 4 ligger efter 

behandlingen under gränsvärdet för klinisk grupptillhörighet vad gäller depressiva symtom (≥8; 

Breeman, Cotton, Fielding & Jones, 2014) vilket är en lägre skattning än vid förmätningen. Även 

i denne deltagares ångestskattningar syns förändringar där dessa minskat från trolig ångest (≤11) 

till möjlig ångest (≤8-10; Breeman et al., 2014). Skattningar från deltagare 3 visar en marginell 

ökning både vad gäller ångest- och nedstämdhetssymtom.  

Samtliga deltagare skattar lägre relativ ångestkänslighet (ASI) efter behandlingen jämfört 

innan trots att förändringen för deltagare 3 är marginell. Skillnader i skattningar av 

beteendeundvikande (BADS-SF) är små, med undantag för deltagare 2 där en relativ ökning i 
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aktivitet har skett från för- till eftermätning. Vad gäller upplevelsemässigt undvikande (BEAQ) 

skattar samtliga deltagare relativt lägre på denna variabel efter behandlingen jämfört innan. 

Tydligast relativa förändring sker i skattning av upplevelsemässigt undvikande för deltagare 1 

och 2. Måttet kopplat till smärta (ÖMPSQ) var bara aktuellt för deltagare 4 där en lägre grad av 

psykologiska riskfaktorer skattas efter behandling. 

Tabell 6 

Resultat från för- och eftermätning 

 Not 1 = Hospital Anxiety and Depression Scale, Ångestskala (0-24); 2 = Hospital Anxiety and Depression Scale, 
Depressionsskala (0-24); 3= Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire, (max poäng 210). Endast deltagare 4 
uppgav problem med smärta i förmätningen; 4 = Anxiety Sensitivity Index (0- 64); 5 = Behavioral Activation for 
Depression Scale Short Form (0-63); 6 = Brief Experiential Avoidance Questionnaire (0-105). 
 

Dagliga skattningar. Då varken deltagare 1, 2 eller 3 rapporterade någon smärta vid 

screeningen var detta mått inte aktuellt för dem. Avseende Points Exceeding the Median (PEM) 

så innebär procentsatsen hur stor andel av mätpunkterna under behandlingsfasen som ligger över, 

eller under vad gäller beteendeundvikande, medianvärdet i baslinjens mätpunkter.  

Deltagare 1. På grund utav brister i kommunikationen kring de dagliga skattningarna är 

baslinjen endast fyra dagar lång för denna deltagare. En tydlig behandlingseffekt i 

symtomskattningar på såväl nedstämdhet som ångest kan observeras med blotta ögat (se Figur 6). 

Trenden för ångest under baslinjen skiljer sig dessutom markant från trenden under 

behandlingsfasen. Vad gäller depression är trenden i baslinjen nedåtgående och lutningen är 

Deltagare HADS Å1   HADS D2   ÖMPSQ3  ASI4  BADS-SF5  BEAQ6 

 Före Efter  Före Efter     Före Efter  Före Efter  Före Efter  Före Efter 

1 15 7  6 4     31 5  31 32  46 36 

2 11 8  9 4     21 10  21 33  61 47 

3 10 11  1 2     16 15  38 38  52 47 

4 17 9  8 4  95 39  46 28  27 29  68 60 
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brant. Även under behandlingsfasen är trenden nedåtgående, dock med minskad lutning. En viss 

ökning av symtomskattningar kan skönjas mot slutet av behandlingen, tydligast syns detta i 

ångestvariabeln. Det finns ingen stabilitet i baslinjen. Kontroll av fasernas medelvärde visar 

tydlig effekt då nedstämdhet minskar med 65 % (baslinje M = 4,6; behandling M = 1,6) och 

ångest med 55 % (baslinje M = 2,2; behandling M = 1). Förändring i symtomskattning kan 

observeras med några dagars fördröjning efter att behandlingen satts in. En viss latens i effekten 

kan alltså observeras då nivåförändringen tydligt kan observeras först efter ungefär en veckas tid 

(se Figur 7). PEM-analysen indikerar att behandlingen varit måttligt effektiv avseende dagliga 

skattningar av både ångest och nedstämdhet (86 respektive 88 %).  

Deltagare 2.  En behandlingseffekt på nedstämdhet går att skönja med blotta ögat, med 

hjälp av regressionslinjen, hos deltagare 2 (se Figur 6). Också vad gäller ångest kan en 

behandlingseffekt utläsas. Trendlinjen för behandlingsfasen är svagt nedåtlutande och baslinjen 

har en svagt ökande lutning. Vad gäller nivåskillnad går det inte att iaktta någon med blotta ögat. 

Även latensen är svår att bedöma utifrån grafen. Effekt i ångest går inte att se genom visuell 

inspektion och trendlinjen i baslinjen är svagt nedåtgående, en trend som sedan fortsätter under 

behandlingsfasen med något brantare lutning. Även för denna deltagare finns hög variation i 

baslinjen. Vid granskning av medelvärdesskillnader syns dock en betydande effekt mellan 

baslinjefas och behandlingsfas hos deltagare 2. De dagliga skattningarna av nedstämdhet har 

minskat med 27 % (baslinje M = 2,7; behandling M = 2), och ångestskattningarna har minskat 

med 37 % (baslinje M = 3,5; behandling M = 2,2). Enligt PEM-analys har behandlingen ingen 

eller en svag effekt på nedstämdhet, och en måttlig effekt på ångestnivå (66 respektive 83 %).  

Deltagare 3. Vid visuell inspektion syns ingen effekt i vare sig ångestskattningar eller 

nedstämdhet hos deltagare 3 (se Figur 6). Trenden för både ångest och nedstämdhet under 

baslinjen är brant nedåtgående och sedan svagt ökande under behandlingsfasen. Hög variation i 

skattningarna går dock att observera inom båda variablerna under baslinjen. Vad gäller 
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Deltagare 1

Not 1 = Skalan skattades från 0 till 10; 2 = En dag skattades efter avslutad behandling 
 
Deltagare 2 

 
Not 1 = Skalan skattades från 0 till 10; 2 = Fyra dagar skattades efter avslutad behandling 
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Deltagare 3 

 
Not 1 = Skalan skattades från 0 till 10; 2 = Sista dagen under modul 8 skattades inte. 
 
Deltagare 4 

 
Not 1 = Skalan skattades från 0 till 10; 2 = Fem dagar skattades efter avslutad behandling  
 
Figur 6  
Dagliga skattningar för samtliga deltagare 
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nivåskillnader i denna deltagares dagliga skattningar så är båda måtten relativt lägre under 

behandlingsfasen jämfört med under baslinjen. Nedstämdhet ligger 16 % lägre (baslinje M = 0,9; 

behandling M = 0,7) och ångestnivån 6 % lägre (baslinje M = 2,2; behandling M = 2,1) i 

behandlingsfasen jämfört med baslinjefasen. Enligt PEM-analysen av de dagliga skattningarna 

från deltagare 3 har inte behandlingen en svag eller ingen effekt vad gäller 

nedstämdhetsskattningar och inte ingen effekt vad gäller ångest (57 respektive 40 %).  

Deltagare 4. Ingen tydlig behandlingseffekt i de dagliga skattningarna syns hos deltagare 4 

i vare sig ångest, nedstämdhet eller smärta (se Figur 6). Under baslinjen har trendlinjen för ångest 

en kraftigt ökande lutning, en lutning som blir svagare under behandlingsfasen, dock fortfarande 

ökande. Baslinjen har hög variation varför det är svårt att uttala sig om nivåskillnader. Vad gäller 

medelvärdesskillnader syns inte heller någon behandlingseffekt. Istället tycks en markant 

försämring ha skett på samtliga variabler där skattningar i smärta ökat med 54 % (baslinje M = 2; 

behandling M = 3,1), nedstämdhet med 30 % (baslinje M = 3,3; behandling M = 4,4) och ångest 

68 % (baslinje M = 2,1; behandling M = 3,5). Enligt PEM-analysen finns ingen 

behandlingseffekt i någon av variablerna (33 % för skattningarna av nedstämdhet och 12 % för 

skattningarna av ångest).  

Finns det en tidsmässig koppling mellan minskat undvikande (förmodad mediator) och 

symtomreduktion?  

Beteendemässigt undvikande. Resultaten från behandlingens effekt på beteendemässigt 

undvikande redovisas genom ett mått på beteendeaktivering, varför en ökning i skattningarna är 

önskvärd. Trendlinjen hos samtliga deltagare hade en positiv utveckling redan under 

baslinjefasen (se Figur 7-10). Det är därför svårt att uttala sig om behandlingseffekt avseende 

beteendeundvikande. Dock är trenden svagt uppåtgående för deltagare 1, 2 och 3 under 

behandlingsfasen men denna kan inte med säkerhet att attribueras till behandlingen. Då 

behandlingseffekt inte går att säkerställa kan inte heller någon koppling göras till förändringar i 
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de dagliga skattningarna av ångest och nedstämdhet. Det går alltså inte att avgöra om 

beteendemässigt undvikande inverkat på effekten i symtomnivå och därmed kan benämnas 

medierande variabel. 

Upplevelsemässigt undvikande. Hos deltagare 1 och 2 går det att observera en tydlig 

effekt i upplevelsemässigt undvikande (se Figur 7 & 8). Trenden för baslinjen hos båda dessa 

deltagare är uppåtgående med en särskilt brant lutning hos deltagare 2, och sedan minskande 

under behandlingsfasen. Det finns en viss latens i denna effekt, där nivåskillnaden blir tydlig först 

efter en vecka in i behandlingen. PEM-analyser av dessa deltagares resultat visar att 

behandlingen är effektiv i måttlig till hög grad för deltagare 1 (89 %). Motsvarande resultat för 

deltagare 2 är i hög grad effektiv (90 %). Utifrån visuell analys av skattningarna från deltagare 3 

är effekten tveksam trots att en liten lutning på trendlinjen kan skönjas under behandlingsfasen 

och att PEM-analysen visar att behandlingen haft måttlig effekt (78 %; se Figur 9). Hos deltagare 

4 har behandlingen inte gett någon effekt på denna variabel, varken vid visuell analys eller vid 

statistisk analys med PEM (50 %; se Figur 10).  

 Det är svårt att utläsa någon tydlig koppling mellan förändringen i skattat 

upplevelsemässigt undvikande och effekt i de dagliga skattningarna. I de fall där en minskning av 

skattad ångest och nedstämdhet observeras, hos deltagare 1 och 2, kan en eventuell koppling 

urskiljas då både skattning av upplevelsemässigt undvikande och symtom minskar kraftigast i 

början av behandlingsfasen. Förändring i upplevelsemässigt undvikande föregår dock inte 

förändring i symtom och det är därför inte är möjligt att se om nivå av upplevelsemässigt 

undvikande på något tydligt sätt inverkar på symtomskattning, och alltså kan sägas mediera 

utfallet.  

Ångestkänslighet. För samtliga deltagare, utom för deltagare 4, kan en tydlig 

behandlingseffekt i ångestkänslighet ses (se Figur 7-10). Deltagare 1, 2 och 3 har alla en 

uppåtgående trend i denna variabel under baslinjen. Hos deltagare 1 finns en tydlig nivåskillnad  
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Not 1 = Genomsnittlig nivå av symtomskattningar per vecka (0-10) utifrån dagliga skattningar; 2 = ASI (0- 64); 3 = BADS-SF (0-63); 4 = BEAQ (0-105). 

Figur 7. Veckovisa mätningar av undvikande samt genomsnitt från dagliga skattningar för deltagare 1. 

1 2 

3 4 



TRANSDIAGNOSTISK HYBRIDBEHANDLING I STUDENTHÄLSOVÅRDEN  

 

41  

 

  

Not 1 = Genomsnittlig nivå av symtomskattningar per vecka (0-10) utifrån dagliga skattningar; 2 = ASI (0- 64); 3 = BADS-SF (0-63); 4 = BEAQ (0-105). 

Figur 8. Veckovisa mätningar av undvikande samt genomsnitt från dagliga skattningar för deltagare
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Not 1 = Genomsnittlig nivå av symtomskattningar per vecka (0-10) utifrån dagliga skattningar; 2 = ASI (0- 64); 3 = BADS-SF (0-63); 4 = BEAQ (0-105). 

Figur 9. Veckovisa mätningar av undvikande samt genomsnitt från dagliga skattningar för deltagare 
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Not 1 = Genomsnittlig nivå av symtomskattningar per vecka (0-10) utifrån dagliga skattningar; 2 = ASI (0- 64); 3 = BADS-SF (0-63); 4 = BEAQ (0-105). 

Figur 10. Veckovisa mätningar av undvikande samt genomsnitt från dagliga skattningar för deltagare 4 
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mellan faserna, utan någon latens i effekten. Effekten för deltagare 2 hade en viss latens. 

Trendlinjen i behandlingsfasen är brant nedåtgående för deltagare 1 och 2, samt svagt 

nedåtgående för deltagare 3. Även den statistiska analysen genom PEM visar en tydlig 

behandlingseffekt för dessa deltagare. För deltagare 1 och 2 har behandlingen varit effektiv i 

hög grad avseende ångestkänslighet (100 respektive 90 %). Också för deltagare 3 kan en hög 

effekt påvisas genom PEM-analys (100 %). Genom den visuella analysen är det svårt att se 

effekt på denna variabel hos deltagare 4 då trendlinjens lutning under baslinjen är 

nedåtgående (50 %). Lutningen på trendlinjen under behandlingsfasen är fortsatt nedåtgående 

om än mindre brant.  

Förändringarna i ångestkänslighet verkar i viss mån vara kopplad till förändringen i 

skattad daglig ångest och nedstämdhet i hos deltagare 1 då en stor förändring vid insättning 

av behandling kan ses i båda måtten. Det är dock svårt att se om effekten i måttet för 

ångestkänslighet föregår förändring i skattningar av ångest och nedstämdhet. Hos övriga 

deltagare går det inte att se någon tydlig koppling.  

Sammanfattning av samtliga resultat 

Sammanfattningsvis kan sägas att behandlingen haft hög grad av genomförande. 

Deltagarna skattar genomgående högt, med undantag för deltagare 4 i måttet för trovärdighet 

(CEQ). Vad gäller följsamhet så skattar deltagare 1 och 2 relativt högre följsamhet till 

behandlingen, jämfört med övriga deltagare. Alla deltagare som påbörjat behandlingen har 

också avslutat den och överlag är följsamheten god. I för- och eftermätning skattar samtliga 

deltagare, utom deltagare 3, en relativ förbättring på samtliga utfallsmått vid behandlingens 

slut. Den visuella analysen av dagliga symtomskattningar av ångest och nedstämdhet pekar 

på en behandlingseffekt hos deltagare 1 och 2, medan de dagliga skattningarna hos deltagare 

3 och 4 visar på tvivelaktig respektive ingen effekt, även vad gäller smärta hos deltagare 4. 

Vidare syns en behandlingseffekt i de veckovisa skattningarna hos deltagare 1, 2 och 3 i det 
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mått som mäter upplevelsemässigt undvikande (BEAQ). Vad gäller de veckovisa 

skattningarna av måttet för beteendemässigt undvikande (BADS-SF) finns ingen effekt för 

någon av deltagarna. De veckovisa skattningarna av ångestkänslighet (ASI) har minskat hos 

samtliga deltagare men behandlingseffekten kan inte attribueras till behandlingen hos 

deltagare 4 då trenden för detta mått var nedåtgående redan under baslinjen.  

Diskussion 

Gruppen unga vuxna har under senare år varit drabbad av ökande psykisk ohälsa (SBU, 

2005; Socialstyrelsen, 2013) och befinner sig i en fas i livet som är avgörande för framtida 

vuxenliv och där behandling kan påverka i hög grad. För att effektivisera behandlingar och 

bättre förstå olika störningar, exempelvis smärta, nedstämdhet och ångest, har ett 

transdiagnostiskt synsätt applicerats på psykoterapi (Clark & Taylor, 2009; Harvey et al., 

2004). Internetlevererad psykoterapi har väldokumenterad effekt och en faktor som visats 

särskilt viktig för positivt behandlingsutfall vid internetlevererad terapi är upplevt 

terapeutstöd (Andersson, 2012; Hedman, 2014). En väg för att öka detta kan vara att erbjuda 

en hybridform av internetlevererad och face-to-face-terapi. Vidare kan hybridbehandling 

förhoppningsvis öka kostnadseffektiviteten och nå ut till personer som annars inte nås av 

psykologisk behandling.  

Syftet för den aktuella studien var att undersöka genomförbarhet (eng. feasibility) och 

effekt av en transdiagnostisk psykoterapi i hybridform, riktad mot gruppen unga vuxna. En 

Single Case Experimental Design (SCED) användes. Fyra deltagare genomförde 

behandlingen som administrerades i samarbete med en studenthälsovårdsklinik. Följsamheten 

var hög hos deltagare 1 och 2, och något lägre hos deltagare 3. Deltagare 2 och 3 skattade 

behandlingens trovärdighet över medelvärdet på skalan över trovärdighet och deltagare 1 

skattade genomgående omkring maxvärdet på samtliga frågor gällande detta. Deltagare 4 

hade lägst följsamhet och skattade behandlingen minst trovärdig.  
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Vad gäller skattningar i för- och eftermätning visar resultaten på relativa minskningar i 

symtom för samtliga mått och hos samtliga deltagare, förutom hos deltagare 3. De dagliga 

skattningarna visade positiv behandlingseffekt för deltagare 1 och 2, en mer tveksam effekt 

för deltagare 3, samt ingen effekt för deltagare 4. Vad gäller upplevelsemässigt undvikande 

så fanns behandlingseffekt för deltagare 1 och 2. En tvivelaktig effekt syntes för deltagare 3 

och ingen effekt fanns i skattningarna från deltagare 4. Behandlingen har minskat 

skattningarna av ångestkänslighet relativt för deltagare 1, 2 och 3 från för- till eftermätning. 

Ingen effekt fanns för någon av deltagarna avseende beteendeundvikande. 

Diskussion av resultaten 

Resultaten presenteras uppdelad utifrån studiens frågeställningar. 

Hur genomförbar är behandlingen avseende trovärdighet och följsamhet, samt 

tidsåtgång? Deltagare 1 skattar högst av samtliga deltagare vad gäller hur trovärdig 

behandlingen upplevs. Deltagare 2 och 3 uppfattar behandlingens trovärdighet ungefär 

likvärdigt, även om deltagare 3 uppfattar behandlingen marginellt mer trovärdig jämfört med 

deltagare 2. Dessa två deltagare upplever behandlingen måttligt trovärdig. Deltagare 4 skiljer 

ut sig från övriga deltagare genom att skatta realtivt lägre på detta mått jämfört med övriga 

deltagare. Denna deltagare uppvisar även lägst grad av följsamhet (se Tabell 5), vilket 

troligen hänger samman med deltagarens lägre skattning av behandlingens trovärdighet. 

Deltagare 1 utmärker sig åt andra hållet genom att skatta behandlingen mycket trovärdig rakt 

igenom och är, tillsammans med deltagare 2, den deltagare som har högst följsamhet till 

behandlingen. För deltagare 2 och 3 är kopplingarna mellan upplevd trovärdighet och 

följsamhet inte lika tydlig som för deltagare 1 och 4. Hur trovärdig deltagare 2 och 3 upplevt 

behandlingen går inte heller att koppla till resultaten gällande symtomreduktion på ett klart 

vis, då skattningar från deltagare 3 inte visar någon förändring i symtom- och undvikande, 

medan deltagare 2 visar förbättring i samtliga variabler.  
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Alla deltagare fullföljde behandlingen i sin helhet, vilket innebär högre grad av 

följsamhet jämfört andra studier av iKBT. Följsamhet i studier varierar dock kraftigt 

beroende på hur denna definieras och tenderar att ligga på 60-80 % i studier där behandlingen 

inte innehållit några face-to-face-träffar (Hilvert-Bruce, Rossouw, Wong, Sunderland & 

Andrews, 2012; Titov, Andrews, Johnston, Robinson & Spence, 2010). Följsamheten i denna 

form av iKBT är inte helt jämförbar med det hybridformat som YAPI:Uni innebär. De face-

to-face-träffar som YAPI:Uni innehåller ger andra förutsättningar att avgöra om deltagarna 

har fullföljt behandlingen eller ej. Ett exempel är deltagare 4, som inte genomförde alla 

internetmoduler men närvarade vid samtliga face-to-face-sessioner. Denna deltagare bedöms 

ha genomfört behandlingen i sin helhet, och inte som ett avhopp, vilket eventuellt blivit fallet 

om ingen avslutande face-to-face-session erbjudits. Resultaten avseende följsamhet bör också 

tolkas med försiktighet med tanke på det låga antalet deltagare som studien omfattar.  

Hybridformatet kan också öka graden av upplevt stöd under behandlingen vilket skulle 

kunna leda till ökad följsamhet. Ökad grad av upplevt stöd har också visats vara en viktig 

faktor för behandlingsutfall (Johansson & Andersson, 2012). Vidare skulle face-to-face-

sessionerna kunna stärka känslan av att klient och behandlare jobbar tillsammans som ett 

team i högre utsträckning än vad sedvanlig iKBT vanligtvis kan erbjuda. Det tycks alltså som 

att man genom hybridbehandling kan dra fördel av faktorer från traditionell KBT som kan 

vara avgörande för framgångsrik behandling vad gäller hög grad av följsamhet. Dessutom 

kan man dra nytta av de möjligheter som iKBT erbjuder gällande flexibilitet, 

kostnadseffektivitet och möjlighet att nå ut till fler patienter.  

Följsamheten hos samtliga deltagare blev relativt lägre ju längre behandlingen fortskred 

(se Tabell 5). Detta är inte förvånande då klienter i allmänhet kan antas uppvisa högre 

motivation i inledningsfasen av en behandling när problematiken är som mest aktuell och 

motivation till behandling därav kan antas vara högre. Behandlingens första halva är vidare 
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mer homogen vad gäller innehåll jämfört dess senare del som är mer diversifierad och 

därmed kan upplevas spretig och svår för deltagarna (se Tabell 2). Ett möjligt alternativ för 

att öka följsamheten är att låta klienterna själva ha inflytande över vilka moduler som ska 

ingå i deras behandling. Detta har tidigare prövats med goda resultat avseende grad av 

följsamhet (Anderson, Estling, Jakobsson, Cuijipers & Carlbring, 2011). På detta vis skulle 

man också kunna öka klienternas tilltro till sin egen förmåga och motivation. Detta då 

klienten själv får välja vilka svårigheter som är mest angelägna att ta itu med för denne men 

också vilka behandlingsmoduler som upplevs mest trovärdiga. Dessutom kan en avgränsning 

av antalet behandlingsmoduler innebära mer tid till att öva på de enskilda verktygen, vilket 

kan göra behandlingen mer enhetlig. 

Ökad följsamhet har visats vara kopplat till bättre behandlingsutfall (Andersson et al., 

2006; Donkin et al., 2011). Detta samband syns också i resultaten från den aktuella studien 

där deltagare 1 och 2 har hög följsamhet och effekt i skattningarna från såväl för- och 

eftermätningar, samt dagliga och veckovisa mätningar. Starkast effekt tycks behandlingen 

haft hos deltagare 1 som också skattar behandlingens trovärdighet högst av alla deltagare 

samt uppvisat hög följsamhet. I kontrast har deltagare 3 och 4 relativt lägre följsamhet och 

tvetydig eller ingen behandlingseffekt. Kopplingen mellan genomförande, å ena sidan, och 

behandlingsutfall, å andra sidan, kan alltså bekräftas enligt dessa resultat. Att hitta ytterligare 

möjligheter att stärka följsamhet inom iKBT blir därför än viktigare och hybridbehandling 

tycks vara ett steg i rätt riktning.  

Även egenskaper hos klienterna, så som personlighet och problemets karaktär, kan 

påverka följsamhet till behandlingen (Karyotaki et al., 2015). Exempelvis innefattar 

problematiken hos deltagare 4 uppskjutandetendenser och grad av inre undvikande som 

ligger över normvärden för flera ångestsyndrom (Reiss et al., 1986; Rodriguez et al., 2004). I 

samtal under en av sessionerna framkom att uppskjutande blev ett problem för denna 
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deltagare även när behandlingen skulle genomföras. Vid utvärderande samtal framkom även 

att deltagaren hade föredragit en traditionell face-to-face-behandling framför iKBT. Inte 

heller deltagare 3 uppvisar tydlig behandlingseffekt. Eventuellt kan problemets karaktär vara 

betydande även för denna deltagare. Detta då den sociala ångestproblematik som deltagaren 

uppvisar eventuellt kräver tydligare behandlingsfokus för att nå resultat. Att nyttja 

möjligheten till screening av relevanta personlighetsfaktorer, så som uppskjutandebeteenden, 

grad av undvikande och problemets karaktär, inför val av traditionell KBT eller iKBT är 

därför att rekommendera inför fortsatt behandlingsarbete inom detta fält.  

Relaterat till genomförande är den tid som behandlaren lägger på behandlingen. I den 

aktuella behandlingen lades i snitt 37 minuter per deltagare och vecka, vilket är mindre än 

vad som rapporteras generellt i studier av iKBT (Vernmark & Bjärehed, 2012). Tekniska 

omständigheter gjorde det svårt att undersöka hur många minuter som lades på respektive 

deltagare, även om detta hade varit intressant att utforska. Särskilt för att se om någon 

koppling mellan detta och behandlingsutfall finns. Den genomsnittliga tiden per deltagare 

visar dock på hybridbehandlingens potential som en mer tidseffektiv behandlingsmodell 

jämfört med traditionell KBT, vilket tidigare utvärdering av hybridbehandlingar inte 

rapporterat (Kenter et al., 2015). En förklaring till detta kan vara den tydliga strukturen med 

tre face-to-face-sessioner inplanerade i olika skeden av behandlingen, vilket Kenter med 

kollegor (2015) inte använde sig av. Hybridbehandling framträder därmed som ett lovande 

alternativ till såväl traditionell face-to-face-behandling som sedvanlig internetlevererad terapi 

vad gäller att tidsoptimera behandling. För att dra nytta av hybridbehandlingens potential 

krävs därför tydlig struktur i behandlingens upplägg.  

Sammantaget framstår behandlingen som i hög grad genomförbar avseende både 

trovärdighet och följsamhet. Detta talar även för att den integrativa ansats som behandlingen 

stod för möjliggör en trovärdig och sammanhängande terapi. Det indikerar också att 
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hybridbehandling är en viktig brygga mellan traditionell face-to-face-behandling och 

internetlevererad terapi. Fördelar går att finna inte minst i grad av genomförande, varför 

området bör lyftas som ett fullgott alternativ till, och på många sätt mer gynnsamt än, iKBT 

och face-to-face-behandling. 

Vilken effekt har behandlingen på symtomnivåer av ångest, nedstämdhet och 

psykologiska riskfaktorer för smärta, samt på olika former av undvikande? Jämförelse 

av deltagarnas för- och eftermätningar (se Tabell 6) visar att samtliga deltagare utom 

deltagare 3 skattar en relativt lägre nivå, i råpoäng, av ångest och depressiva symtom, 

upplevelsemässigt undvikande, beteendemässigt undvikande och ångestkänslighet. Hos 

deltagare 4 syns även en effekt i mått på psykologiska riskfaktorer för utveckling av kronisk 

smärta. Efter avslutad behandling skattar deltagare 1 under inklusionskriterierna (≥8) för 

studien vad gäller ångest- och nedstämdhetssymtom, en effekt som kan sägas vara kliniskt 

signifikant (Zigmond & Snaith, 1983). Även deltagare 2 och 4 skattar sina depressiva 

symtom på en nivå som ligger under inklusionskriterierna efter avslutad behandling. Vad 

gäller ångestnivå för dessa deltagare har skattningarna sjunkit från trolig ångest (≤11) till 

möjlig ångest (≤8; Breeman, 2014) för deltagare 2 och 4. Dessa fynd är av klinisk relevans 

och stärker bilden av behandlingens effektivitet.  

Resultatet från de dagliga skattningarna är mer tvetydiga och i viss mån motsägelsefulla 

gentemot skattningarna från för- och eftermätningen. För deltagare 4 kan ingen effekt påvisas 

i de dagliga skattningsmåtten. Detta skiljer sig från deltagarens för- och eftermätning, där 

effekt kan ses i skattningar av både ångest- och nedstämdhetssymtom. Denna diskrepans kan 

eventuellt förklaras genom brister i de individuella skattningsskalorna som använts som 

dagligt mått. Resultaten från dessa skattningar har stor spridning mellan olika 

skattningstillfällen, och saknar alltså stabilitet, vilket syns tydligast hos deltagare 4. 

Eventuellt går det också att diskutera om en golveffekt uppnåtts i och med att alla utom 
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deltagare 4 mestadels skattar i skalans lägre del. Då skalan för de dagliga skattningarna inte 

är utprövad eller normerad finns fog för att ifrågasätta hur reliabel och valid den är, till 

skillnad från det välanvända formuläret HADS vilket uppvisar goda psykometriska 

egenskaper. Resultaten från för- och eftermätning bör alltså inte förringas trots att dagliga 

skattningar i samma riktning som för- och eftermätning kan stärka tesen om att behandlingen 

skapat effekt. Detta kan endast observeras hos deltagare 1 och 2. Den effekt som uppmätts i 

för- och eftermätningen hos dessa deltagare backas alltså upp av de dagliga skattningarna. 

Huruvida behandlingen genererat effekterna vid för- och eftermätning hos deltagare 4 är 

oklart då dessa inte kan stärkas av de dagliga skattningarna.  

En tydlig effekt i måttet över ångestkänslighet kan observeras hos deltagare 1, 2 och 4 

vid granskning av för- och eftermätningarna. Hos deltagare 4 kan denna effekt dock inte 

styrkas av de veckovisa mätningarna, varför man bör tolka dessa resultat med försiktighet. 

Vid visuell inspektion av de veckovisa mätningarna från deltagare 3 kan en nedåtgående 

trend urskiljas i måttet avseende ångestkänslighet. Trots att för- och eftermätningen inte ger 

något större utslag på denna variabel för denna deltagare tycks behandlingseffekt finnas då 

den nedåtgående trenden är så pass tydlig i grafen (se Figur 9). Storleksmässigt ligger 

förändringarna i ångestkänslighet i linje med tidigare behandlingsstudier (Smits, Berry, Tarts 

& Powers, 2008). Ångestkänslighet är, som nämnts, en god prediktor för utveckling av såväl 

olika ångestsyndrom som depression (Cox et al., 1999; Olatunji & Wolitzky-Taylor, 2009; 

Plehn & Peterson, 2002). Kopplingar har också hittats mellan ångestkänslighet och 

utveckling av kronisk smärta (Asmundson & Taylor, 1996). Resultaten talar därmed för att 

behandlingen har lovande utsikter i att påverka utveckling av ångestsyndrom, depression 

samt kronisk smärta.  

Den enda deltagare som vid förmätningen uppger att den upplever smärta och därmed 

besvarar hela Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire (ÖMPSQ) är deltagare 
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4. Resultaten visar att deltagaren skattar avsevärt mycket lägre vad gäller psykologiska 

riskfaktorer för utveckling av kronisk smärta efter behandlingen, jämfört med dennes tidigare 

skattningsresultat. Deltagarens svar efter interventionen ligger under det gränsvärde som är 

uppställt för att urskilja individer med högre risk att utveckla kronisk smärta från de som inte 

uppvisar lika hög risk. Vid granskning av deltagarens svar kan man dock se att 

smärtlokaliseringen som denne skattat sina svar utifrån inte är densamma mellan de olika 

mättillfällena och smärta lyfts inte heller som ett problem av deltagaren. Vidare har 

deltagarens dagliga skattningar över smärta hög spridning och trendlinjen har en svagt 

ökande lutning. Någon effekt på smärta kan alltså inte säkerställas för deltagare 4. Trots detta 

är det intressant att fortsatt utreda möjligheten att påverka smärta, såväl vad gäller 

funktionalitet som intensitet, nedstämdhet och ångest genom att rikta interventioner mot 

undvikande som transdiagnostisk process. Detta då undvikande, som tidigare nämnt, är en 

central mekanism i vidmakthållande av såväl kronisk smärta (Vlaeyen & Linton, 2012) som 

depression och ångestsyndrom. Vidare har den aktuella behandlingen gett effekt i mått över 

undvikanden, vilket talar för att behandlingen kan ge effekt även vad gäller smärta och bör 

studeras vidare tillsammans med patienter med primär smärtproblematik.  

Finns det en tidsmässig koppling mellan minskat undvikande (förmodad 

mediator) och symtomreduktion? Vad gäller behandlingens effekt på undvikande som 

emotionsregleringsstrategi syns, som ovan nämnt, störst effekt i måttet för ångestkänslighet. 

Dessa resultat är även kliniskt relevanta då samtliga deltagare skattar klart under gränsvärden 

för olika ångeststörningar i eftermätningen (Reiss et al., 1986; Rodriguez et al., 2004). En 

behandlingseffekt avseende upplevelsemässigt undvikande kan observeras hos deltagare 1 

och 2. Effekten för detta mått är mindre hos deltagare 3 och ingen effekt syns hos deltagare 4. 

Skattningar från samtliga deltagare, förutom deltagare 4, ligger under gränsvärden från 

kliniska normgrupper (Gámez et al., 2014). Deltagare 4 ligger dock över gränsvärdet för 
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patientgruppen i detta normeringsunderlag (M=56,41, SD=12,64; Gámez et al., 2014). Inga 

behandlingseffekter har kunnat säkerställas för beteendemässigt undvikande. Trots att 

samtliga deltagares skattningar för denna variabel ökar svagt under behandlingens gång, 

vilket är önskvärd riktning då formuläret mäter beteendeaktivering, kan dessa förändringar 

inte attribueras till behandlingen eftersom att trenden är uppåtgående även under 

baslinjefasen. Deltagarna tycks dock aktivera sig i relativt högre grad än jämfört med ett 

tidigare urval med liknande egenskaper (Manos et al., 2011).  

För att uttala sig om eventuellt medierande faktorer har ett antal kriterier ställts upp, av 

vilka de första innebär att tydliga associationer mellan behandlingseffekt och mediatorn, samt 

mellan behandlingen och mediatorn, måste finnas (Kazdin, 2007). Vidare är replikering av 

resultaten, samt tydlighet i vilken specifik mediator som är kopplad till effekten, önskvärt. Att 

uttala sig om medierande faktorer utifrån de uppmätta resultaten i den aktuella studien är i 

ljuset av dessa kriterier inte möjligt. Den enda möjliga medierande effekten som kunde 

påvisas fanns hos deltagare 1 vad gäller symtom på ångestkänslighet. Med tanke på kriteriet 

om replikation kan dock denna effekt endast ses som ett indicium om att medierande effekter 

skulle kunna påvisas med mer sofistikerade mätmetoder.  

Deltagarnas skattningar har alltså allt för hög variation i, framförallt, de dagliga 

skattningarna för att medierande faktorer ska kunna utläsas. Detta är till stor del beroende av 

tidigare nämnda brister i de dagliga skattningarna vilket också skapat stor variation i 

baslinjerna. En ytterligare brist är att skattningsskalan endast är implementerad genom en 

kort förklaring, vilket får anses bristfälligt för ett så pass viktigt mått som de dagliga 

skattningsskalorna. För att möjliggöra slutsatser gällande medierande faktorer i framtida 

forskning med liknande design rekommenderas dels att fokus läggs på en förlängd baslinje, 

samt att man använder sig av tekniska innovationer för att utveckla förbättrade och mer 

precisa mätmetoder för de dagliga skattningarna, en fråga som också lyfts tidigare (Dallery, 
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Cassidy, & Raiff, 2013). En annan möjlig väg att gå är att öka den statistiska powern genom 

att välja en annan studiedesign, exempelvis en randomiserad kontrollerad studie. Detta skulle 

möjliggöra andra analysmetoder för att påvisa eventuella medierande faktorer (Kazdin, 2007; 

Kazdin, 2010). Huruvida undvikande som emotionsreglerande strategi medierar effekten i 

ångestskattningar, nedstämdhetsskattningar och psykologiska riskfaktorer kopplade till 

kronisk smärta, är alltså inte möjligt att svara på utifrån studiens resultat. 

Trots att medierande effekter av att förändra dysfunktionella 

emotionsregleringsstrategier inte går att påvisa, så har effekt uppnåtts i mått över 

upplevelsemässigt undvikande och ångestkänslighet, alltså i inre undvikande. Dessutom finns 

effekt i symtomskattning av ångest och nedstämdhet. Hypotesen bakom den tredje 

frågeställningen bygger delvis på teorin om att flexibilitet är av stor vikt vid tillämpning av 

en given emotionsreglerande strategi, i en specifik situation. Dessutom görs antagandet om 

att vissa strategier, benämnda dysfunktionella strategier, är sämre än andra. Genom den 

aktuella interventionen, YAPI:Uni, var syftet att öka tillgång till funktionella 

emotionsreglerande strategier och därigenom också öka möjlighet till flexibel tillämpning av 

emotionsregleringsstrategier. Den effekt som påvisats i inre undvikandemått, samt i för- och 

eftermätningen och i viss mån vid de dagliga skattningarna, talar för att behandlingen lyckats 

minska användning av dysfunktionella emotionsreglerande strategier i viss mån. Därigenom 

kan man argumentera för att såväl ökad flexibilitet som ökad uppsättning strategier har 

uppnåtts hos några av deltagarna. Då inget mått avsett att mäta just ökad mängd funktionella 

strategier, eller flexibilitet i tillämpning av dem, har använts så är dessa slutsatser 

hypotetiska. Att uttala sig med säkerhet i dessa frågor är alltså inte möjligt. Det är därför 

önskvärt att utforska detta hypotetiska samband mellan dysfunktionell och inflexibel 

användning av emotionsreglerande strategier vidare. 

Begränsningar och styrkor 
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Av praktiska omständigheter tillät den aktuella studien inte multipla baslinjer där 

baslinjemätning av de olika deltagarnas inleds vid olika tillfällen. Denna brist kan försämra 

den interna validiteten genom att risken ökar för att andra faktorer än själva interventionen 

ligger bakom effekten, alltså så kallad historia och mognad. För att stötta resultaten från de 

dagliga skattningarna användes ett större testbatteri vid för- och eftermätning. Resultatet från 

detta större batteri pekar i huvudsak i samma riktning som studiens övriga resultat, vilket får 

anses bekräfta de rapporterade fynden i de dagliga skattningarna. Forskningsdesignen 

innehöll dessutom direkta replikationer, vilket stärker hypotesen om att de effekter som 

kunnat påvisas faktiskt härrör ur interventionen och inte av andra faktorer.  

Då studiens yttre tidsram var begränsad till en termin minskades den möjliga tiden för 

datainsamling avsevärt, vilket innebar att det var svårt att uppnå stabilitet i baslinjen. Några 

långtidseffekter kunde inte heller mätas på grund utav detta. Studiens huvudsyfte var dock att 

undersöka den direkta effekten av behandlingen och se om medierande faktorer kunde 

påvisas, samt hur väl studien gick att genomföra. Långtidsuppföljning ligger alltså bortanför 

dessa frågeställningar men bör lyftas i framtida forskning.  

Svårigheterna med de individuella skattningsskalorna vad gäller den höga spridningen i 

svaren och den eventuella golveffekten, utgör en brist i studien. Dessutom har smärta 

operationaliserats på ett otydligt vis då ingen distinktion gjorts mellan smärtintensitet och 

smärtfunktionalitet vilket märks såväl i studien i stort som i de dagliga skattningsskalorna. De 

individuella skattningsskalorna kompletterades dock med psykometriskt välbeprövade 

mätinstrument i det större testbatteriet. Detta är något som visats vara viktigt för att 

säkerställa intern validitet (Kazdin, 2010). En ytterligare problematisk faktor var frånvaron av 

deltagare med långvariga smärtproblem, något studien alltså saknar. Hypotesen om att 

samma behandling kan påverka nedstämdhet, ångest och smärta bör alltså lyftas i framtida 

forskning med en mer heterogen urvalsgrupp.  
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Att använda SCED som design för studien har, som tidigare nämnts, många fördelar vid 

en pilotstudie. En möjlig brist vid användande av denna design är dock att den externa 

validiteten begränsas. Studiens resultat blir alltså svårare att generalisera till en annan kontext 

och en annan population. Dessa svagheter är dock svåra att undgå i en pilotstudie. Utifrån den 

aktuella studiens syfte och frågeställningar bedöms SCED ha varit den mest fördelaktiga 

forskningsdesignen.  

Vidare har flera aspekter tagits i beaktande för att utesluta att andra variabler än 

behandlingen inverkat på resultaten. För att säkra att deltagarna fick samma behandling 

användes behandlingsprotokoll vid face-to-face-träffarna och alla deltagare fick samma 

behandlingstexter och övningar via webbplattformen. Utöver detta har behandlarna 

konsekvent hänvisat tillbaka till behandlingstexterna när de givit deltagarna stöd via 

meddelandefunktionen i webbplattformen, vilket också stärker den interna validiteten.  

Utöver detta utgör ämnets höga relevans en styrka. Att på ett lyckat sätt implementera 

en behandling som är innovativ både vad gäller innehåll och sättet den förmedlas på bidrar 

till fälten för såväl transdiagnostisk behandling som internetlevererad psykoterapi. Att 

dessutom rikta fokus mot gruppen unga vuxna med lindrigare problematik, en grupp som har 

svårare att nås av psykiatrins insatser, är högaktuellt då psykisk ohälsa är ett växande 

problem i denna åldersgrupp. 

Sammanfattning och förslag till framtida forskning  

Resultaten från behandlingen är lovande avseende både genomförbarhet och 

behandlingseffekt på skattning av ångest- och nedstämdhetssymtom. Trots att förändring i 

mått på upplevelsemässigt undvikande och ångestkänslighet kan observeras hos flera 

deltagare har dess medierande potential för kopplingen till symtomminskning inte kunnat 

bekräftas. Behandlingseffekten som uppmätts i skattning av ångestkänslighet är markant och 

detta talar för god behandlingspotential då ångestkänslighet visats vara en riskfaktor för flera 
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ångeststörningar, nedstämdhet samt kronisk smärta. Det finns därmed flera skäl att betrakta 

denna sorts hybridbehandling som lyckad och som ett framgångsrikt sätt att nå ut till gruppen 

unga vuxna. Vidare forskning om den möjliga kopplingen mellan minskande undvikande 

emotionsreglering (förväntad mediator) och symtomminskning efterfrågas. Eventuellt kan 

randomiserade kontrollstudier behöva genomföras för att kunna besvara denna frågeställning 

på önskvärt sätt.  

Hybridbehandling framträder som ett tydligt alternativ i valet mellan traditionell och 

internetlevererad terapi. Resultaten från denna studie är positiva och mer forskning 

efterfrågas. Bland annat vore det intressant att undersöka hur upplevelse av terapeutstöd och 

följsamhet skiljer åt mellan hybridbehandling och traditionell internetlevererad behandling. 

Randomiserade kontrollstudier med avsikt att undersöka detta efterfrågas för att utveckla den 

internetlevererade psykoterapin.   

Det lovande resultatet gällande minskning av inre undvikande talar för att även 

smärtpatienter skulle kunna bli hjälpta av behandlingar riktade mot emotionsreglering. Detta 

trots att den aktuella studiens transdiagnostiska ambition inte kunde utprövas till fullo då 

ingen av deltagarna led av långvarig smärta. Därför behövs fortsatta studier av behandlingar 

liknande YAPI:Uni riktade mot denna patientgrupp.  

Sammanfattningsvis stärker de redovisade resultaten argumentet om att 

transdiagnostiska faktorer fortsatt bör lyftas fram i behandling och behandlingsforskning. 

Detta möjliggör för gemensamma behandlingar riktade mot heterogena patientgrupper, vilket 

kan bidra till både kostnadseffektivitet såväl som tidseffektivitet för både behandlande instans 

som för patienterna. Dessutom bidrar denna studies resultat till den begynnande forskningen 

gällande hybridformat av terapi. De lovande resultaten avseende genomförande och effekt 

talar för vikten av att fortsätta utforska området då många fördelar framför traditionell 

psykoterapi och renodlat internetlevererad behandling har identifierats. 
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Bilaga 1: Screeningintervju mall 

Telefonintervju 

Ge information om: 
 

Introducera oss själva och studien. Jag är psykologstudent och går sista terminen på 
utbildningen. Behandlingen är en del av behandlingsforskning som utförs av Örebro 
universitet tillsammans med akademihälsan. Vi som är behandlare under studien får självklart 
handledning av legitimerad psykolog.  

 

 Behandlingen bygger på KBT - jobbar med färdigheter 
 Samma behandling trots olika eller flera problem: nedstämdhet, ångest/oro, smärta.  
 8 veckor, 3 live, 8 “sessioner” online.  
 Hemuppgifter.  

o Beskriva att det kan ta en del tid och undersöka om det verkar som att 
deltagaren kan klara av det. 

o Kommer du att resa bort innan maj? 
 Man kan må sämre i början.  
 Frivilligt: dra sig ur.  
 Konfidentiellt: ditt deltagande går ej identifiera, inte dina svar kopplade till ditt namn 

heller.  
 

Berätta kortfattat om din situation och vad det är du vill ha hjälp med: 
 

Vad har du för tankar om terapi för nedstämdhet, ångest och/eller smärta? (undersöka 
engagemang, motivation, eget ansvar osv) 
 
 

 

Har du någonsin gått i psykoterapi? 

Ja       Nej 
 Om ja: När och varför? 
 

 

 

Har du under det senaste året vårdats inneliggande på en psykiatrisk avledning? 

Ja       Nej 
 Om ja: När och varför? 
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Har du någon gång mått så dåligt att du skadat dig själv eller tänkt på att göra det? 

Ja       Nej 
 Om ja: Utred vidare om suicidalitet, när hände detta etc? 

 

Dricker du alkohol?  
Ja       Nej 

Om ja: hur ofta? 

 

Har du provat någon annan form av narkotika? 

Ja       Nej 
 Om ja: utred vidare om missbruk föreligger! 

 (Exempelvis: använder du regelbundet?) 

 

Om deltagaren med säkerhet inte är exkluderad boka de tre träffarna: fredag 26/2, fredag 18/3 
och 15/4. 

 

Tack! Vi återkommer! 
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Bilaga 2: Samtyckesdokument 

Deltagande i studien YAPI:Uni 

 

Ditt deltagande i studien YAPI:Uni är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att behöva ange varför. Deltagandet i studien kommer inte att påverka 
din möjlighet att söka vård hos Akademihälsan. 

 
Var vänlig och läs noga igenom dessa punkter, för vilka din signatur innebär godkännande 
av: 

 
● Jag samtycker till att medverka i studien. 
● Jag har blivit tilldelad information om studiens upplägg. 
● Jag har förstått att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta det när som 

helst under studiens gång. 
● Jag godkänner att mina resultat får användas i studien och jag är medveten om att 

alla uppgifter behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (PuL) och att 
rapportering av resultat kommer att presenteras på ett sådant sätt så att inga 
uppgifter går att härledas till individer  
 
 
 

  ______________________________       ______________________________        

                       Signatur                                     Namnförtydligande   

       

 

 

Ansvarig forskare     
Ida Flink 
Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) Örebro universitet 
ida.flink@oru.se 
019-303740  
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Bilaga 3: Behavioral Activation for Depression Scale Short Form (BADS-SF): svensk 

översättning 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I frågorna nedan ska du ringa in den siffran bäst beskriver till vilken grad 
påståendet stämmer överens för dig UNDER DEN SENASTE VECKAN 

  0 = 
Inte alls 

1 2 = lite grann 3 4 = 
mycket 

5 6 = helt och 
hållet 

Det var vissa saker som jag som behövde göra som jag 
ändå inte gjorde 

0 1 2 3 4 5 6 

Jag är nöjd med mängden saker jag gjorde 0 1 2 3 4 5 6 

Jag ägnar mig åt många aktiviteter 0 1 2 3 4 5 6 

Jag fattade bra beslut över vilka aktiviteter och/eller 
situationer som jag utförde/försatte mig i 

0 1 2 3 4 5 6 

Jag var en aktiv person och klarade av målen jag satte ut 0 1 2 3 4 5 6 

Det mesta jag gjorde jag för att fly undan eller undvika 
något obehagligt 

0 1 2 3 4 5 6 

Jag ägnade mycket tid åt att tänka om och om igen på 
mina problem 

0 1 2 3 4 5 6 

Jag ägnade mig åt aktiviteter som skulle distrahera mig 
från att må dåligt 

0 1 2 3 4 5 6 
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Bilaga 4: Brief Experiential Avoidance Questionnaire (BEAQ): svensk översättning 

 

Indikera ditt svar genom att ringa den siffran som bäst visar till vilken grad du 
håller med om nedanstående påståenden 

1: Håller 
absolut 
inte med 

2: Håller 
inte med 

3: Håller 
inte med 
riktigt 

4: Håller 
med till 
viss del 

5: Håller 
med till 
ganska stor 
del 

6: Håller 
absolut 
med 

 

Nyckeln till att ha ett bra liv är att aldrig känna smärta 1 2 3 4 5 6 

Jag är snabb när det gäller att lämna situationer som gör att jag 
känner ett obehag 

1 2 3 4 5 6 

När obehagliga minnen dyker upp så försöker jag att hålla dem 
borta 

1 2 3 4 5 6 

Jag känner mig bortkopplad från mina emotioner 1 2 3 4 5 6 

Jag gör inte saker förrän jag absolut måste 1 2 3 4 5 6 

Rädsla och ångest stoppar mig inte från att göra viktiga saker 1 2 3 4 5 6 

Jag skulle kunna ge upp mycket för att inte känna dåliga känslor 1 2 3 4 5 6 

Jag gör sällan saker när det finns en risk att jag kommer bli 
upprörd 

1 2 3 4 5 6 

Det för svårt för mig att veta vad jag känner 1 2 3 4 5 6 

Jag försöker att skjuta upp jobbiga uppgifter så länge som 
möjligt 

1 2 3 4 5 6 

Jag anstränger mig för att undvika obekväma situationer 1 2 3 4 5 6 

En av mina stora mål är att vara fri från smärtsamma emotioner 1 2 3 4 5 6 

Jag jobbar hårt för att hålla borta upprörande känslor 1 2 3 4 5 6 

Om jag har några tvivel om någonting så gör jag det bara inte 1 2 3 4 5 6 

Smärta innebär alltid lidande 1 2 3 4 5 6 



TRANSDIAGNOSTISK HYBRIDBEHANDLING I STUDENTHÄLSOVÅRDEN  

 

72  

Bilaga 5: Skriftlig information om behandlingen 

Information till deltagare i studien YAPI:Uni 

 

Informationen nedan är till för att du ska få en bild av studien YAPI:Uni gällande syfte 
och upplägg samt att du som deltagare ska få en förståelse för vad det innebär att 
delta i studien. 
 

Studiens syfte 

Studien syftar till att utvärdera en kort psykologisk behandlingsmetod baserad på 
kognitiv beteendeterapi (KBT) via Internet och ett fåtal “live-träffar” riktade mot 
problemen nedstämdhet, ångest och kronisk smärta. Du som deltagare kommer att få 
ta del av behandlingen och kommer därmed utveckla strategier och färdigheter som 
gör att du ska kunna hantera problem som dessa bättre. Programmet utgår från 
vetenskapligt väl beprövade metoder.  
 

Ditt deltagande i studien 

Behandling pågår i 8 veckor och du kommer att få träffa en mentor (som är en 
psykologkandidat under sista året av sin utbildning). Du kommer att starta upp studien 
i Akademihälsans lokaler tillsammans med din mentor och kommer sedan att träffa 
denne två gånger till under dessa 8 veckor (alla live-träffar planeras in i början av 
behandlingen). Du kommer att få fylla i mycket korta dagliga och veckovisa 
skattningar om ditt mående under behandlingens 8 veckor och även två veckor innan 
uppstarten (alltså 10 veckor allt som allt). Efter behandlingen kommer du att få fylla i 
samma formulär som du fyllde i online på Akademihälsans hemsida när du anmälde 
ditt intresse om att delta i studien. 
 
Ditt deltagande innebär också att du, för att kunna ta till dig behandlingen på bästa 
sätt, förväntas göra vissa uppgifter under behandlingen.   
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Viktigt att veta 

Allt material som samlas in kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen 
(PuL; 1998:204). Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Enligt 
personuppgiftslagen, PuL, har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga ta 
del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 
Kontaktperson är Ida Flink, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, 
Örebro universitet, ida.flink@oru.se, 019-303740. Informationen som samlas in under 
studien är konfidentiell, vilket betyder att den hanteras med försiktighet så att ingen 
får reda på att just du deltar och vad du svarar i frågeformulär. Resultatet kommer att 
publiceras på olika sätt, till exempel i vetenskapliga tidskrifter. Där kommer det dock 
vara omöjligt att se att just du har deltagit i studien. Att delta i studien är frivilligt 
och du får avbryta när som helst utan att ange någon särskild orsak och utan att det 
får några konsekvenser för dig. Att delta i studien är riskfritt men som i all psykologisk 
behandling kan du må lite sämre precis i början av behandlingen, eftersom man jobbar 
med saker som är jobbiga för en. Om du avbryter kommer vi att kontakta dig och höra 
hur du mår för att säkerställa att du inte är i behov av ytterligare hjälp.    
  
    
   
 
 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter till ansvariga för studien 

Ida Flink, leg. psykolog, fil. dr. psykologi. Projektansvarig 
E-post: ida.flink@oru.se 
 
Gustav Karlsson, psykologkandidat.  
E-post: yapiprojektet@gmail.com 
 
Lina Moberg, psykologkandidat.  
E-post: yapiprojektet@gmail.com 
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