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Psykologprogrammet omfattar 300 högskolepoäng över 5 år. Vid Linköpings universitet har 

programmet funnits sedan 1995. Utbildningen är upplagd så att studierna från början är 

inriktade på den tillämpade psykologins problem och möjligheter och så mycket som möjligt 

liknar psykologens yrkessituation. Bland annat omfattar utbildningen en praktikperiod om 12 

heltidsveckor samt eget klientarbete på programmets psykologmottagning. Studierna sker 

med hjälp av problembaserat lärande (PBL) och är organiserade i åtta teman, efter en 

introduktions kurs på 7,5hp: kognitiv och biologisk psykologi, 37,5 hp; utvecklingspsykologi 

och pedagogisk psykologi, 52,5 hp; samhälle, organisations- och gruppsykologi, 60 hp; 

personlighetspsykologi och psykologisk behandling, 67,5 hp; verksamhetsförlagd utbildning 

och profession, 27,5 hp; vetenskaplig metod, 17,5 hp samt självständigt arbete, 30 hp.  

 

Den här rapporten är en psykologexamensuppsats, värderad till 30 hp, vårterminen 2017. 

Handledare har varit Gerhard Andersson och biträdande handledare har varit Naira Topooco. 
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SAMMANFATTNING 

 

Inom ramen för UNG-projektet avsåg föreliggande studie undersöka alliansens betydelse i 

vägledd iKBT för ungdomar mellan 15-19 år med depression och samsjuklighet. Vidare 

ämnade studien undersöka alliansens utveckling under behandlingens gång. Totalt 

inkluderades 70 deltagare till projektet, där aktuell studie använde data från de 35 deltagare 

som randomiserats till behandlingsgrupp. Det prediktiva värdet hos allians, mätt med 

Working Alliance Inventory-Short (WAI-S), beräknades utifrån partiell korrelationsanalys. 

Utfallsmåttet utgjordes av förändringsvärden i Beck Depression Inventory-II (BDI-II) mellan 

för- och eftermätning. I syfte att undersöka alliansens utveckling genomfördes envägs 

variationsanalys (ANOVA) med upprepad mätning. Resultatet gav inga indikationer på att 

deltagarskattad allians predicerar behandlingsutfall, varken före eller tidigt i behandling. Inte 

heller tidig behandlarskattad allians tycks predicera utfall. Vidare visade resultatet att 

deltagarnas alliansskattning förändrades i positiv riktning över tid, där det förelåg en 

signifikant skillnad mellan för- och eftermätning. Studiens resultat tyder således på att allians 

är möjligt att uppnå i iKBT för ungdomar i samma utsträckning som i sedvanlig behandling, 

men att den inte tycks ha samma betydelse för utfall. Vidare forskning på allians och andra 

potentiella prediktorer är nödvändig för att ytterligare effektivisera, vidareutveckla och 

förbättra internetbehandling för målgruppen. 
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UNG 

 

Depression hos ungdomar är ofta svårupptäckt vilket resulterar i att en stor andel unga inte får 

möjlighet till behandling (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). 

Ytterligare anledningar till att många ungdomar med psykisk ohälsa inte erbjuds behandling är 

vårdens begränsningar gällande exempelvis stora geografiska avstånd, begränsad tillgång till 

psykolog och bristande flexibilitet i det traditionella behandlingsformatet (Hedman, Carlbring, 

Ljótsson & Andersson, 2014).  

UNG är ett forskningsprojekt med en randomiserad kontrollerad design, där ungdomar 

mellan 15-19 år erbjudits vägledd internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) för 

depression med eller utan samsjuklighet. Projektet syftade till att undersöka effekten av iKBT-

behandling för målgruppen, och till att ge fördjupad kunskap inom området internetbaserad 

behandling för ungdomar. I ett större perspektiv undersöktes potentialen till att öka utbudet och 

tillgängligheten av evidensbaserad vård genom internetbaserad behandling. 

Inom ramen för forskningsprojektet UNG skrivs tre psykologexamensuppsatser. Den 

aktuella uppsatsen syftar till att utöka kunskap om alliansens betydelse i vägledd 

internetbaserad KBT för ungdomar med depression och samsjuklighet. Allians betraktas som 

den mest robusta prediktorn i sedvanlig behandling, men tycks däremot inte vara en etablerad 

prediktor i iKBT. Vad gäller ungdomar är forskningsläget än mer begränsat. Aktuell studie 

motiveras av det inkonklusiva och bristfälliga forskningsläget, och ämnar att tillföra kunskap 

om vad som predicerar terapeutisk förändring för en ung målgrupp vid detta behandlingsformat.  

De ytterligare två uppsatserna som skrivs inom forskningsprojektet studerar behandlingsutfall 

(Johansson & Åberg, 2017) respektive kunskapsnivå som prediktor för behandlingsutfall 

(Byléhn & Dahlström, 2017).  

 

BAKGRUND 

 

Depression 

 

Definition 

Depression klassificeras som en affektiv sjukdom och kan orsaka såväl lidande som nedsatt 

funktion (SBU, 2014). Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.; 

DSM-5; American Psychiatric Association [APA], 2013) karaktäriseras depression av ett 

kluster av både psykologiska, beteendemässiga och fysiologiska symtom, där nedstämdhet och 

anhedoni utgör kärnsymtomen. Utöver dessa ska minst fyra av följande symtom förekomma: 

aptit- eller viktförändringar, sömnstörningar, psykomotorisk agitation/hämning, energilöshet, 

koncentrationssvårigheter eller minskad förmåga till beslutsfattande, skuldkänslor eller upplevd 

värdelöshet samt återkommande tankar kring död, suicid eller suicidbenägenhet. Symtomen ska 

ha förekommit under en sammanhängande period av två veckor, och orsaka en signifikant 

funktionsnedsättning och/eller lidande, inte kunna kopplas till fysiska orsaker och inte bättre 

kunna förklaras av ett annat tillstånd (APA, 2013). Hos ungdomar kan depression även 

kännetecknas av en samtidig irritabilitet (Thapar, Collishaw, Potter & Thapar, 2010), vilket 

tillåts ersätta ett av kärnsymtomen utifrån DSM-5 (APA, 2013).  
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Förekomst av depression hos unga 

Studier tyder på att depressionsprevalensen hos ungdomar i Sverige har ökat under de senaste 

årtiondena (Petersen et al., 2010). I en studie av Balázs med kollegor (2013) uppges 10 % av 

personer mellan 14 och 16 år uppfylla kriterierna för egentlig depression. SBU (2014) 

rapporterar att förekomsten av depression uppskattas vara 5-8 % efter puberteten, och att 

depression är tre till fyra gånger vanligare hos flickor jämfört med pojkar. Under ungdomsåren 

är depression starkt associerat med suicidalt beteende (Thapar et al., 2012), och Socialstyrelsen 

(2009) rapporterar suicid som en av de vanligaste dödsorsakerna hos personer mellan 16 och 

24 år. I en metaanalys av Wesselhoeft, Sørensen, Heiervang och Bilenberg (2013) framkommer 

att subklinisk depression är mer förekommande än egentlig depression i tidiga ungdomsår. 

Lewinsohn, Shankman, Gau och Klein (2004) uppskattar att upp till 26 % av ungdomar har 

subkliniska depressionssymtom. I senare tonår blir subklinisk depression mindre vanlig 

samtidigt som prevalensen för egentlig depression ökar (Wesselhoeft et al., 2013), där 

obehandlat subkliniskt tillstånd utgör en riskfaktor för djupare depression (Wesselhoeft et al., 

2013; Hill, Pettit, Lewin, Sohn, Seeley & Klein, 2014). Klein, Shankman, Lewinsohn och 

Seeley (2009) fann att risken för att ett subkliniskt tillstånd eskalerar till egentlig depression är 

67 %. Risken för en utveckling från subklinisk till klinisk depression kan bli så hög som 90 % 

hos de ungdomar som har tre eller fler av följande riskfaktorer: högre svårighetgrad av 

subkliniska depressionssymtom, medicinska tillstånd/symtom, historia av suicidala tankar, 

historia av ångeststörning samt förekomst av depression i familjen (Klein et al., 2009).  

 

Diagnosticering av depression 

Att använda självskattningsformulär har visats vara ett såväl tids- som kostnadseffektivt 

tillvägagångssätt för att screena för depression hos ungdomar (Thapar et al., 2012). Ett väl 

underbyggt formulär för att upptäcka förekomst och förändringar av depressionssymtom hos 

ungdomar är The Mood and Feelings Questionnaire 33-1 (MFQ-33-1; Daviss et al., 2006). Vid 

utslag på screening bör en mer fördjupad psykiatrisk bedömning utföras, vilken utgör grunden 

för eventuell diagnosticering (SBU, 2014). Kliniska intervjuer med ungdomar liknar ofta de 

intervjuer som genomförs med den vuxna populationen (Thapar et al., 2010). Thapar med 

kollegor (2010) betonar dock fördelarna med att intervjua både patient och vårdnadshavare vid 

bedömning och diagnosticering av denna patientgrupp, i syfte att få information om specifika 

depressionssymtom och huruvida symtomen orsakar funktionsnedsättningar. SBU (2014) 

menar att intervjuer med patient och vårdnadshavare kan ge kompletterande information, och 

ger således förutsättningar för en mer tillförlitlig bedömning. Vid diagnosticering av depression 

bör tillståndet värderas utifrån dess allvarlighetsgrad genom att benämna den som lindrig, 

måttlig eller svår (Socialstyrelsen, 2016). Denna bedömning baseras på både antal och intensitet 

i depressiva symtom (APA, 2013).  

I de fall där kriterierna för egentlig depression inte uppfylls men det föreligger 

depressiva symtom, kan diagnosen subklinisk depression användas (Socialstyrelsen, 2016). 

Subklinisk depression kan orsaka stort lidande och funktionsnedsättning, och dessutom utgör 

ett obehandlat subkliniskt tillstånd en riskfaktor för senare utveckling av egentlig depression 

(Wesselhoeft et al., 2013; Hill et al., 2014). Detta pekar på vikten av att uppmärksamma även 

dessa tillstånd. 
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Diagnostiska överväganden vid bedömning av unga 

En försvårande omständighet vid bedömning och diagnosticering av psykisk ohälsa hos 

ungdomar är att symtombilden ofta är otydligare hos denna åldersgrupp i jämförelse med vuxna 

(SBU, 2014). Depressionssymtom kan även förekomma vid andra tillstånd, såsom schizofreni, 

bipolärt syndrom och uppförandestörning (APA, 2013). Utöver differentialdiagnostiska 

överväganden vid bedömning, bör även eventuell samsjuklighet uppmärksammas. 

Sannolikheten för komorbida tillstånd hos ungdomar med depression har uppskattats till 66 % 

(Ford, Goodman & Meltzer, 2003). Thapar och kollegor (2012) sammanfattar att ungdomar 

med depression har fyra till elva gånger så stor sannolikhet att ha en komorbid 

uppförandestörning, i jämförelse med normalpopulationen. I en studie av Balázs med kollegor 

(2013) påvisades även en stark korrelation mellan depression och ångest hos ungdomar i åldern 

14-16 år, där ungdomarna uppvisade komorbida ångestsymtom i nio fall av tio. Forskarna 

sammanfattade även att depression kan försvåra andra slags tillstånd, såsom ätstörningar, 

autismspektrum och ADHD. Likaså associeras samsjuklighet med svårare psykopatologi, större 

funktionsnedsättningar, ökad suicidalitet samt sämre behandlingsutfall i jämförelse med 

patienter med icke-komorbida tillstånd (Balázs et al., 2013). Vidare tycks samsjuklighet vara 

mer förekommande vid svårare depressionstillstånd (Angold, Costello & Erkanli, 1999). 

Vid bedömning och diagnosticering av psykisk ohälsa hos ungdomar bör det dock 

finnas en reflektion kring normalitet och avvikelse i denna åldersgrupp, då det kan tänkas finnas 

risk för patologisering av åldersadekvata förändringar i sinnestillstånd och beteenden. Andersen 

och Teicher (2008) diskuterar att fluktueringar i affekter hos ungdomar kan härledas till 

hjärnans utveckling, som exempelvis förändringar i amygdala och accumbenskärnan vilka har 

viktiga funktioner för reglering av sinnesstämning. Vidare skriver författarna att ungdomar vid 

vissa tidpunkter utsätts för maximal sårbarhet för kontextuella influenser, på grund av hjärnans 

utveckling och pågående mognadsprocess, och att detta kan gestaltas som depressiva episoder 

(Andersen & Teicher, 2008). Blom med kollegor (2016) diskuterar även att kontextuella 

faktorer i modern tid såsom hög stress, teknikanvändning och bruk av sociala medier, kan vara 

en förklaring till depressiva symtom hos ungdomar. Ungdomar har föreslagits vara särskilt 

sårbara för social stress (Fuhrmann, Knoll & Blakemore, 2015), något som kan tänkas ha ökat 

i takt med den tekniska och mediala samhällsutvecklingen. 

 

Behandling av depression 

 

I dagsläget finns ett flertal behandlingsmetoder att tillgå vid behandling av depression hos 

ungdomar (David-Ferdon & Kaslow, 2008; Thapar et al., 2012). Till de främst utvärderade 

evidensbaserade psykosociala behandlingsmetoderna för ungdomar hör kognitiv beteendeterapi 

(KBT) och interpersonell terapi (IPT), även om det enbart finns ett fåtal metaanalyser som talar 

för behandlingsmetodernas effektivitet (Thapar et al., 2012). Två metaanalyser indikerar att 

KBT är effektivt, dock med effektstorlek på 0.3 Cohens d (David-Ferdon & Kaslow, 2008; 

Thapar et al., 2012) vilket klassas som en liten effekt (Borg & Westerlund, 2010). Mufson och 

Sills (2006) sammanfattar att IPT har gott stöd i ett flertal RCT-studier, i jämförelse med både 

aktiva respektive passiva kontrollgrupper. För ungdomar klassas både KBT och IPT som 

troligen effektiva (probably efficacious) och de är i dagsläget de psykosociala 

behandlingsmetoder som utifrån forskning bör rekommenderas för denna målgrupp (David-



4 

 

Ferdon & Kaslow, 2008; Socialstyrelsen, 2016). Det finns även indikationer på att andra 

interventioner kan vara lika effektiva. En nyligen publicerad studie (Goodyer et al., 2017) 

indikerar att det inte finns någon skillnad i effekt mellan KBT, korttidspsykoanalytisk terapi 

och en kort psykosocial intervention vid behandling av måttlig till svår depression hos 

ungdomar. 

 

KBT 

KBT är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika psykologiska behandlingsmetoder som 

huvudsakligen baseras på inlärnings- eller kognitiv psykologi (Öst, 2010). KBT inrymmer ett 

flertal diagnosspecifika modeller för de vanligaste psykiatriska diagnoserna med specifika 

förklaringar till uppkomst och behandling. KBT har ett vetenskapligt och strukturerat 

förhållningssätt där behandlingen har ett tydligt handlingsfokus och syftar till att öka funktion 

och minska lidande. Vidare integreras ofta såväl kognitiva som beteendefokuserade 

interventioner i de flesta behandlingar (Öst, 2010).  

Vid behandling av depression nämner Andersson (2012) tre olika teoretiska 

förhållningssätt som kan urskiljas – inlärningsteori, kognitiv psykologi samt tredje vågens 

beteendeterapi. Ett inlärningsteoretiskt förhållningssätt genomsyrar ofta depressionsbehandling 

med hänsyn till den vikt som läggs vid beteendeaktivering, en evidensbaserad intervention där 

patienten får lära sig att se sambandet mellan aktivitet och mående (Martell, Dimidjian & 

Herman-Dunn, 2013). Efter att dagliga aktiviteter kartlagts fortsätter individen med att 

successivt förändra invanda mönster genom att aktivera sig för att komma i kontakt med fler 

positiva förstärkare (Martell et al., 2013). Depressionsbehandling lägger som tidigare nämnt 

även vikt vid kognitiva interventioner, ofta i form av att synliggöra och utmana negativa 

automatiska tankar som individen har om sig själv, omvärlden och framtiden (Andersson, 

2012). Detta sker ofta genom att realitetstesta antaganden och att hitta alternativa sätt att se på 

sin tillvaro (Ramnerö, 2013). Utöver dessa två teoretiska perspektiv nämner Andersson (2012) 

även acceptans- och mindfulnessinriktade strategier från tredje vågens beteendeterapi, som 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes, Strosahl & Wilson, 2014). Vid 

depressionsbehandling kan dessa tekniker antingen kombineras med traditionella KBT-tekniker 

eller ersätta kognitiva interventioner (Andersson, 2012). 

 

Anpassningar av KBT för unga 

KBT för ungdomar har många likheter med den behandling som genomförs med vuxna (Svirsky 

& Thulin, 2010). Skillnader i och anpassning av behandling relaterar till det faktum att 

ungdomar fortfarande utvecklas, att de ofta befinner sig inom skolans ram och i många fall bor 

med sina föräldrar. Således har de ofta begränsade möjligheter att påverka sin livssituation och 

väljer sällan själva att söka behandling (Svirsky & Thulin, 2010). Kingery och medarbetare 

(2006) menar att kronologisk ålder kan ge en fingervisning om förväntade förmågor, men att 

det i behandling är centralt att ta hänsyn till ungdomens kognitiva, sociala och emotionella 

utvecklingsnivå. Detta eftersom sådana förmågor kan ha en stor inverkan på ungdomens 

förmåga att effektivt delta i och dra nytta av behandlingen (Kingery et al., 2006). Anpassning 

av behandling för unga kan handla om att förenkla språket där liknelser utgör centrala delar 

(Svirsky & Thulin, 2010). Ytterligare viktiga anpassningar är fokus på återgång till skolan, 

liksom att upprätta en stöttande miljö kring ungdomen där föräldrar eller andra anhöriga 
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involveras (SBU, 2014). Det primära målet är att minska lidande, återställa funktionsnivå, 

förebygga återfall samt uppnå symtomfrihet (SBU, 2014). De huvudsakliga inslagen i KBT-

behandling för ungdomar är psykoedukation om tillståndet, gemensam målformulering (ibland 

tillsammans med föräldrar) och anpassade hemuppgifter (Svirsky & Thulin, 2010). Således 

finns det både likheter och skillnader i behandlingsupplägg för vuxna respektive ungdomar, där 

skillnaderna huvudsakligen utgörs av anpassningar efter ungdomens utvecklingsnivå och 

livssituation. 

 

Internetbaserad psykologisk behandling 

Det begränsade utbudet av evidensbaserad psykologisk behandling i kombination med ett 

växande behov av kostnadseffektiva behandlingsmetoder ses som faktorer som föranlett 

intensiv forskning på internetterapi (Hedman et al., 2014). Under de senaste årtiondena har 

internetterapi vuxit fram som ett effektivt alternativ till sedvanlig behandling (Andersson, 

Carlbring & Lindefors, 2016). Trots att internetbehandling i många fall ramas in som en 

enhetlig behandlingsform, tycks det finnas ett flertal variationer inom begreppet. Ofta delas 

internetbehandling in i flera undergrupper beroende på grad av terapeutkontakt (Hedman et al., 

2014), där Scogin (2003) mer specifikt nämner fyra kategorier. Dessa kategorier är (1) 

självhjälpsbehandling, (2) till största del självhjälp, (3) terapi med minimal terapeutkontakt och 

(4) till största del terapeutadministrerad terapi (Scogin, 2003). Hedman med kollegor (2014) 

menar att den mest förkommande formen av internetbehandling i Sverige är vägledd självhjälp, 

där behandlaren är känd för klienten. Författarna summerar även att behandlingen ofta bygger 

på att deltagaren tar del av självhjälpstexter, det vill säga moduler, i kombination med 

hemuppgifter. Vidare rapporterar deltagaren sina hemuppgifter till behandlaren via ett e-

postliknande system på den aktuella plattformen. Utöver text förekommer ofta även modaliteter 

som bild, ljud och video (Hedman et al., 2014).  

Terapeutstöd är ett inslag i så gott som all internetbehandling idag (Carlbring & 

Andersson, 2006). Intressant nog finns det även forskning som visar att det finns ett tydligt och 

linjärt samband mellan grad av behandlarstöd och utfall i behandlingen. Johansson och 

Andersson (2012) fann de starkaste effektstorlekarna i studier där behandlarkontakt hade 

funnits såväl innan som under behandling (d = 0,76), medan de svagaste effekterna återfanns i 

studier utan behandlarkontakt antingen före eller under behandling (d = 0,21). En metaanalys 

av Richards och Richardson (2012) visar i linje med detta att behandlingar med hög grad av 

behandlarkontakt gav bättre resultat och färre avhopp i jämförelse med icke-vägledda 

behandlingar. 

 

iKBT 

Spek och kollegor (2007) betonar att KBT lämpar sig väl för anpassning till internetformat då 

behandlingsmetoden är strukturerad och syftar till att utveckla nya typer av kognitioner och 

beteenden. Forskning på iKBT har dessutom gett lovande resultat, vilket tyder på hög potential 

som behandlingsmetod i ett allt mer teknologiskt samhälle. En systematisk översiktsartikel 

visar att vägledd iKBT vid depression är lika effektivt som sedvanlig terapi (Cuijpers, Donker, 

van Straten, Li, & Andersson, 2010). Sammanställningen analyserade data från RCT-studier 

som gjort en direkt jämförelse mellan iKBT och sedvanlig behandling vid depression. 

Författarna fann heller inte några signifikanta skillnader vid uppföljning ett år senare. Detta ger 
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en indikation om att traditionell terapi och vägledd självhjälp kan vara lika effektiva (Cuijpers 

et al., 2010). Vidare stöder forskning utövande av iKBT även i en klinisk kontext, då en 

metaanalys visar att iKBT är lika effektivt som face-to-face-terapi (IPT, KBT och andra 

psykologiska interventioner) i primärvårdssammanhang (Linde et al., 2015).  

 

iKBT för ungdomar 

Majoriteten av forskningen kring iKBT är baserad på en vuxenpopulation, men det finns ett 

växande evidensläge för yngre målgrupper (Vigerland et al., 2016). Spence, March, Vigerland 

och Serlachius (2016) framhåller att det är svårt att dra slutsatser utifrån den begränsade mängd 

forskning som finns inom området för iKBT för ungdomar, liksom att det försvåras av den 

metodologiska heterogenitet som befintliga studier präglas av. Olika grad av behandlarkontakt, 

föräldradeltagande, gruppinteraktion över internet och typ av material mellan de olika studierna 

gör det problematiskt att utröna de mest effektiva formaten av iKBT för målgruppen (Spence 

et al., 2016). Trots begränsat antal studier och metodologiska brister, finns det studier som visat 

lovande resultat för iKBT (Vigerland et al., 2016). En nyligen publicerad metaanalys visar att 

iKBT för unga tycks vara effektivt vid tillstånd såsom depression, ångestsyndrom, 

tvångssyndrom, insomni och kronisk smärta (Vigerland et al., 2016). Vidare finns evidens för 

iKBT vid ätstörningstillstånd och kroppsuppfattningsproblematik (Heinicke, Paxton, McLean 

& Wertheim, 2007), liksom för preventiva insatser vid depressiva besvär (O'Kearney, Gibson, 

Christensen & Griffiths, 2006). 

 

För- och nackdelar med iKBT 

Internetbehandling lyfts ofta fram som en kostnadseffektiv och lättillgänglig behandling 

(Hedman et al., 2014; Spek et al., 2007; Spence et al., 2016), samtidigt som den har visats vara 

lika effektiv som sedvanlig behandling vid bland annat depression (Wright et al., 2005). Ökad 

grad av anonymitet är likaså en aspekt som ofta betonas som en fördel med iKBT i jämförelse 

med traditionell behandling (Spek et al., 2007). Med hänsyn till den barriär för hjälpsökande 

som stigma kring psykisk ohälsa kan innebära, kan iKBT ses som ett mindre stigmatiserat 

behandlingsalternativ som kan få fler patienter att söka vård (Gega, Marks & Mataix-Cols, 

2004; Musiat & Tarrier, 2014). Utöver ovan nämnda aspekter, kan patientens möjlighet att ta 

del av behandlingen i egen takt ses som ytterligare en anledning att överväga internetbehandling 

(Hedman et al., 2014; Spek et al., 2007). För ungdomar som går i skolan kan möjligheten att 

läsa och återkomma till modultexter samt jobba med hemuppgifter i egen takt ses som värdefullt 

då formatet öppnar upp för en mer flexibel behandling.  

En nackdel med internetbehandling som ofta lyfts fram i litteraturen är att andelen 

avhopp uppgår till 15-35 % i iKBT (Kaltenthaler, Parry, Beverly & Ferriter, 2008; Spence et 

al., 2016; van Ballegooijen et al., 2014), även om andelen avhopp i internetbehandling inte 

skiljer sig signifikant från sedvanlig terapi (van Ballegooijen et al., 2014). Att behandlingen 

ställer krav på koncentration, läs- och skrivförmåga är likaså något som kan upplevas 

problematiskt för deltagare, även de som inte har någon fastställd diagnos inom dessa områden 

(Michel, 2010). Vidare kan okunskap och problem relaterade till teknik tänkas orsaka 

svårigheter i behandling (Yuen, Goetter, Herbert & Forman, 2012). Yuen och medarbetare 

(2012) framhåller även att internetbaserad självhjälp med begränsad terapeutkontakt kan vara 

otillräckligt för att motivera och engagera till mer krävande övningar som exponering och 
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beteendeaktivering, framför allt för patienter med högre grad av nedsättning. Andersson och 

medarbetare (2006) föreslår att utökning av terapeutkontakt skulle kunna vara en möjlighet för 

att öka motivation hos deltagare liksom för att öka antalet deltagare som svarar på behandling.  

 

Verksamma komponenter i psykologisk behandling 

 

Prediktionsforskning 

Det finns en lång historia av forskning på behandlingsutfall (Kazdin, 2007; Kazdin, 2009), och 

konsensus är att psykoterapi är verksamt vid ett flertal olika psykiatriska tillstånd. Sådana 

studier säger dock ingenting om vilka mekanismer som bidrar till behandlingsutfall, det vill 

säga vad som gör behandlingen verksam (Kazdin, 2007). Prediktionsforskning ökar möjligheter 

att utveckla behandlingsmetoder för att maximera terapeutisk förändring (Kazdin, 2009), och 

är således av stort värde för att kunna anpassa behandling i syfte att öka behandlingsrespons 

(Beard et al., 2016). Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer och Fang (2012) sammanfattar att 

behandlingsresponsen för KBT vid behandling av depression varierar mellan 51 % till 87 %. 

En relativt stor andel patienter svarar således inte på behandling utan upplever ett fortsatt 

lidande, vilket även orsakar samhällsmässiga kostnader för förlängd psykiatrisk vård samt 

minskad produktivitet (Beard et al., 2016). Även om det finns många teorier kring verksamma 

mekanismer bakom olika typer av psykoterapier är evidensläget bristfälligt (APA, 2006; Carter 

et al., 2015; Kazdin, 2007; Kazdin, 2009), såväl för traditionella som mer moderna 

behandlingsformat. APA (2006) har uppmärksammat bristen på studier som undersöker 

behandlingseffekter utifrån specifika patientfaktorer och under vilka omständigheter en 

behandling har effekt, och lyfter att den typen av studier bör prioriteras i framtida forskning. 

Carter med kollegor (2011) menar även att den befintliga prediktionsforskningen är i behov av 

replikering. De lyfter att forskningen är ytterst heterogen gällande exempelvis metodologi och 

psykoterapimetoder, och att det således inte går att konstatera en säkerställd samling 

prediktorer. Carter med kollegor (2015) problematiserar dessutom i en senare studie att 

undersökta faktorer endast hade ett relativt litet prediktivt förklaringsvärde.  

 

Prediktorer 

Kraemer, Wilson, Fairburn och Agras (2002) beskriver att prediktorer är variabler som föregår 

och påverkar behandlingsutfall, men inte interagerar med studiens betingelser. Det har gjorts 

studier på prediktorer som associeras med KBT, såsom psykoedukation (Christensen, Griffiths, 

& Jorm, 2004), hemuppgifter (Strunk, Cooper, Ryan, DeRubeis & Hollon, 2012) och 

exponering (Barrera, Grubbs, Kunik & Teng., 2014). Carter med kollegor (2015) sammanfattar 

dock att det finns ett generellt antagande om att det är ospecifika faktorer eller faktorer som är 

gemensamma för alla terapimetoder som huvudsakligen bidrar till behandlingsutfall. Den 

prediktor som i forskning visats vara den starkaste och mest robusta faktorn för lyckad 

behandling är terapeutisk allians, även om den endast förklarar en relativt liten del av den totala 

variansen i behandlingsutfall (Carter et al., 2015; Horvath, 2006; Horvath, Del Re, Flückiger & 

Symonds, 2011).  

Prediktionsforskningen vid internetbaserad terapi för depression är begränsad (Hedman 

et al., 2014). Andersson, Wagner och Cuijpers (2016) konstaterar att det är oklart huruvida det 

är samma faktorer som kan förklara symtomreduktion vid internetbaserad KBT som vid 

http://onlinelibrary.wiley.com.e.bibl.liu.se/doi/10.1002/jclp.22269/full
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sedvanlig terapi. En studie av Spek, Nyklíček, Cuijpers och Pop (2008) indikerar att initial 

symtomgrad predicerar symtomförändring mätt vid behandlingsavslut, liksom att kvinnligt kön 

och låg grad av neuroticism har ett positivt prediktivt värde. En annan studie tyder på att antal 

tidigare depressiva episoder predicerar behandlingsutfall, på så sätt att ju färre episoder desto 

bättre utfall (Andersson, Bergström, Holländare, Ekselius & Carlbring, 2004). Vidare tycks 

personer som upplever iKBT som en trovärdig behandling uppnå en snabbare förbättring, och 

uppvisa färre depressionssymtom vid behandlingsavslut jämfört med personer som inte 

upplever behandlingen som trovärdig (El Alaoui et al., 2016). 

 

Prediktionsforskning inom området för unga 

Det finns begränsad kunskap kring förändringsmekanismer i psykoterapi för ungdomar 

(Kazdin, 2009; Schmidt & Schimmelmann, 2015; Spence et al., 2016; Weersing & Weisz, 

2002). En del av de studier som undersökt förändringsmekanismer vid behandling av ungdomar 

har studerat patientspecifika faktorer (Schmidt & Schimmelmann, 2015), såsom ungdomars 

motivation till behandling (Merrill, Warren, Garcia & Hardy, 2017). Vidare har det även 

genomförts studier som undersökt huruvida förväntningar på terapin predicerar 

behandlingsutfall (Dew & Bickman, 2005), där en nyligen genomförd kvalitativ studie visar att 

ungdomars förväntningar inför depressionsbehandling kan ha en inverkan på engagemang i 

behandling (Midgley et al., 2016). 

Schmidt & Schimmelmann (2015) sammanställer att det finns forskning som tyder på 

att antal kontakttillfällen med behandlare, duration av terapin samt specifika 

behandlingsinterventioner har en medierande effekt på behandlingsutfall. En metaanalys av 

Karver, Handelsman, Fields och Bickman (2006) ger en sammanställning av terapeutiska 

relationsvariabler och i vilken utsträckning de står för den förklarade variansen i 

behandlingsutfall vid depressionsbehandling. De sammanfattar att vissa relationsvariabler var 

starkare relaterade till utfall än andra, varav två variabler lyftes fram som särskilt betydelsefulla. 

Dels tyder resultatet på ett moderat till starkt samband mellan utfallet och den terapeutiska 

relationen med ungdomen, vilket är ett liknande konstrukt som benämns som terapeutisk 

allians. Vidare visar resultatet på ett moderat till starkt samband mellan behandlingsutfall och 

terapeutiska direktiva beteenden, i form av exempelvis aktivt strukturerande och specifika 

direktioner (Karver et al., 2006). Dessa resultat står i kontrast till analysen av Schmidt & 

Schimmelmann (2015) som konkluderar att det inte finns tydliga indikationer på att 

terapeutspecifika faktorer predicerar behandlingsutfall.  

Sammanfattningsvis kan ökad kännedom om prediktorer leda till förbättring, 

vidareutveckling och effektivisering av psykologisk behandling. Det finns dock stora brister 

och begränsningar i prediktionsforskning inom området för psykoterapi, och än mindre 

forskning finns inom fältet för ungdomar. 

 

Allians 

Terapeutisk allians syftar till den relation som uppstår mellan klient och terapeut i psykoterapi 

och är ett välutforskat begrepp inom psykologisk behandling (Horvath, 2001). Trots decennier 

av forskning på området saknas fortfarande en tydlig och enhetlig definition av begreppet 

(Andrusyna, Tang, DeRubeis & Luborsky, 2001). Martin, Garske och Davis (2000) summerar 

att definitionen av allians har utvecklats över tid och gått från att konceptualiseras som ett 
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enskilt konstrukt till att ses som bestående av flera olika dimensioner. Även om det förekommer 

skillnader i hur allians definieras och konceptualiseras, finns gemensamma nämnare bland de 

flesta teoretiska definitioner: (a) alliansen fångar ett kollaborativt fenomen i relationen, (b) det 

finns ett affektivt band mellan terapeut och klient samt (c) alliansen speglar terapeutens och 

klientens förmåga att komma överens om mål och uppgifter (Horvath & Symonds, 1991; Martin 

et al., 2000). Vidare förekommer ett flertal olika beteckningar av alliansbegreppet i litteraturen, 

där de vanligast förekommande är terapeutisk allians (therapeutic alliance), arbetsallians 

(working alliance), terapeutisk relation (therapeutic bond) och hjälpande relation (helping bond; 

Martin et al., 2000). 

En senare teoretisk modell som haft stort inflytande på forskningen och synen på allians 

presenterades av Bordin (1979) vilken breddade synen från ett psykoanalytiskt perspektiv till 

ett teoretiskt obundet sådant. Genom Bordins arbete kom således ett intresse att utvecklas för 

att utforska den betydelse som alliansen kunde tänkas ha över olika teoretiska traditioner 

(Doran, 2016). Bordin (1979) framhåller att arbetsalliansens utveckling främjas av tre nära 

sammanhängande processer – överenskommelse kring goals, tasks och bonds. Allians sågs 

alltså som den överenskommelse om mål och arbetssätt som terapeut och patient gemensamt 

kommer fram till, liksom det känslomässiga bandet mellan de två parterna (Bordin, 1979). 

Bordins teoretiskt obundna definition av allians är idag den mest använda definitionen (Doran, 

2016).  

 

Alliansens betydelse i behandling 

Alliansens betydelse för utfall i psykologisk behandling är ett av de äldsta och mest beforskade 

fälten i terapiforskning (Horvath & Symonds, 1991). Flera metaanalyser har visat att det finns 

ett robust och starkt samband mellan allians och behandlingsutfall (Flückiger, Del Re, 

Wampold, Symonds & Horvath, 2012; Flückiger, Horvath, Del Re, Symonds & Holzter, 2015; 

Horvath, et al., 2011; Horvath & Symonds, 1991; Martin et al., 2000) där sambandet visats vara 

starkt över olika terapiinriktningar (Horvath & Symonds, 1991; Horvath et al., 2011). Enligt 

Huppert och medarbetare (2014) är en vanlig föreställning att terapeut- och allianseffekter 

skulle kunna bli förminskade vid manualiserade behandlingar, något som däremot inte stöds av 

forskning som snarare visat ett starkt samband mellan allians och behandlingsutfall i KBT 

(Flückiger et al., 2012). Hendriksen, Peen, Van, Barber och Dekker (2014) betonar dock att det 

krävs mer forskning för att kartlägga huruvida allians har en direkt inverkan på 

symtomförändring, eller om det snarare är andra metod- eller terapeutfaktorer som förklarar 

förändringen. I den begränsade mängd forskning som hittills genomförts, där det kontrollerats 

för andra variabler, framkommer att allians ensamt kan förklara mellan 7,5-8 % av den totala 

variansen i behandlingsutfall (Flückiger et al., 2015; Horvath et al., 2011). Utifrån befintlig 

empirisk forskning räknas allians således som en av de starkaste och mest robusta prediktorerna 

för lyckad behandling, trots att allians endast förklarar en relativt liten andel av variansen 

(Wampold, 2001 i Horvath et al., 2011). Det har dock riktats kritik mot forskningen inom fältet 

med anledning av metodologisk heterogenitet (Barber et al., 2014), där olika mätinstrument har 

använts för såväl utfall som allians samt att det funnits en variation i att kontrollera för 

bakomliggande variabler. Således har olika studier undersökt begreppet med olika 

tillvägagångssätt, och därmed under olika premisser, vilket försvårar övergripande tolkning av 

forskningsfynd. 
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Forskning som undersökt alliansens betydelse kopplat till utfall vid 

depressionsbehandling visar på motstridande fynd. Flera studier indikerar att tidig allians har 

ett prediktivt värde för minskning av depressionssymtom (t.ex. Barber et al., 2014; Klein et al., 

2003), däribland en studie av De Bolle, Johnson och De Fruyt (2010). Samma studie fann att 

klientrelaterade variabler såsom personlighetspsykopatologi, civilstånd samt sysselsättning har 

en modererande effekt på sambandet mellan allians och utfall (De Bolle et al., 2010). Andra 

studier har dock inte kunnat identifiera allians som en prediktor vid depressionsbehandling 

(Hendriksen et al., 2014; Strunk et al., 2012). De blandade resultaten tyder på att det fortfarande 

finns behov av forskning för att kartlägga sambandet och utforska den tidiga alliansens 

betydelse för utfall.  

Forskningsläget vad gäller alliansens betydelse i psykologisk behandling för ungdomar 

är ett relativt outforskat område i jämförelse med det underlag som finns inom området för den 

vuxna populationen (Green, 2006). Två relativt nyligen publicerade metaanalyser på området 

fann ett svagt samband mellan allians och utfall (Shirk, Karver & Brown, 2011; McLeod, 2011) 

där styrkan i sambandet visats ligga i linje med de resultat som funnits för vuxna (Martin et al., 

2000; Shirk et al., 2011). Med hänsyn till att korrelationsstudier inte ger möjlighet till uttalanden 

om kausalitet (Kazdin, 2007), har det diskuterats om tidig symtomreduktion kan ses som 

prediktor för terapeutisk allians (Crits-Christoph, Gibbons & Hearon, 2006). Dock har en senare 

studie visat att tidig allians predicerade utfall vid behandling av ungdomar, när det 

kontrollerades för tidig symtomminskning (Labouliere, Reyes, Shirk och Karver, 2015). Detta 

resultat kan således ses som en indikation på att allians föregår symtomreduktion, samtidigt 

som Crits-Christoph med kollegor (2006) betonar vikten av ytterligare forskning för att 

säkerställa en sådan riktning.   

 

Klient- respektive behandlarskattad allians 

Zilcha-Mano och kollegor (2015) summerar att majoriteten av genomförda studier fokuserat på 

patienters skattningar av upplevd allians, och att betydligt färre studier undersökt skattningar 

gjorda av behandlare. En metaanalys som sammanställt 200 studier visar dock på ett starkt 

samband mellan allians och behandlingsutfall oavsett om det är klient eller behandlare som 

skattat den terapeutiska relationen (Horvath et al., 2011). Utifrån denna studie kan klientskattad 

respektive terapeutskattad allians således betraktas ha lika stort prediktivt värde. 

Forskningsläget är dock motstridigt, då en tidigare metaanalys istället fann att klientskattad 

allians var en bättre prediktor för behandlingsutfall än terapeutskattad allians (Horvath & 

Symonds, 1991). Det finns även forskning som talar för att terapeutskattad allians endast 

förklarar en relativt liten del av den totala variansen, vid kontroll för symtomförändring. 

Liknande fynd har funnits för psykodynamisk terapi (Zilcha-Mano et al., 2015) och KBT 

(Huppert et al., 2014). Huppert och kollegor (2014) fann vidare att terapeutskattning av upplevd 

allians predicerade avhopp snarare än behandlingsutfall, men att patientskattad allians var en 

signifikant prediktor för båda dessa. En studie där sambandet mellan terapeutskattad allians och 

utfall undersöktes, där det kontrollerades för tidig symtomförändring, visade att det predicerade 

värdet av terapeutskattad allians främst förklarades av tidigare symtomförändring (Zilcha-

Mano et al., 2015). Med andra ord är det möjligt att terapeuter skattade allians baserat på 

patientens symtomförändring – alliansen skattades högre för patienter som uppvisade en tydlig 

förbättring i jämförelse med de som hade oförändrat mående eller som försämrats (Zilcha-Mano 
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et al., 2015). Klientskattad allians kan således utgöra ett mer säkert estimat som prediktor för 

behandlingsutfall, i jämförelse med terapeutskattad allians som kan tänkas avspegla terapeutens 

upplevelse av patientens framgång i terapin.  

Vad gäller alliansens betydelse vid behandling av ungdomar, är det ännu inte kartlagt 

huruvida ungdomens, behandlarens alternativt förälderns skattningar av allians bäst kan 

predicera utfall (Fernandez, Krause & Pérez, 2016). Viss forskning visar att behandlarskattad 

allians är starkast associerad med utfall (Shirk & Karver, 2003), samtidigt som det också finns 

evidens för att föräldraskattad allians har störst prediktivt värde (McLeod, 2011). En annan 

studie fann däremot inga signifikanta skillnader mellan de tre typerna av allians gällande 

förmåga att predicera utfall (Fernandez et al., 2016). Sammantaget har merparten av studier på 

allians baserats på patientskattningar och det behövs mer forskning för att utröna huruvida 

patientens eller behandlarens skattning av allians predicerar behandlingsutfall.  

 

Allians i internetbehandling 

Med tanke på den forskning som betonar viken av terapeutisk allians i traditionell psykoterapi, 

har det föreslagits vara viktigt att även studera dess betydelse i internetbaserad terapi (Sucuala 

et al., 2012). Betydelsen av den terapeutiska alliansen i internetbaserad psykologisk behandling 

är dock inte lika självklar som vid traditionell terapi, då kontakten ofta är mindre frekvent och 

sker på annat sätt än fysiska möten (Andersson et al., 2012). Trots detta finns en terapeutisk 

interaktion, då terapeuten exempelvis kan skicka respons på meddelanden från klienten samt 

ge individuell uppmuntran under processen och vid svårigheter med arbetet med 

självhjälpsmaterialet (Andersson et al., 2012). Hedman med kollegor (2014) lyfter även att 

statiskt textmaterial kan bidra till en terapeutisk allians. En förklaring till det kan vara att 

patienten föreställer sig att textmaterialet har skrivits av en kompetent och förstående terapeut 

(Richardson et al., 2010, i Hedman et al., 2014). Vidare sammanfattar Klasen, Knaevelsrud och 

Böttche (2013) att graden av allians i internetbehandling är jämförbar med skattningar av allians 

i traditionell face-to-face-terapi, vilket även konstateras i en metaanalys av Sucala med kollegor 

(2012). Detta tycks gälla oberoende av kommunikationsform inom ramen för 

internetbehandling (Klasen et al., 2013). Precis som Andersson med kollegor (2012) föreslår, 

tycks face-to-face-kontakt således inte vara en förutsättning för utveckling av terapeutisk 

allians. 

Forskning tyder således på att det är möjligt att uppnå terapeutisk allians i 

internetbehandling i samma grad som vid traditionell behandling, trots skillnader i frekvens och 

form (Andersson et al, 2012; Hedman et al., 2014; Klasen et al., 2013; Sucala et al., 2012). Ett 

fåtal studier har även undersökt alliansens betydelse vid detta behandlingsformat (Hedman et 

al., 2014). Forskningsfynden i fältet är dock inkonklusiva, vilket gör att den terapeutiska 

alliansens betydelse vid internetbehandling inte är helt uppenbar (Hedman et al., 2014). En 

studie av Andersson med kollegor (2012) undersökte den terapeutiska alliansen och dess roll i 

internetbehandling för tre psykiatriska tillstånd: depression, generaliserat ångestsyndrom och 

social fobi. Trots att alliansen skattades högt i samtliga grupper kunde det inte konstateras ett 

samband mellan alliansskattning och behandlingsutfall (Andersson et al., 2012). Samma år 

publicerades den första metaanalysen av terapeutisk allians vid internetbehandling, där 11 

studier inkluderades varav tre studier undersökte alliansens prediktiva värde på 

behandlingsutfall (Sucala et al., 2012). Resultatet tyder på att det finns ett positivt samband, 
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något som författarna dock betraktar med stor försiktighet med tanke på begränsningarna 

gällande såväl antal studier samt metodologi (Sucula et al., 2012). En något senare reviewartikel 

av Cavanagh och Millings (2013) uppger att det finns evidens som indikerar att den terapeutiska 

alliansen är relativt robust även vid distans och begränsad kontakt, men att associationen mellan 

allians och terapiutfall tycks vara mindre i jämförelse med traditionell terapi. I en studie av 

Bergman Nordgren, Carlbring, Linna och Andersson (2013) rapporteras att alliansskattning i 

den tredje behandlingsveckan i internetterapi för ångestsyndrom korrelerar signifikant med 

behandlingsutfall. Enligt vår kännedom har endast ett fåtal studier därefter genomförts inom 

fältet, däribland en nyligen publicerad studie av Hadjistavropoulos, Pugh, Hesser och 

Andersson (2017) där det inte kunde identifieras ett signifikant samband mellan tidig allians 

och utfall. Föregångaren till den aktuella studien, DEA, fann inte heller indikationer på att 

terapeutisk allians skulle ha ett prediktivt värde för behandlingsutfallet vid iKBT för 

tonårsdepression (Liljethörn & Johansson, 2015). Föreliggande studie skiljer sig från DEA-

studien med hänsyn till att den undersöker allians från såväl deltagar- som behandlarperspektiv 

liksom har fler mättillfällen. Dessutom är behandlarkontakten utökad genom längre 

chattsessioner. Således ämnar föreliggande studie undersöka alliansens betydelse på ett bredare 

och mer djupgående plan, varför studien är motiverad trots det tidigare icke-signifikanta 

resultatet. 

 

Förväntad allians 

Litteraturen kring den terapeutiska relationen fokuserar huvudsakligen på allians som ett 

fenomen som utvecklas under behandlingens gång (Barber et al., 2014). Samtidigt menar Cook 

och Doyle (2002) att allians delvis kan utgöras av patientens förväntningar innan behandling 

och att allians således kan existera redan innan behandlingsstart. Med förväntningar åsyftas 

bland annat patientens tankar på behandlingens innehåll, hur de två rollerna kommer att se ut 

samt vilket format behandlingen kommer att ha (Constantino, 2012). Likaså kan 

förväntningarna kretsa kring behandlingens utfall och möjliga positiva effekter. Constantino 

(2012) summerar att det finns korrelationsdata som ger indikation om att patienters 

förväntningar på utfall är associerade med det faktiska utfallet i slutet av behandling. Trots detta 

är forskningsläget på förväntad allians bristfälligt, och enligt vår kännedom har inga studier 

undersökt dess effekt vid psykologisk behandling av ungdomar. Likaså efterfrågas mer 

forskning kring alliansens betydelse vid alternativa behandlingsformat såsom internetlevererad 

behandling. Befintliga studier på iKBT för ångestsyndrom har inte kunnat identifiera förväntad 

allians som prediktor för behandlingsutfall (Bergman Nordgren et al., 2013; Linna, 2007), vilket 

även går i linje med resultat från en internetadministrerad depressionsbehandling (Cederlund & 

Wallin, 2013). I en senare studie av Barber och medarbetare (2014) undersöktes den förväntade 

alliansens betydelse i sedvanlig depressionsbehandling för vuxna. Den förväntade alliansen 

mättes med WAI-S respektive California Psychotherapy Alliance Scale (CALPAS). Författarna 

fann att förväntad allians mätt med WAI-S var en signifikant prediktor för minskning av 

depressionssymtom, medan förväntad allians mätt med CALPAS inte uppvisade prediktiva 

egenskaper. Orsaken till denna skillnad föreslås bero på CALPAS är ett bredare och mindre 

reliabelt mått på allians, medan WAI-S är ett mer fokuserat och reliabelt sådant (Barber et al., 

2014).  
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Sammanfattning av alliansforskning 

Allians är ett välutforskat begrepp inom forskningsområdet för psykologisk behandling. Trots 

att allians betraktas som en stark och robust prediktor för behandlingsutfall, är dess betydelse i 

sedvanlig psykoterapi ännu ej klarlagd. Vad gäller iKBT är förståelsen för alliansens prediktiva 

värde än mer begränsad, även om internetbehandlingens kommunikationsformat inte tycks 

utgöra ett hinder för utveckling av terapeutisk allians. Med grund i ett fåtal studier finns även 

indikation på att förväntningar på den terapeutiska relationen kan ha betydelse för 

behandlingsutfall. Det finns således ett behov av att vidare studera alliansens betydelse i 

internetbehandling, däribland för en ungdomspopulation där det i nuläget endast finns ett fåtal 

studier som undersökt alliansens inverkan på utfall. Med anledning av att merparten av studier 

på allians baserats på patientskattningar behövs även mer forskning för att utröna huruvida 

patientens eller behandlarens skattning av allians bäst predicerar behandlingsutfall. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syfte 

 

Den föreliggande studien ämnar undersöka den terapeutiska alliansens funktion och betydelse 

i vägledd internetbaserad KBT för ungdomar med depression och samsjuklighet. Mer specifikt 

syftar studien till att undersöka huruvida klientskattad och behandlarskattad allians kan 

predicera behandlingsutfall, mätt genom självskattning på depressionsskalan Beck Depression 

Inventory-II (BDI-II). Klientskattningar av terapeutisk allians inför, tidigt i behandling och efter 

behandling undersöks, liksom behandlarskattningar tidigt i behandling. Vidare ämnar studien 

undersöka den terapeutiska alliansens utveckling under behandlingen, i syfte att kartlägga 

utvecklingen i detta format och möjliggöra jämförelse med sedvanlig behandling. Då 

forskningsläget inom fältet är begränsat har studien en explorativ ansats och inga hypoteser 

formulerades för studiens frågeställningar. 

 

Frågeställningar 

 

1. Kan deltagarnas förväntade terapeutiska allians predicera förändring på utfallsmåttet 

BDI-II? 

2. Kan deltagarnas upplevelse av terapeutisk allians tidigt i behandlingen predicera 

förändring på utfallsmåttet BDI-II? 

3. Kan behandlarnas upplevelse av terapeutisk allians tidigt i behandlingen predicera 

förändring på utfallsmåttet BDI-II?  

4. Hur ser den deltagarskattade alliansens utveckling ut under behandlingens gång? 

 

METOD 

 

Studiedesign 

 

Studien UNG är designad som en randomiserad kontrollerad studie där effekten av en vägledd 

internetbaserad KBT-behandling jämfördes med en passiv kontrollgrupp. Deltagare som 
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randomiserades till behandlingsgruppen (n=35) blev erbjudna åtta veckors behandling via 

internet som förstärktes av chattsessioner och meddelanden. Deltagare som randomiserades till 

kontrollgrupp (n=35) stod på väntelista och gavs möjlighet att kontakta behandlare via 

meddelande i studiens behandlingsplattform vid behov. Båda grupperna följdes upp veckovis 

genom att samtliga deltagare fick skatta depressions- och suicidsymtom via ett kortare formulär 

som skickades som länk i ett SMS. Föreliggande uppsats är huvudsakligen en prediktionsstudie, 

där valda prediktorer utgör de oberoende variablerna medan den beroende variabeln utgörs av 

individuella förändringsvärden på huvudutfallsmåttet BDI-II. Studiens resultat baseras på data 

från deltagarna i behandlingsgruppen. 

 

Procedur 

 

Rekrytering av deltagare 

Studien rekryterade primärt genom sociala medier, men även andra källor såsom 

ungdomsmottagningar, skolor, barn- och ungdomspsykiatri, vårdcentraler, socialtjänst och 

intresseföreningar. Studiens hemsida öppnades i december 2016, där intressenter kunde göra 

en intresseanmälan och få mer information om projektet. När registreringen öppnade i januari 

2017 fick intressenterna ett e-postmeddelande där de ombads registrera sig på hemsidan. 

Registreringen var öppen under tre veckor. Vid registrering fick intressenterna fylla i 

screeningformulär med frågor om demografiska faktorer, tidigare och pågående behandling 

samt olika symtom vid psykisk ohälsa. De intressenter som inte svarade på samtliga frågor efter 

upprepade påminnelser via e-post, exkluderades på grund av otillräcklig information. Deltagare 

som fyllde i samtliga frågor vid registreringen exkluderades om de inte uppfyllde de initiala 

kriterierna för inklusion. Deltagare som uppfyllde de initiala kriterierna blev uppringda för att 

genomföra en semistrukturerad klinisk intervju (Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju, 

version 7., M.I.N.I.; Sheehan et. al, 1998). Vid behandlingskonferenser fattade 

forskningsstudiens huvudansvarig beslut om behandlingen var lämplig eller inte för respektive 

ungdom, baserat på skattningar vid registrering och intervju. Vid behov fanns en psykiater 

tillgänglig för rådgivning. Efter att deltagare blivit inkluderade och gett samtycke till att delta 

randomiserades de till behandlings- eller kontrollgrupp (ratio 1:1). Deltagarna i 

behandlingsgruppen fördelades mellan sex behandlare. Deltagarna i kontrollgruppen blev 

informerade om att de skulle erbjudas behandling efter åtta veckor, och uppmanades att söka 

annan vård vid försämring under väntetiden.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Följande kriterier formulerades för inklusion: 

 Deltagarna ska vara 15-19 år vid behandlingsstart. 

 Deltagarna ska skatta ≥ 14 poäng på BDI-II samt uppvisa klinisk eller subklinisk 

depression på M.I.N.I.  

 Deltagarna ska ej gå i KBT eller liknande samtalsbehandling för tillfället. 

 Deltagarna ska bedömas inte ha alltför allvarlig depression, omfattande problematik 

eller hög benägenhet för suicid. 

 Deltagarna ska ej ha pågående alkohol- eller substansmissbruk. 



15 

 

 Deltagarna får ha komorbid ångestproblematik. De får dock ej lida av svårare psykisk 

problematik, såsom psykossjukdom och bipolärt syndrom, som försvårar behandlingen. 

 Om deltagare uppger ADHD, autismspektrumtillstånd eller somatisk sjukdom ska 

bedömningen vara att tillståndet inte har en inverkan på behandling. 

 Vid förekomst av pågående psykofarmakabehandling ska medicineringen ha pågått i 

minst tre månader, varav en månad med stabil dos. Ifall annan medicinering 

förekommer ska bedömningen vara att den inte har en inverkan på behandling. 

 

Utöver ovanstående kriterier krävdes att deltagarna hade tillgång till smartphone/ dator, 

internet och mailadress. De skulle behärska svenska i tal och skift tillräckligt för att kunna 

tillgodogöra sig det skriftliga materialet i modulerna. Vidare skulle deltagarna kunna avsätta tid 

för behandlingen under åtta veckor, vilket innefattar att tillgodogöra sig material, ha kontakt 

med behandlare samt göra planerade övningar varje vecka. De skulle även kunna svara på 

forskningsfrågor direkt vid registrering, ett halvår senare samt ett år efter behandling. 

Exkluderade deltagare, oberoende av orsak till exklusion, hänvisades till andra 

vårdgivare. Med hänsyn till deltagarnas unga ålder vidtogs extra åtgärder, vid förekomst av 

akuta behov av psykiatrisk vård. Nedan presenteras ett överskådligt flödesschema över 

urvalsprocessen, som ger information om antalet deltagare, bortfall, exklusion och anledning 

till exklusion. 

 

Figur 1 

Flödesschema  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299 anmälde sitt 

intresse till studien 

 
137 slutförde inte förmätningen 

 

162 slutförde  

förmätningen 

 

66 genomförde inte 

telefonintervjun: 

 

21 hade samtidig behandling 

16 svarade inte i telefon 

8 hade för hög eller för låg ålder 

7 bedömdes ha för hög 

suicidrisk 

6 skattade lägre än 14 på BDI-II 

2 ville inte längre delta 

1 bedömdes ha för omfattande 

   problematik 

5 hade andra anledningar1 

 96 genomförde  

telefonintervjun 
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1 = Andra anledningar innefattar för hög ångest av att prata i telefon eller icke-svenskt personnummer. 

 

Deltagare 

Totalt inkluderades 72 deltagare i studien. Randomisering genomfördes med hjälp av tjänsten 

www.randomisation.com vid ett tillfälle av en person som inte var involverad i 

forskningsprojektet. Två deltagare avböjde efter randomisering att delta, vilket resulterade i 35 

deltagare i behandlings- respektive kontrollgrupp. I tabellen nedan ges information om 

demografiska faktorer, mående och diagnosförekomst hos deltagarna.  

 

Tabell 1 

Demografisk beskrivning av deltagarna 

  Behandling  

(n= 35)  

n (%) 

Kontroll  

(n= 35)  

n (%) 

Totalt  

(n= 70)  

n (%) 

Ålder Medelålder 17.54 (1.0) 17.51 (1.0) 17.53 (1.0) 

 

 

Min-max 

 

 

15-19 15-19 15-19 

Kön Kille 3 (8.6) 0 (0.0) 3 (4.3) 

 Tjej  31 (88.6) 35 (1.0) 66 (94.3) 

 

 

Annan 

 

1 (2.9) 0 (0.0) 1 (1.4) 

24 exkluderades efter  

telefonintervjun: 

 

8 bedömdes ha för hög 

suicidrisk 

7 bedömdes ha för omfattande 

   problematik 

5 hade ej symtom på depression 

4 uppfyllde kriterier för 

anorexia nervosa 

 

72 inkluderades i 

studien 

2 avböjde behandlingen 

 

35 randomiserades till  

behandlingsgruppen 

 

29 svarade på eftermätningen 

25 genomförde 

telefonintervjun 

 

35 randomiserades till  

kontrollgruppen  

 

34 svarade på eftermätningen 

31 genomförde 

telefonintervjun 

 

http://www.randomisation.com/


17 

 

 

Sysselsättning Går i skola 28 (80.0) 32 (91.4) 60 (85.7) 

 Hoppat av skolan 1 (2.9) 0 (0.0) 1 (1.4) 

 Studieuppehåll 1 (2.9) 0 (0.0) 1 (1.4) 

 Arbetar 

 

 

5 (14.3) 3 (8.6) 8 (11.4) 

Boendeform I stor stad 10 (28.6) 7 (20.0) 17 (24.3) 

 I mindre stad 17 (48.6) 19 (54.3) 36 (51.4) 

 

 

På landet 

 

 

8 (22.9) 9 (25.7) 17 (24.3) 

Familje- 

förhållanden 

Bor med båda 

föräldrarna 

17 (48.6) 9 (25.7) 26 (37.1) 

 Bor med en 

förälder 

3 (8.6) 7 (20.0) 10 (14.3) 

 Bor växelvis 4 (11.4) 5 (14.3) 9 (12.9) 

 Med en förälder 

och en 

bonusförälder 

4 (11.4) 1 (2.9) 5 (7.1) 

 Själv 1 (2.9) 4 (11.4) 5 (7.1) 

 Med kompis eller 

sambo  

1 (2.9) 3 (8.6) 4 (5.7) 

 Annat 

 

 

5 (14.3) 6 (17.1) 11 (15.7) 

Vad gör din 

mor/motsvarande 

Arbetar 29 (82.9) 27 (77.1) 56 (80.0) 

 Arbetslös  1 (2.9) 2 (5.7) 3 (4.3) 

 Studerar  0 (0.0) 2 (5.7) 2 (2.9) 

 Sjukskriven 2 (5.7) 2 (5.7) 4 (5.7) 

 Vet inte 1 (2.9) 1 (2.9) 2 (2.9) 

 Annat 

 

 

2 (5.7) 1 (2.9) 3 (4.3) 

Vad gör din far/ 

motsvarande 

Arbetar  29 (82.9) 32 (91.4) 61 (87.1) 

 Studerar  1 (2.9) 0 (0.0) 1 (1.4) 

 Sjukskriven  2 (5.7) 1 (2.9) 3 (4.3) 

 Vet inte 1 (2.9) 1 (2.9) 2 (2.9) 

 Annat 

 

2 (5.7) 1 (2.9) 3 (4.3) 
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Ekonomiska 

förutsättningar i 

familj/uppväxt 

Mycket dålig 

ekonomi 

1 (2.9) 0 (0.0) 1 (1.4) 

 Dålig ekonomi  2 (5.7) 2 (5.7) 4 (5.7) 

 Ekonomin är 

varken bra eller 

dålig 

7 (20.0) 3 (8.6) 10 (14.3) 

 Bra ekonomi 17 (48.6) 21 (60.0) 38 (54.3) 

 Mycket bra 

ekonomi 

 

 

8 (22.9) 9 (25.7) 17 (24.3) 

Familjemedlem som är 

född utomlands 

Ingen av 

föräldrarna 

28 (80.0) 28 (80.0) 56 (80.0) 

 Jag och båda 

mina föräldrar 
0 (0.0) 1 (2.9) 1 (1.4) 

 Båda föräldrarna 4 (11.4) 3 (8.6) 7 (10.0) 

 En av föräldrarna 

 

 

3 (8.6) 3 (8.6) 6 (8.6) 

Antal år av upplevd 

ledsenhet och dåligt 

mående 

1 år eller mindre 7 (20.0) 6 (17.1) 13 (18.6) 

 2 år 8 (22.9) 9 (25.7) 17 (24.3) 

 3 år 4 (11.4) 5 (14.3) 9 (12.9) 

 4 år 6 (17.1) 6 (17.1) 12 (17.1) 

 5 år 

 

3 (8.6) 4 (11.4) 7 (10.0) 

 Längre än 5 år 

 

 

7 (20.0) 5 (14.3) 12 (17.1) 

Erfarenhet av 

behandling 

Nej 22 (62.9) 17 (48.6) 39 (55.7) 

 Ja, tidigare 11 (31.4) 14 (40.0) 25 (35.7) 

 Ja, just nu 6 (17.1) 4 (11.4) 10 (14.3) 

     

 Medicinering 6 (17.1) 8 (22.9) 14 (20.0) 

 Prata med någon 13 (37.1) 15 (42.9) 28 (40.0) 

 Utredning 

 

 

4 (11.4) 7 (20.0) 11 (15.7) 
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Diagnosförekomst Egentlig 

depression 

27 (77.1) 26 (74.3)  53 (75.7) 

 Subklinisk 

depression1 

8 (22.9) 9 (25.7) 17 (24.3) 

 Tidigare 

depression 

 

 

26 (74.3) 26 (74.3) 52 (74.3) 

Komorbiditet Total ångest-

komorbiditet2 

25 (71.4) 24 (68.6)  49 (70.0) 

 Social 

ångeststörning 

16 (45.7) 10 (28.6) 26 (37.1) 

 GAD 14 (40.0) 15 (42.9) 29 (41.4) 

 Paniksyndrom 11 (31.4) 11 (31.4) 22 (31.4) 

 Agorafobi 4 (11.4) 7 (20.0) 11 (15.7) 

 PTSD 3 (8.6) 4 (11.4) 7 (10.0) 

 Tvångssyndrom 2 (5.7) 5 (14.3) 7 (10.0) 

 ADHD 

kombinerad 

1 (2.9) 1 (2.9) 2 (2.9) 

 ADHD med 

ouppmärksamhet 

1 (2.9) 1 (2.9) 2 (2.9) 

 ADHD med 

hyperaktivitet/ 

impulsivitet 

1 (2.9) 0 (0.0) 1 (1.4) 

 Hetsätnings-

störning 

1 (2.9) 2 (5.7) 3 (4.3) 

 Bulimia nervosa 2 (5.7) 3 (8.6) 5 (7.1) 

 Alkoholmissbruk3 9 (25.7) 11 (31.4) 20 (28.6) 

1 = Uppfyller <5 av kriterierna för egentlig depression. 
2 = Totalt antal individer som uppfyller kriterier för ett eller flera ångestsyndrom.  
3 = Studien inkluderade ett vissa deltagare som enligt M.I.N.I. uppfyllde kriterier för 

alkoholbrukssyndrom, trots att detta var satt som exklusionskriterie. I dessa fall gjordes dock 

bedömningen att alkoholkonsumtionen inte avvek från normen inom denna ålderskategori, varpå 

diagnosen ansågs vara missvisande.  

 

Behandlare 

Behandlarna i studien utgjordes av sex psykologstudenter som påbörjat den tionde terminen på 

utbildningen vid Linköpings universitet. Således hade de genomgått grundläggande 

psykoterapeututbildning med inriktning mot KBT. Behandlingen genomfördes inom ramen för 

studenternas respektive examensarbeten. Studenterna deltog även i marknadsföringen av 

studien, samt genomförde diagnostiska intervjuer med M.I.N.I. under rekryteringsprocessen. 

Deltagarunderlaget efter intervjuerna diskuterades tillsammans med forskningsansvarig under 

behandlingskonferenser. Studenterna bidrog även till behandlingsprogrammet, i form av 

mindre revideringar av befintligt video- och textmaterial. Varje student hade fem till sex 

deltagare i behandling vid uppstarten. 
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Löpande under behandlingsperioden fick studenterna klinisk handledning av två erfarna 

handledare, vilka båda är såväl leg. psykolog som leg. psykoterapeut. Den ena handledaren har 

gedigen erfarenhet av kliniskt arbete med målgruppen, och den andra har utöver 

specialistkunskaper i KBT även erfarenhet av internetbaserad behandling. Studenterna fick 

såväl regelbunden handledning som handledning vid behov. Den regelbundna handledningen 

skedde vid totalt nio tillfällen, och pågick mellan en och tre timmar per session. 

 

Behandling 

Behandlingsformatet i den aktuella studien var en vägledd internetbaserad KBT-behandling för 

unga mellan 15-19 år med depression och eventuell samsjuklighet. Behandlingen innefattade 

åtta grundmoduler som deltagarna blev tilldelade en gång i veckan. Modulerna var författade 

av arbetsgruppen som genomförde DEA-studien 2015, och baserades på övergripande KBT-

litteratur och med inspiration från tidigare studier av iKBT för såväl vuxna som tonåringar 

(Berg & Radvogin, 2015; Liljethörn & Johansson, 2015). Modulerna bestod till stor del av 

psykoedukation i form av text, bilder och filmklipp, men även kommentarsfält för tillhörande 

hemuppgifter. Hemuppgifterna syftade till att generalisera teoretisk kunskap och tillämpa den 

i vardagen. Modul 1 utgjordes huvudsakligen av information om den kommande behandlingen 

samt psykoedukation om depression och ångest. Modul 2 fokuserade på kartläggning av den 

enskilda deltagarens symtombild genom att identifiera över- och underskottsbeteenden samt att 

göra funktionella analyser. Vidare belyste Modul 3 och Modul 4 depressionssymtom och 

beteendeaktivering, genom såväl psykoedukation som hemuppgifter. Modul 5 innefattade 

tankarnas betydelse vid depressionsproblematik och hur dessa kan förändras med kognitiv 

omstrukturering. Modul 6 fokuserade på psykoedukation och hemuppgifter kopplade till oro 

och ångest. I Modul 7 fick deltagarna psykoedukation samt genomföra uppgifter rörande 

negativa känslor och självkänsla. Slutligen gav Modul 8 deltagarna information om 

återfallsprevention. Se Appendix D för en utförligare beskrivning av behandlingsmodulerna. 

För att bemöta eventuell samsjuklighet erbjöd behandlingen tilläggsmoduler, vilket 

skapade möjlighet till ett individanpassat program. Tilläggsmodulerna gavs vid två tillfällen. 

Vid det första tillfället fanns möjlighet att välja mellan moduler som inriktades på endera 

prokrastinering, låg motivation, låg fysisk aktivitet eller sömnsvårigheter.  Vid det andra 

tillfället stod valet mellan moduler som berörde antingen social ångest, panikångest, 

generaliserad ångest eller generellt om ångest och exponering. Tilläggsmodulerna valdes ut av 

behandlaren i samråd med den enskilda deltagaren.  

Varje deltagare fick även en individuell behandlare, som följde deltagaren under hela 

programmet. Kontakten skedde på studiens behandlingsplattform, där det fanns möjlighet till 

kommunikation med behandlaren via chatt och mail. Chattsessioner med deltagarens 

behandlare bokades in med regelbundna mellanrum, vanligtvis en gång i veckan under ca 45 

minuter. Utöver ordinarie chattsessioner blev deltagarna informerade om möjligheten att skicka 

meddelande på plattformen till sin behandlare så ofta de önskade. Syftet med 

behandlarkontakten var att förstärka deltagarnas framsteg, uppmuntra till vidare övningar samt 

validera svårigheter längs vägen. Deltagare som upplevde svårigheter med behandlingen och 

därför inte fullgjorde modulerna inom tidsramarna bemöttes med en validerande inställning av 

sin behandlare. Behandlaren betonade vid dessa tillfällen att förändringar kräver både tid och 

träning, samt att deltagaren inte behövde göra utvecklingen på egen hand utan att behandlaren 
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fanns tillgänglig för stöd. Deltagarna fick påminnelser via mail, sms och telefonsamtal inför 

chattsessioner samt om skattningar eller hemuppgifter inte slutförts i tid.  

Deltagarna erbjöds möjlighet till uppföljningschatt två veckor efter avslutad behandling 

i syfte att främja vidmakthållande av framsteg. 

 

Mätmetoder 

 

I föreliggande studie användes ett flertal självskattningsformulär för deltagare och behandlare, 

kunskapstest samt diagnostisk intervju. Detta i syfte att studera behandlingsutfall och 

prediktorer. 

 

Förmätning 

I samband med registreringen på projektets hemsida fick deltagarna fylla i screeningformulär. 

Formulären berörde frågor gällande demografiska faktorer, såsom kön, ålder, sysselsättning, 

tidigare behandling samt boende- och familjesituation. Vid förmätningen administrerades även 

självskattningsformulär som screenar för depression (Beck Depression Inventory-II; BDI-II, 

MFQ-33-1), och ångest (Beck Anxiety Inventory; BAI, Social Interaction Anxiety Scale; 

SIAS). Förmätningen innehöll även formulären General Self-efficacy Scale (GSE) för mätning 

av tilltro till egen förmåga liksom WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS) för att 

mäta funktionsnivå i skola. Vidare administrerades Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory 

(BBQ), vilket avser mäta livskvalitet. Utöver nämnda skattningsformulär fick deltagarna göra 

ett för studien utformat kunskapstest, vilket undersöker kunskapsnivå om psykisk ohälsa och 

KBT (för utförligare information, vänligen se Byléhn & Dahlström, 2017). Efter formulären 

och testen som i samband med registreringen fylldes i av deltagarna, genomfördes en 

telefonintervju med den diagnostiska intervjun M.I.N.I. I samband med behandlingsstart fick 

deltagare som randomiserats till behandlingsgrupp fylla i en anpassad version av 

alliansskattningsmåttet WAI-S (Working Alliance Inventory-Short), i syfte att undersöka 

deltagarnas förväntade allians (se rubriken Working Alliance Inventory-Short under 

Prediktionsmått för mer utförlig information). 

 

Under behandling 

I början av varje behandlingsvecka administrerades MFQ-13 (kortversion av MFQ-33-1) och 

ett formulär innehållande frågor kring nöjdhet med den aktuella modulen. Efter den första 

behandlingsveckan fick deltagarna fylla i ett självskattningsformulär som avsåg mäta hur 

trovärdig deltagaren uppfattade behandlingen, samt hur pass stor förbättring i mående deltagare 

förväntade sig från behandlingen (Credibility/Expectancy Questionnaire; CEQ). I början av den 

fjärde behandlingsveckan administrerades WAI-S i syfte att mäta patientskattad allians. Vid 

samma tidpunkt fick även behandlarna i projektet fylla i WAI-S, som anpassades till att mäta 

behandlarupplevelse av allians. Anledningen till att mätningen skedde i början av fjärde 

behandlingsveckan är att föreliggande studie ämnade undersöka allians vid en tidpunkt där 

behandlar-patientkontakt antogs ha etablerats, men kunde antas vara opåverkad av 

symtomförändring. Formulären administrerades via hemsidan, och för att underlätta den 

veckovisa mätningen av MFQ-13 och CEQ skickades SMS till deltagarna med en länk till 

skattningsformuläret. 
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Eftermätning 

I samband med behandlingsavslut mättes samma parametrar som vid förmätningen genom 

formulären BDI-II, MFQ-33-1, BAI, GSE, WHODAS, SIAS och BBQ samt kunskapstest. Av 

naturliga skäl mättes inte förväntad allians (WAI-S) vid eftermätningen, utan frågorna syftade 

vid detta tillfälle på genomförd behandling. I likhet med detta fick behandlarna fylla i den 

anpassade versionen för behandlarskattad allians för sina respektive patienter. Utöver 

ovanstående formulär och test genomfördes en telefonintervju utifrån utvalda delar av M.I.N.I, 

där vikt lades vid depressionssymtom och relevanta delar som gav utslag vid förmätningen. 

 

Utfallsmått 

 

Beck Depression Inventory-II (BDI-II) 

I den aktuella studien användes BDI-II både som mätinstrument under screening och som 

huvudutfallsmått. BDI-II är ett välanvänt självskattningsformulär såväl för att screena för 

depressionssymtom som att mäta svårighetsgrad (SBU, 2012). Formuläret är anpassat för att 

användas för personer från 13 års ålder (Beck, Steer & Brown, 2005) och enligt SBU (2012) 

har BDI-II tillräckligt vetenskapligt stöd för att upptäcka depression hos barn och ungdomar. 

Formuläret utvecklades 1961 (Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961). SBU (2012) 

sammanfattar att det skett en revidering i mitten av 1990-talet för att anpassas efter 

diagnoskriterierna i DSM-IV samt en översättning till svenska år 2005. BDI-II innehåller 21 

frågor som avser mäta graden av depressiva symtom under de senaste två veckorna, där svaren 

skattas på en fyrgradig skala mellan 0-3 (Beck et al., 2005). BDI-II innefattar frågor som rör 

nedstämdhet, irritabilitet, suicidbenägenhet, aptit, sömn, koncentration och trötthet. 

Gränsvärdet för klinisk depression är satt till ett BDI-II-värde på 14 poäng. Enligt Beck och 

kollegor (2005) bedöms de psykometriska egenskaperna för formuläret som goda. De menar att 

instrumentet har god validitet, intern konsistens (alfa=.92) och test-retestreliabilitet (alfa=.93). 

SBU (2012) sammanfattar att känsligheten för BDI-II är godtagbar (90 % sammanvägt) men 

att specificiteten är lägre (mellan 50-84 %). Det innebär en risk för överinkludering, det vill 

säga att personer riskerar att klassificeras som deprimerade även om det inte stämmer överens 

med verkligheten. Sammantaget kan BDI-II användas för att ge en indikation om depression 

hos såväl vuxna som ungdomar, men liksom vid andra bedömningsinstrument bör resultatet 

alltid kompletteras med en klinisk bedömning.  

 

Prediktionsmått 

 

Working Alliance Inventory- Short (WAI-S) 

WAI avser mäta upplevd terapeutisk allians och består av 36 item som skattas på en sjugradig 

Likert-skala. Formuläret utvecklades av Horvath och Greenberg (1989) utifrån Bordins teori 

om allians, och omfattar således känslomässigt band liksom överenskommelser om mål och 

arbetssätt. Formuläret finns i både en behandlarskattad- respektive patientskattad version och 

kan således mäta allians ur två olika perspektiv (Tracey & Kokotovic, 1989). Enligt Hansson 

med kollegor (2002) har WAI bedömts ha hög reliabilitet (.92) och studier har även visat att 
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instrumentet har högre prediktiv validitet för behandlingsutfall i jämförelse med andra 

självskattningsmått vad gäller allians (Hansson et al., 2002; Horvath & Greenberg, 1989).  

Som prediktionsmått använde föreliggande studie självskattningsformuläret WAI-S, 

vilket är en förkortad version av WAI. Tracey & Kokotovic (1989) utformade en kortare version 

av WAI (WAI-S) genom att välja ut 12 av de 36 item som ingår i den ursprungliga versionen. 

Busseri och Tyler (2003) har studerat utbytbarheten av de två formulären, och fann att de två 

versionerna har motsvarande psykometriska egenskaper. Vidare fann författarna en hög 

korrelation mellan poängen på WAI-S och WAI. Således menar de att WAI och WAI-S är 

jämförbara med varandra och kan användas i liknande syften (Busseri & Tyler, 2003).  

I föreliggande studie administreras WAI-S både för behandlare och deltagare. Måttet på 

förväntad allians hos deltagarna (vid behandlingsstart) bestod av en reviderad version av WAI-

S som utvecklades inför en studie av Bergman Norgren med kollegor (2013). Revideringarna 

bestod av mindre ändringar i formuleringar, där tempus och ordval justerades. Var god se 

Appendix (A-C) för utformningen av de olika versionerna av formuläret.  

  

Etiska aspekter 

 

Etiska överväganden i UNG-projektet  

Studien prövades och godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping. 

Deltagarna kunde ta del av information om registreringsprocessen samt inklusion- och 

exklusionskriterier på projektets hemsida. De informerades om studiens upplägg samt att 

deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta behandlingen under studiens gång. Vidare fick 

de veta att känslig information inte skulle spridas utanför projektets ramar och att föräldrars 

samtycke inte var nödvändigt för deltagande i studien. Information gavs i syfte att möjliggöra 

informerat samtycke samt även för att minska risken för negativa reaktioner vid eventuell 

exklusion. Deltagarna gav sitt samtycke till att medverka i studien två gånger – första gången i 

samband med online-screeningen, och andra gången efter genomförd MINI-intervju. 

Inkluderade deltagare fick efter sitt andra samtycke ett mail med information om huruvida de 

randomiserats till kontroll- eller behandlingsgrupp. Behandlingsgruppen fick information om 

att behandlingen skulle starta nästkommande vecka och kontrollgruppen underrättades om att 

de skulle erbjudas samma behandling senare under våren.  

Inom studien fanns riktlinjer och rutiner för suicidbedömning och allvarliga situationer. 

Vid kraftig försämring i mående rekommenderades deltagarna att kontakta såväl tilldelad 

behandlare som akutpsykiatrin. Behandlarna kunde följa deltagarnas eventuella förändringar i 

måendet under studiens gång, genom veckovisa mätningar med MFQ-13 samt suiciditem på 

PHQ-9. Vid oro för en deltagare till följd av höga veckoskattningar (totalpoäng på MFQ-13 ≥ 

23 samt skattning på suiciditem PHQ-9 ≥ 2) eller plötslig förändring, ringde tilldelad behandlare 

upp deltagaren för att kontrollera dennes mående och erbjuda stöd. Vid behov kunde 

behandlarna rådfråga en psykiater som fanns tillgänglig för projektet. 

För kvalitetssäkring av behandlingen blev behandlarna handledda av två legitimerade 

psykologer med erfarenhet inom området, samt hade möjlighet att rådfråga projektledaren som 

hade ytterst behandlingsansvar. Samtliga som arbetade inom ramen för projektet omfattades av 

Hälso- och sjukvårdslagen vilket bland annat innefattar tystnads- och journalföringsplikt. 
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Dataintegritet 

I samband med registreringen på projektets hemsida blev respektive deltagare tilldelad en 

individuell studiekod, vilken bestod av fyra siffror och fyra bokstäver. Syftet med studiekoden 

var att hålla identiteter skyddade, vilket möjliggjorde kommunikation med och om deltagaren 

utan att namn eller personuppgifter behövde användas. Studiekoderna kopplades till all 

information som respektive deltagare gav i form av screening, övningar och skattningar. All 

kontakt med deltagarna, såväl sessioner över chatt som kommunikation via SMS och mail, 

registrerades och arkiverades på plattformen. Vidare användes studiekoderna till 

journalanteckningar. Endast de personer som arbetade med projektet hade tillgång till 

avidentifierad information om deltagarna. Kontakt och registreringar skedde i ett slutet 

kontakthanteringssystem som deltagare och behandlare fick tillgång till genom personlig 

inloggning. Vid behandlingsavslut sammanställdes resultaten i avidentifierad form. Resultaten 

i föreliggande uppsats presenteras på gruppnivå för att enskilda deltagares svar inte ska kunna 

urskiljas eller spåras. 

 

Statistiska analyser 

 

De statistiska analyserna utfördes i statistikprogrammet SPSS version 24. Complete Case 

Analysis användes för att hantera bortfall under studiens gång, vilket innebär att endast de 

deltagare vars för- och eftermätningar var kompletta inkluderades i analyserna. Vid avsaknad 

av data för en specifik prediktor eller utfallsmått från en enskild deltagare, exkluderades denne 

från den gällande prediktionsanalysen. Vid beräkning av medelvärden, standardavvikelser och 

spridning för respektive variabel användes deskriptiva analysmetoder. 

Enbart data från behandlingsgruppen analyserades. För mer information om initiala 

skillnader gällande demografiska faktorer, kliniska variabler samt kunskapsnivå mellan 

behandlings- och kontrollgrupp, var god se Johansson och Åberg (2017) samt Byléhn och 

Dahlström (2017).   

Beräkningen av det prediktiva värdet av deltagarskattad terapeutisk allians vid 

förmätning (förväntad allians) skedde med Pearsons produktmomentskorrelationskoefficient. 

Detsamma gällde för variablerna behandlarskattad respektive deltagarskattad terapeutisk 

allians i den fjärde behandlingsveckan. Vidare gjordes partiella korrelationsanalyser för 

samtliga variabler, i syfte att undersöka de unika prediktiva värdena hos variablerna med 

kontroll för tredje variabler. Slutligen genomfördes envägs variationsanalys (ANOVA) med 

upprepad mätning för att undersöka den terapeutiska alliansens utveckling under behandlingens 

gång. Den oberoende variabeln var tid, vilken hade tre nivåer (inför behandling, i den fjärde 

behandlingsveckan samt efter behandling). 

 

RESULTAT 

 

Beskrivning av resultatpresentation 

 

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet från utfallsstudien samt analyserna från den 

aktuella prediktionsstudien. Inledningsvis ges en sammanfattning av bortfall i föreliggande 

studie, vilket följs av deskriptiv information och korrelationer från prediktionsstudien. Dessa 
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redovisas i skilda tabeller (tabell 2 respektive tabell 3) och följs av en sammanfattande tolkning 

av resultaten. Resultaten presenteras på gruppnivå utifrån de deltagare som svarat på såväl för- 

som eftermätning.  

 

Bortfall 

 

34 deltagare svarade på mätningen av förväntad allians, 30 genomförde alliansmätningen i 

behandlingsvecka 4 och 29 skattade allians vid eftermätningen. Den behandlarskattade 

alliansmätningen i vecka 4 gjordes för 27 deltagare. Av de 35 deltagare som randomiserats till 

behandlingsgruppen, svarade 29 på BDI-II vid eftermätningen. Två deltagare valde under 

behandlingens gång att avbryta deltagande i studien. Bortfall hanterades med Complete Case 

Analysis.  

 

Sammanfattning av resultat av behandlingsutfall i UNG-studien 

 

UNG-projektet inkluderade ytterligare två studier, där huvudeffekten av UNG-behandlingen 

(Johansson & Åberg, 2017) respektive klientkunskapens betydelse för utfall (Byléhn & 

Dahlström, 2017) undersöktes. Resultaten från utfallsstudien tyder på en signifikant skillnad 

mellan behandlings- och kontrollgrupp på huvudutfallsmåttet BDI-II (F(1, 63)=29.93, p<.001), 

där en stor effektstorlek uppmättes till d=.99.  Resultatet visade även en signifikant skillnad på 

det kompletterande depressionsmåttet MFQ-33-1 (F(1, 62)=10.65, p<.01), med en måttlig 

effektstorlek (d=.67). Likaså visade resultaten på en signifikant skillnad mellan betingelserna 

vad gäller utfallsmåtten BAI (F(1, 62)=5.13, p<.05) och BBQ (F(1, 61)=7.32, p<.01), med små 

effektstorlekar på d=.41 respektive d=.48. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde 

identifieras för utfallsmåttet SIAS (F(1, 62)=3.31, p=.07). Sammanfattningsvis tycks 

behandlingen förbättra psykiskt mående med avseende på såväl depression som samsjuklighet, 

där de robusta effektstorlekarna indikerar att behandlingsformatet är ett lovande alternativ för 

denna målgrupp. Var god se Johansson och Åberg (2017) för en mer utförlig beskrivning av 

utfallsstudien. 

Vad gäller studien som undersökte huruvida klientkunskap predicerade 

behandlingsutfall, visar resultaten på att behandlingen ledde till ökad kunskap om upplevda 

symtom och KBT-strategier, men att förvärvad och initial kunskapsnivå inte verkar ha 

betydelse för förändring i depressionssymtom. För vidare information, se Byléhn och 

Dahlström (2017). 

 

Prediktorer för behandlingsutfall 

 

Nedan presenteras deskriptiv information i form av medelvärden, standardavvikelser och range 

för respektive variabel. Därefter presenteras resultaten från korrelationsanalyserna, vilka 

beräknats med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Cohens (1988) riktlinjer för 

beräkning av effektstyrka användes, där r=.10 indikerar svagt samband, r=.30 indikerar 

medelstarkt samband och r=.50 indikerar starkt samband.  

 

Tabell 2 
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Deskriptiv data för respektive undersökt variabel 

Variabel n M (SD) 

 

Range 

 

Deltagarskattad förväntad allians 29 4.95 (0.63) 2.50 

    

Deltagarskattad allians i v.4 

 

26 5.38 (0.82) 3.50 

Behandlarskattad allians i v.4 

  

27 5.08 (1.10) 4.92 

Deltagarskattad allians vid 

eftermätning 

29 5.40 (1.01) 4.92 

 

I tabell 2 rapporteras deskriptiv data för undersökta variabler. EnvägsANOVA med upprepad 

mätning användes för beräkning av den deltagarskattade alliansens utveckling under 

behandlingen. Det framkom en statistiskt signifikant medelvärdesskillnad (F(2)=6.47, p=.003) 

mellan de tre mätpunkterna (förväntad allians, behandlingsvecka 4, allians vid eftermätning), 

där skillnaden låg mellan förväntad allians och allians vid eftermätning (p=.008). Resultatet 

visar att den deltagarskattade alliansen ökar linjärt under behandlingens gång. 

 

Tabell 3 

Korrelationer mellan prediktorer och behandlingsutfall (förändringsvärde BDI-II) 

Prediktor   BDI-II 

 

Deltagarskattad förväntad allians   r=-.21, (p=.28, ns) 

    

Deltagarskattad allians i v.4 

 

  r=-.03, (p=.90, ns) 

Behandlarskattad allians i v.4    r=.21, (p=.29, ns) 

Not. BDI-II = Beck Depression Inventory-II; WAI-S = Working Alliance Inventory – Short. 

 

I tabell 3 presenteras korrelationsanalyser mellan valda prediktorer och förändringsvärde på 

BDI-II. Korrelationskoefficienten för deltagarskattad förväntad allians och förändringsvärde på 

BDI-II beräknades till r=-.21, vilket är en icke-signifikant korrelation med en alfanivå på .05 

(p=.28). Det icke-signifikanta resultatet kvarstod när förmätningsvärden för BDI-II lades in som 

kovariat i den partiella korrelationsanalysen (r=-.03, p=.88). Korrelationskoefficienten för 

deltagarskattad allians i behandlingsvecka 4 och förändringsvärde på BDI-II var r=-.03, vilket 

är ett icke-signifikant resultat (p=.90). Vid kontroll för tidig symtomförändring, mätt med 

MFQ-13, fortsätter sambandet att vara icke-signifikant (r=-.06, p=.77). Genom t-test för 

beroende mätningar kan det konstateras att det inte finns en signifikant medelvärdesskillnad 

mellan MFQ-13 i behandlingsvecka 1 respektive 4 (t(26)=.56, p=.58). Korrelationen mellan 

behandlarskattad allians i vecka 4 och förändringsvärde på BDI-II beräknades till r=.21. Även 

detta samband var icke-signifikant (p=.29) och kvarstod vid kontroll för tidig 

symtomförbättring (r=.22, p=.28). I analyserna framkom vidare att deltagar- och 
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behandlarskattad allians i behandlingsvecka 4 inte skiljde sig signifikant (t(25)= -1.48, p=.15), 

utan tvärtom korrelerade signifikant (r=.55, p=.004). Korrelationen indikerar ett starkt 

samband.  

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Kan deltagarnas förväntade terapeutiska allians predicera förändring på utfallsmåttet BDI-

II? 

Såväl teori som empiri föreslår att allians kan existera innan behandlingsstart, varför aktuell 

studie undersökte deltagarnas förväntade allians. Med anledning av det inkonklusiva 

forskningsläget formulerades ingen hypotes för ovanstående frågeställning. Den 

deltagarskattade förväntade alliansen (M=4.95, SD=.63) kan tolkas som god, med hänsyn till 

att deltagarna vid mätpunkten ännu inte haft kontakt med sin behandlare och trots detta skattade 

över mittvärdet på den sjugradiga skalan. En del av alliansen tycks således finnas redan innan 

behandlingsstart, vilket går i linje med Barber och medarbetare (2014) som hävdar att terapeut-

patientkontakt inte är en förutsättning för en påbörjad utveckling av allians. Den aktuella 

studiens siffor liknar det resultat som Cederlund och Wallin (M=4.91, SD=.91; 2013) fann i en 

depressionsstudie inriktad mot vuxna, men är däremot något lägre än vad som rapporterats av 

Bergman Nordgren med kollegor (M=5.25, SD=.72; 2013).  

Mätningen med WAI-S inför behandling visade sig inte korrelera signifikant med 

förändringsvärdet på BDI-II (r=-.21, p=.28), och det icke-signifikanta resultatet kvarstod vid 

kontroll för förmätningsvärde på BDI-II (r=-.03, p=.88). Detta stöds av resultat som framkom 

i examensarbetet av Linna (2007), där det inte kunde identifieras något samband mellan 

förväntad allians och behandlingsutfall. Således tycks befintliga studier indikera att förväntad 

allians inte har någon inverkan på patientens symtomförbättring i internetbehandling. Resultatet 

från aktuell studie strider dock emot en studie som undersökte den förväntade alliansens 

påverkan på utfall i sedvanlig depressionsbehandling, där allians mätt med WAI-S predicerade 

behandlingsutfall (Barber et al., 2014). När samma prediktor undersöktes med alliansmåttet 

CALPAS kunde däremot inget signifikant samband identifieras (Barber et al., 2014).  

Det är möjligt att ungdomarnas okunskap om iKBT hade en inverkan på deras 

skattningar av förväntad allians. Enligt Constantino (2012) kan deltagarnas förväntningar 

utgöras av tankar kring roller och behandlingens format. Med hänsyn till att iKBT är ett relativt 

nytt och för allmänheten okänt format kan det tänkas att ungdomarna hade en oklar bild av vad 

de kunde förvänta sig av behandlarkontakten. Detta kan tänkas påverkat deltagarnas 

alliansskattningar inför behandling, på så sätt att vissa svar eventuellt var mer slumpmässigt 

utvalda i jämförelse med om behandlingsformatet hade varit mer bekant. Ytterligare faktor som 

kan ha haft påverkan på deltagarnas skattningar av förväntad allians är att formuläret 

administrerades under första behandlingsveckan, vilket innebär att ett fåtal deltagare fyllde i 

formuläret efter att de haft mail- och chattkontakt med sin behandlare. För dessa deltagare 

speglade skattningen på förväntad allians inte nödvändigtvis deras förväntningar, utan snarare 

upplevelsen av den tidiga behandlarkontakten. En konsekvens av detta är att måttet inte fullt ut 

speglar vad som ämnas mäta, vilket gör resultatet mindre tillförlitligt. För att erhålla mer 
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tillförlitliga värden i syfte att undersöka den förväntade alliansens prediktiva egenskaper bör 

formuläret således administreras innan behandlare tilldelas. 

Sammanfattningsvis visar aktuell studie liksom tidigare forskning att det är möjligt att 

uppnå terapeutisk allians i iKBT innan behandlingsstart, men att den inte tycks ha en betydande 

inverkan på utfall. Det icke-signifikanta resultatet tyder på att förväntningar på terapeutisk 

allians inte behöver vara en förutsättning för att behandlingen ska ge önskvärd effekt. Resultatet 

kan betraktas vara särskilt intressant ur en klinisk synvinkel, med hänsyn till att ungdomar 

sällan söker vård på eget initiativ (Svirsky & Thulin, 2010). Således kan det tänkas att 

behandling kan vara motiverat även vid låga förväntningar och låg motivation hos ungdomar. 

Vid tolkning av resultatet bör det dock tas i beaktning att ungdomarnas okunskap kring 

internetbehandlingens alternativa format kan ha påverkat skattningarna, och att det prediktiva 

värdet hos förväntad allians möjligtvis bättre kan studeras när iKBT har etablerats som 

behandlingsformat.  

 

Kan deltagarnas upplevelse av terapeutisk allians tidigt i behandlingen predicera 

förändring på utfallsmåttet BDI-II? 

I majoriteten av studier på sambandet mellan allians och utfall har alliansmätningen skett i ett 

initialt skede av behandlingen. Valet av tidpunkt har motiverats utifrån antagandet om att 

kontakt mellan behandlare och patient då har etablerats, men är opåverkad av 

symtomförändring. I den aktuella studien mättes deltagarskattad allians i behandlingsvecka 4. 

Det skedde ingen symtomförbättring mellan behandlingsstart och denna mätpunkt (t(26)=.56, 

p=.58), varpå alliansskattningar kan tänkas vara opåverkade av tidig förändring i mående. 

Alliansen uppmättes till M=5.38 (SD=.82), vilket går i linje med det resultat som framkom i 

examensuppsatsen av Cederlund och Wallin (M=5.38, SD=.86; 2013) som baserats på en 

behandlingsstudie av vuxna. Liljethörn och Johansson (2015) fann ett något högre alliansvärde 

i vecka 3 (M=5.63, SD=.91), även om samtliga skattningar kan betraktas som relativt höga. 

Mätningen med WAI-S i fjärde behandlingsveckan visade sig inte korrelera signifikant 

med förändringsvärdet på BDI-II (r=-.03, p=.90) och det icke-signifikanta resultatet kvarstod 

med tidig symtomförändring som kovariat (r=-.06, p=.77). Majoriteten av forskning på 

sedvanlig behandling har visat på ett robust och starkt samband mellan tidig allians och 

behandlingsutfall för såväl vuxna som ungdomar (Flückiger et al., 2012; Martin et al., 2000; 

McLeod, 2011). Vad gäller internetbehandling är resultaten däremot varierande. Vissa studier 

på iKBT för vuxna strider mot det resultat som framkommit i aktuell studie, då de funnit näst 

intill starka signifikanta samband mellan tidig allians och utfall (Bergman Nordgren et al., 2013; 

Knaevelsrud & Maercker, 2007), medan andra studier går i linje med det icke-signifikanta 

resultatet (Andersson et al., 2012; Hadjistavropoulos et al., 2017). Resultatet replikerar även 

det fynd som Liljethörn och Johansson (2015) fann sin studie på iKBT för ungdomar. 

Sammantaget tycks resultatet från aktuell studie gå i linje med tidigare forskning på iKBT som 

visar att det är möjligt att uppnå hög allians, och att face-to-face-kontakt således inte är 

nödvändigt för att skapa god allians. Likaså styrker föreliggande studie tidigare resultat om att 

allians inte är en självklar prediktiv faktor i iKBT, något som står i kontrast till de fynd som 

gjorts i studier på sedvanlig behandling.  

Med grund i såväl aktuell studie som tidigare forskning kan alliansen betydelse i iKBT 

således ifrågasättas. En möjlighet är att fynden speglar alliansens faktiska roll i 
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internetbehandling, det vill säga att behandlingsutfall är oberoende av upplevd allians. Detta 

trots den generella övertygelse om att allians är av stor vikt för utfall, vilket också speglas i 

kritik som riktas mot iKBT, där avsaknad av fysiska träffar anses begränsa möjlighet till goda 

behandlingsresultat. En annan möjlighet är att resultaten från föreliggande studie inte lyckats 

upptäcka ett faktiskt samband mellan tidig allians och behandlingsutfall. Ett större stickprov 

och därmed ökad power hade förbättrat förutsättningarna att identifiera ett sådant samband, 

givet att det föreligger en faktisk korrelation. I linje med detta kan mätinstrumentet WAI-S 

ifrågasättas, sett till dess förmåga att spegla den allians som uppnås i internetbehandling. 

Hadjistavropoulos med kollegor (2017), som använde alliansmåttet Therapeutic Alliance 

Questionnaire (TAQ), kunde inte heller finna ett signifikant samband mellan tidig allians och 

utfall, vilket talar för att det finns ett behov av ett alliansmått som är bättre anpassat för 

internetbehandling. Vidare kan de mindre justeringarna av orginalversionen av WAI-S ha 

försämrat mätinstrumentets psykometriska egenskaper och påverkat tillförlitligheten av 

resultaten. Då ändringarna var av mindre karaktär bedömdes formuläret dock ha motsvarande 

egenskaper som originalet. Sammanfattningsvis kan det tänkas att mer omfattande forskning 

och utvärderade mätinstrument krävs för att utröna huruvida den tidiga alliansen har betydelse 

för utfall i internetbehandling eller inte. 

 

Kan behandlarnas upplevelse av terapeutisk allians tidigt i behandlingen predicera 

förändring på utfallsmåttet BDI-II?  

Den övervägande delen av befintlig forskning på alliansens betydelse i psykologisk behandling 

har fokuserats på patienters skattningar av upplevd allians, och betydligt färre studier har 

undersökt skattningar gjorda av behandlare (se t.ex. Horvath & Symonds, 1991; Horvath et al., 

2011; Huppert et al., 2014; Zilcha-Mano et al., 2015). Således är terapeutskattad allians ett 

relativt outforskat område, inte minst vad gäller barn och ungdomar. Den begränsade mängden 

forskning har dessutom präglats av motstridiga fynd. I föreliggande studie uppmättes den 

behandlarskattade alliansen i behandlingsvecka 4 till M=5.08 (SD=1.10). Siffrorna är 

jämförbara med det resultat som framkom i en studie av Zilcha-Mano och medarbetare 

(M=4.98, SD=.58; 2015). I föreliggande studie framkom dessutom en signifikant korrelation 

(r=.55, p=.004) mellan behandlar- och deltagarskattad allians i behandlingsvecka 4, vilket även 

går i linje med resultatet av Zilcha-Mano med kollegor (2015). Det starka sambandet kan 

betraktas som en indikation på att terapeutens, likväl som patientens, upplevelse av allians 

skulle kunna utgöra likvärdiga estimat av behandlingsutfall. Zilcha-Mano med kollegor (2015) 

diskuterar risken att behandlarens skattningar av upplevd allians till stor grad färgas av 

deltagarens symtomförändring. Med andra ord innebär det att behandlare skattar allians högre 

till de deltagare som förbättrats, i jämförelse med deltagare som försämrats eller varit 

oförändrade i mående. Detta kan i sin tur resultera i att alliansskattningar speglar 

symtomförändring snarare än upplevd allians. I aktuell studie bedöms dock denna risk som låg, 

då analysen visar att det inte förelåg symtomförändring under de första behandlingsveckorna 

(t(26)=.56, p=.58). 

Den behandlarskattade mätningen med WAI-S i fjärde behandlingsveckan visade sig 

inte korrelera signifikant med förändringsvärdet på BDI-II (r=.21, p=.29). Det icke-signifikanta 

resultatet kvarstod även vid kontroll för tidig symtomförbättring (r=.22, p=.28), vilket indikerar 

att behandlares upplevelse av allians inte tycks kunna förklara förbättring i mående. Resultatet 
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går i linje med tidigare fynd inom området för sedvanlig behandling för vuxna, som visat att 

behandlarskattad allians inte hade ett prediktivt förklaringsvärde vad gäller utfall (Huppert et 

al., 2014; Zilcha-Mano et al., 2015). En tidig metaanalys indikerar däremot att behandlarskattad 

allians kan predicera utfall, dock inte i samma utsträckning som patientskattad allians (Horvath 

& Symonds, 1991). Ytterligare en studie indikerar att skattningar från de två perspektiven har 

likvärdiga förklaringsvärden (Horvath et al., 2011). De studier som undersökt det prediktiva 

värdet av behandlarskattad allians i sedvanlig barn- och ungdomsbehandling strider mot 

resultatet i föreliggande studie. Shirk och Karver (2003) fann att behandlarskattad allians var 

associerad med utfall, vilket även Fernandez med kollegor (2016) konstaterade. 

Sammanfattningsvis motsvarar den aktuella studiens behandlarskattningar av allians de siffror 

som tidigare observerats. Indikationen om att behandlarens upplevelse av allians inte predicerar 

utfall får stöd av tidigare studier på vuxna, men möts även av motstridande fynd. Studien 

replikerar dock inte studieresultat inom området för barn och unga, där behandlarskattad allians 

tycks vara en mer etablerad prediktor. 

Att den aktuella studien inte replikerade de resultat som framkommit i barn- och 

ungdomsforskning skulle kunna förklaras av behandlingens alternativa format, där behandlare 

får ett mer begränsat underlag för sina skattningar i jämförelse med terapeuter i sedvanlig 

behandling. En internetbehandlare skattar möjligtvis allians utifrån andra grunder, såsom 

deltagarens uttryckta motivation och antal genomförda övningar. Specifikt för detta projekt kan 

även fyllighet i svar under chattsessioner liksom användning av smileys utgöra grund för 

alliansskattning. Frågorna i WAI-S kan således tänkas ha varit svårbesvarade utifrån den 

information som behandlarna hade tillgång till, vilket kan ha inverkat på resultatet. Detta skulle 

kunna tala för nyttan av ett mer anpassat alliansmått vid internetbehandling, i syfte att på ett 

mer tillförlitligt sätt estimera behandlarskattad allians. Vidare är det möjligt att resultatet hade 

blivit signifikant om deltagarantalet (n=27), för vilka skattningar gjordes, hade varit högre. Ett 

ökat antal deltagare medför ökad power, vilket ger större möjligheter till att identifiera faktiska 

samband. Den nära medelstarka korrelationen (r=.22) talar för att sambandet hade kunnat vara 

signifikant vid ett större stickprov. 

  

Hur ser den deltagarskattade alliansens utveckling ut under behandlingens gång? 

Den sista frågeställningen har liksom övriga frågeställningar en explorativ ansats, vilket innebär 

att det inte formulerats någon hypotes. Barber med kollegor (2014) sammanfattar att viss 

forskning på sedvanlig behandling talar för att allians formas i ett tidigt skede och att den 

därefter förblir stabil. Det finns även indikationer på att allians tenderar att stärkas under 

behandling (Barber et al., 2014). Även om forskning tyder på att det är möjligt att uppnå 

terapeutisk allians i internetbehandling i samma grad som i sedvanlig terapi (Andersson et al, 

2012; Hedman et al., 2014; Klasen et al., 2013; Sucala et al., 2012), är det ännu inte kartlagt 

hur denna utveckling ser ut.  

I de statistiska analyserna framkom en statistiskt signifikant medelvärdesskillnad 

(F(2)=6.47, p=.003) mellan de tre olika mätpunkterna. Eftertest med parvisa jämförelser visade 

att skillnaden låg mellan förväntad allians och allians efter behandling (p=.008) och att 

utvecklingen var linjär. Det innebär att deltagarnas upplevelse av allians hade en jämn 

utveckling under hela behandlingen, och således stärktes från att behandlingsstart till avslut. 

Resultatet går i linje med en behandlingsstudie på iKBT för vuxna som indikerar att deltagarnas 
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upplevelse av allians ökar under behandlingens gång (Bergman Nordgren et al., 2013). I studien 

av Bergman Nordgren och medarbetare (2013) observerades dock att alliansen primärt ökade 

under den första delen av behandlingen, medan föreliggande studie tyder på att utvecklingen 

var linjär under hela behandlingsperioden. 

Liksom tidigare konstaterat, tycks resultatet indikera att face-to-face-kontakt inte är en 

förutsättning för utveckling av terapeutisk allians. De former för kommunikation som iKBT 

möjliggör – via meddelanden, SMS och chatt, tycks inte heller begränsa möjligheterna till en 

positiv utveckling av upplevd allians. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka vilka 

faktorer som inverkar på alliansutveckling i iKBT, med hänsyn till att aktuell studie inte kan 

göra sådana uttalanden.  

 

Sammanfattande resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis kan föreliggande studie påvisa att det är möjligt att uppnå god terapeutisk 

allians i iKBT för ungdomar och att alliansen ökar under behandlingens gång. Vidare ger 

studien inga indikationer om att allians är av betydelse för deltagarnas förändring i mående, 

oberoende av när det mäts och från vilket perspektiv det skattas. Således tycks behandlingsutfall 

inte prediceras av deltagarnas förväntningar på den terapeutiska relationen, och inte heller av 

deltagares eller behandlares upplevelse av allians under behandling.  

UNG-studiens goda behandlingseffekt i kombination med den aktuella studiens icke-

signifikanta resultat öppnar upp för en diskussion huruvida den terapeutiska alliansen har 

betydelse i iKBT för ungdomar. Den befintliga alliansforskningen, som motiverats av en 

teoretisk övertygelse om att alliansen är avgörande i psykologisk behandling, präglas av 

motstridiga resultat. Den aktuella studien är en av flera (t.ex. Andersson et al., 2012; 

Hadjistavropoulos et al., 2017, Liljethörn & Johansson, 2015) som kan ifrågasätta alliansens 

självklara roll som förändringsmekanism i psykologisk behandling. Dessutom går studiens 

resultat i linje med fynden från DEA-studien (Liljethörn & Johansson, 2015), trots att allians 

har undersökts på ett bredare och mer djupgående plan i UNG. Förändringar i 

behandlingsupplägg, såsom utökad behandlarkontakt och reviderade moduler, tycktes således 

inte förändra alliansens icke-prediktiva betydelse. Alternativa metodologiska tillvägagångssätt, 

som huvudsakligen utgjordes av utökade mätningar av allians och kontroll för bakomliggande 

variabler, hade inte heller någon inverkan på resultatet.  

Sammantaget bidrar den aktuella studien till diskussionen om alliansens betydelse i 

iKBT för unga, där allians inte tycks kunna förklara förändring i mående. Detta trots goda 

resultat gällande behandlingseffekt. Såväl aktuellt resultat som tidigare fynd indikerar att allians 

inte nödvändigtvis har det prediktiva värde i iKBT för ungdomar som tidigare antagits utifrån 

forskning på sedvanlig behandling. Resultatet öppnar således upp för vidare 

prediktionsforskning, då det kan tänkas finnas andra faktorer som bättre förklarar 

behandlingens effekt. 

 

Metoddiskussion 

 

Design och urval 

UNG-studien undersöker effekten av iKBT för unga med depression och komorbida tillstånd 

och har en randomiserad kontrollerad design. Den aktuella uppsatsen undersöker prediktorer 
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och de statistiska analyserna baseras således enbart på data från behandlingsgruppen (n=35). 

Uppsatsen beskriver sambandet mellan allians och behandlingsutfall, där allians mättes vid tre 

olika tillfällen (i början av behandlingen, tidigt i behandlingen och vid behandlingsavslut) samt 

utifrån två olika perspektiv (deltagare och behandlare).  

Kritik som kan riktas mot prediktionsforskning är en ökad risk för typ I-fel, med 

anledning av att många prediktorer ofta undersöks på ett begränsat stickprov (Steketee & 

Chambless, 1992). Detta kan vara en konsekvens av bristande förarbete, där forskarna inte 

specificerat frågeställningar innan data sammanställts. Det har föreslagits att sådan forskning 

”kastar ut nät” för att se vad som skulle kunna hittas i insamlad data, snarare än att från början 

formulera tydliga frågeställningar utifrån teoretiskt intresse (Steketee & Chambless, 1992). 

Alliansens betydelse för utfall i psykologisk behandling är ett förhållandevis utforskat område 

för sedvanlig behandling, och denna forskning kan tänkas indikera att liknande faktorer är av 

betydelse i iKBT för unga. Den tidigare forskningen har underlättat för avsmalning av 

frågeställningar, i syfte att undvika risken som följer med att ”kasta ut nät”. Med anledning av 

den begränsade mängd forskning som finns för iKBT för unga, formulerades dock inga 

hypoteser. Således kan föreliggande studie betraktas ha en explorativ ansats, även om konkreta 

frågeställningar har formulerats.  

Den interna validiteten hade kunnat öka genom jämförelser mellan en behandlings- och 

kontrollgrupp, något som endast hade varit möjligt för prediktorvariabeln förväntad allians. Det 

kan tänkas att även deltagarna i kontrollgruppen förbättrades genom förväntningar på den 

kontakt som skulle erbjudas längre fram. Genom en jämförelse mellan de två betingelserna hade 

möjligheterna till att härleda sambandet till behandlingsprogrammet ökat. Mätningen av 

förväntad allians genomfördes endast av deltagare i behandlingsgruppen efter randomisering, 

då det betraktades vara oetiskt att ge samtliga inkluderade deltagare förhoppningar om att 

behandlingskontakten skulle påbörjas omgående. 

Föreliggande studie hade ett flertal inklusion- och exklusionskriterier i syfte att skapa 

ett homogent stickprov. Studiens stickprov hade således en begränsad spridning i kliniska 

variabler i jämförelse med den naturliga spridning som förekommer i populationen. Detta kan 

tänkas vara problematiskt med tanke på att en viss spridning är en förutsättning för att kunna 

hitta och uttala sig om prediktiva värden hos undersökta variabler (Steketee & Chambless, 

1992). Även om föreliggande studie haft tydligt uppsatta kriterier för inklusion och exklusion, 

har dessa dock tillåtit spridning med hänsyn till svårighetsgrad av depression och samsjuklighet. 

Detta minskar risken för att dra felaktiga slutsatser och ökar således möjligheten till uttalanden 

om prediktiva värden hos undersökta variabler.  

Rekryteringen av deltagare till projektet skedde i olika forum, huvudsakligen genom 

annonsering i sociala medier riktat mot unga. Med hänsyn till att en betydande andel ungdomar 

dagligen rör sig i sociala medier, kan information om projektet tänkas ha nått ut till ett stort 

antal ungdomar. Den digitala annonseringen var geografiskt obunden, vilket gjorde att 

ungdomars geografiska placering inte utgjorde ett hinder för ansökan om deltagande. Trots att 

nästintill samtliga ungdomar dagligen nyttjar sociala medier, bör dock nämnas att en liten andel 

ungdomar saknar tillgång till dator och internet. Med hänsyn till att rekryteringen även skedde 

genom annonsering i skolor, mottagningar och intresseföreningar, kan rekryteringensprocessen 

ändå betraktas som lämplig för denna målgrupp.  
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Generaliserbarhet 

Den externa validiteten, det vill säga giltigheten i att göra generaliseringar utifrån studieresultat 

(Borg & Westerlund, 2010), påverkas av ett flertal olika faktorer och kan i denna studie 

betraktas vara förhållandevis god. En central aspekt av extern validitet är stickprovets förmåga 

att representera den naturliga populationen. Den föreliggande studiens inklusions- och 

exklusionskriterier ledde till en begränsad spridning i kliniska variabler, där deltagare med 

bland annat hög suicidalitet och svår samsjuklighet exkluderades. Dessutom exkluderades 

deltagare med bristande färdigheter i svenska, liksom deltagare med nyligen påbörjad eller 

förändrad medicindos. En följd av detta är att stickprovet inte fullt representerar den 

patientgrupp som förekommer i psykiatrisk kontext. Som ovan nämnt är inklusionskriterierna 

dock förhållandevis tillåtande gällande variation i frekvens och grad av depression och 

komorbid ångest, varpå stickprovet skulle kunna anses spegla den patientgrupp som finns i en 

primärvårdskontext.  

Andra faktorer som påverkar den externa validiteten är demografiska aspekter, såsom 

geografisk spridning och könstillhörighet. Med anledning av att annonseringen av deltagande i 

studien riktades mot hela Sverige, ökar möjligheterna till brett geografiskt omfång. Således är 

ungdomar från såväl olika delar av Sverige representerade i studien, som ungdomar boende i 

storstad, småstad respektive på landet. Gällande fördelning av könstillhörighet utgörs studiens 

stickprov huvudsakligen av kvinnor (88,6 %), följt av män (8,6 %) och annat kön (2,9 %). Trots 

att SBU (2014) rapporterar att förekomsten av depression är tre till fyra gånger högre hos flickor 

än pojkar, är överrepresentationen av kvinnor i föreliggande studie således inte 

överensstämmande med dessa proportioner. Då föregående studie i projektet (Berg & 

Radvogin, 2015; Liljethörn & Johansson, 2015) hade liknande könsfördelning, anpassade 

föreliggande studie rekrytering och behandlingsprogram för att tilltala en större variation av 

könstillhörigheter. Förändringarna syftade till att skapa en mer könsneutral design, där namnet 

på studien byttes, bilder anpassades och annonseringen breddades. Förhoppningen var att skapa 

ett stickprov som i större grad speglar målgruppen med avseende på könstillhörighet, dock gav 

anpassningarna inte önskad effekt. Detta bör eventuell replikering av studien ta i beaktning. 

Slutligen kan det även tänkas att den externa validiteten påverkas av huruvida studiens 

behandlare motsvarar yrkesverksamma psykologer i kliniska sammanhang. Regelbundenheten 

och mängden av klinisk handledning under studiens gång kan tänkas vara mer omfattande än 

vanligtvis i klinisk verksamhet. Detta kan även tänkas stämma för den mängd tid som kan 

avsättas för enskilda deltagare/patienter. Vidare hade behandlarna en grundläggande 

psykoterapiutbildning i KBT och erfarenhet av såväl primär- som psykiatrisk vård, även om 

denna var begränsad. Behandlarnas begränsade erfarenhet av kliniskt arbete är något som kan 

minska möjligheterna till giltig generalisering till andra kliniska sammanhang. Sammantaget 

uppskattas dock den externa validiteten med avseende på behandlarna vara relativt god, då 

begränsad erfarenhet kan tänkas vägas upp av handledning och tidstillgång.  

 

Mätinstrument och analyser 

Datainsamlingen i UNG-studien skedde primärt genom självskattningsformulär. 

Självskattningsformulär gör det möjligt att registrera individens upplevelser av sitt mående och 

är dessutom en insamlingsmetod som är både tids- och kostnadseffektiv. Självskattning kan 

tänkas vara särskilt användbar i internetbehandling där behandlarkontakten är begränsad och 
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där andra insamlingsmetoder (t.ex. beteendeobservationer, observatörsskattningar) är svårare 

att genomföra. En styrka med UNG-studien är att flera depressionsmått har använts för att skapa 

en bredare klinisk bild. Vad gäller utfallsmått är BDI-II det huvudsakliga måttet, vilket även 

rekommenderas av SBU (2012) för depression hos unga. Med hänsyn till hög samsjuklighet 

bland deltagarna kan det dock tänkas att depressionsmåtten inte fångar in all möjlig förbättring 

i mående, varför ångestformulär som kompletterande utfallsmått hade kunnat vara värdefullt.  

Samtliga självskattningsformulär i studien har uppskattats ha goda psykometriska 

egenskaper. Föreliggande studie använde såväl original- som reviderade versioner av 

alliansmåttet WAI-S, i syfte att inhämta information om upplevd allians vid olika tillfällen och 

utifrån olika perspektiv. Med revideringarna följde risken att de psykometriska egenskaperna 

av versionerna försämrades, men då ändringarna var av mindre karaktär bedömdes de ha 

motsvarande egenskaperna som originalet. Således antogs versionerna ha goda egenskaper 

gällande validitet och reliabilitet, trots att de inte utvärderats systematiskt. Vidare kan det anses 

problematiskt att studien använde WAI-S i syfte att skatta terapeutisk allians i 

internetbehandling, när formuläret primärt är utformat och utvärderat för traditionell 

behandling. Det kan tänkas finnas skillnader i den relation som utvecklas i internetbaserad 

respektive traditionell behandling, och att WAI-S således inte fångar in den relation som formas 

under de förutsättningar för kommunikation som iKBT erbjuder. Med hänsyn till att det ännu 

inte finns något alliansformulär som utvärderats för internetbehandling och att WAI-S är ett 

väletablerat mätinstrument, bedömdes formuläret ändå vara mest passande i sammanhanget.  

Som komplement till nämnda självskattningsformulär användes den diagnostiska 

intervjun M.I.N.I, som enligt SBU (2012) har hög validitet och reliabilitet som 

bedömningsinstrument vid depression hos vuxna. Liksom vid andra former av självskattning 

finns en övervägande risk att deltagarna svarar utifrån hur de tror att de förväntas svara, snarare 

än utifrån deras faktiska mående. Exempelvis kan deltagarna vid eftermätning tänkas överskatta 

sina förbättringar, där lojalitet till behandlare kan vara ett bakomliggande motiv. För att 

minimera denna risk intervjuades deltagarna av annan person än tidigare behandlare.   

Med anledning av studiens explorativa ansats med flera undersökta prediktorer 

genomfördes ett flertal analyser. För ett litet stickprov medför detta en ökad risk för typ I-fel 

(Steketee & Chambless, 1992). Steketee och Chambless (1992) menar däremot att ett mer 

tillåtande tillvägagångssätt kan vara berättigat när ett relativt outforskat forskningsområde 

kartläggs, vilket ligger till grund för beslutet att behålla det relativt stora antalet prediktorer i 

föreliggande studie. 

Studiens analysmetoder har baserats på partiella korrelationsanalyser, vilket möjliggör 

beräkning av korrelationskoefficient med kontroll för en tredje variabel (Field, 2009). En 

alternativ analysmetod där det likaså kan kontrolleras för bakomliggande variabler är hierarkisk 

multipel regression. Någonting som talar för hierarkisk multipel regressionsanalys är 

möjligheten att inkludera flera prediktorer i samma analys, vilket därmed minskar risken för 

typ 1-fel. En förutsättning för att välja hierarkisk multipel regressionsanalys som analysmetod 

är att prediktorerna inte får samkorrelera i stor grad, eftersom det då inte är möjligt att utröna 

deras unika förklaringsvärden (Field, 2009). Med grund i tidigare forskning kan det förutsättas 

att det finns en hög korrelation mellan de undersökta prediktorerna, varpå hierarkisk multipel 

regression inte lämpar sig som analysmetod. En annan alternativ analysmetod som har flera 

likheter med partiell korrelation är beräkning av huvudutfall med residual gain scores. I likhet 
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med partiell korrelation möjliggör metoden kontroll för initial symtomnivå, varpå Steketee och 

Chambless (1992) ser både partiell korrelation och beräkning med residual gain scores som 

lämpliga analysmetoder vid prediktionsforskning. Även om analysmetoderna ger liknande 

information, är resultat som genereras av residual gain scores svårtolkade. Sammantaget ansågs 

partiell korrelation vara den mest lämpade analysmetoden i föreliggande studie. Det bör dock 

nämnas att metoden inte möjliggör uttalande om kausalitet, vilket även gäller för ovan nämnda 

alternativ.  

Bortfall hanterades enligt principen för Complete Case Analysis, vilket innebär att 

endast de deltagare vars för- och eftermätningar var kompletta inkluderades i analyserna. 

Nackdelen med ett sådant tillvägagångssätt är att en del av insamlad data går förlorad på grund 

av att enstaka mätningar saknas, med minskad power som följd (Altman, 2009). En alternativ 

metod hade varit att imputera data, något som dock kräver starka antaganden om den utveckling 

som inte har registrerats (Altman, 2009). Med anledning av detta kan det tänkas att Complete 

Case Analysis är en mer rättvisande metod, trots att det sker på bekostnad av power. 

 

Etiska aspekter 

Med hänsyn till att UNG utvärderade en internetbaserad behandling liksom att den riktades mot 

en ungdomspopulation, stod föreliggande studie inför ett flertal etiska dilemman. Tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier formulerades initialt för att undvika inkludering av deltagare 

med behov av mer omfattande vård än vad UNG kunde erbjuda. Det fanns även tydliga riktlinjer 

för att hantera suicidrisk och allvarliga försämringar – bland annat skulle behandlarna finnas 

tillgängliga för deltagarna via meddelanden och vid behov kunde behandlarna ta kontakt med 

psykiater. Likaså hänvisades deltagarna till andra vårdinstanser vid kraftig försämring. 

Ytterligare etiska styrkor var tydlighet inför deltagare med studiens upplägg för att minska 

risken för negativa reaktioner vid exklusion eller randomisering till kontrollgrupp, liksom 

upprätthållande av sekretess och konfidentialitet.  

För att underlätta för deltagaren att vara ärlig i M.I.N.I. vid eftermätning, beslutades att 

en person i UNG-teamet som var oberoende av dennes behandling skulle genomföra intervjun. 

Likaså blev deltagaren informerade om att dennes svar på alliansmåttet WAI-S inte skulle vara 

tillgängligt för sin tilldelade behandlare under behandlingens gång. Avsikten med detta var att 

minska risken för att deltagaren skulle svara utifrån exempelvis förväntningar och välvilja 

gentemot sin behandlare, i syfte att få så rättvisande resultat som möjligt.  

En brist med föreliggande studie är att deltagarna lämnade sina privata e-postadresser 

och telefonnummer, vilket ställer krav på hantering och lagring av personliga uppgifter. Det 

kan exempelvis ses som problematiskt då behandlare skickade SMS till deltagarnas telefoner, 

vilka potentiellt skulle kunna läsas av andra. På ett övergripande plan var dock både sekretess 

och konfidentialitet hög, med anledning av plattformens krypterade system. 

En ytterligare brist i studien är att deltagare inkluderades utan föräldrars samtycke. 

Även om detta beslut godkändes av etikprövningsnämnden, följde ett flertal etiska dilemman 

då deltagarens omgivning kunde vara ovetande om dennes mående och deltagande i studien. 

Denna utsatthet kan följas av en förlorad möjlighet till stöd från närstående, något som i 

sedvanlig behandling ses som en central, underlättande faktor för framsteg. Likaså kan det 

tänkas uppstå etiska dilemman kring exkluderade deltagare, med hänsyn till att det inte gjordes 

någon uppföljning av mående. Om deltagarens vårdnadshavare hade informerats om att 
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ungdomen önskat deltagande i UNG men blivit nekad, hade de med större sannolikhet kunnat 

stödja ungdomen i att söka bättre lämpad vård.  

Utöver ovan nämnda dilemman, kan det även tänkas att studien ställde orimligt höga 

krav på deltagarna. Behandlingsupplägget var relativt inflexibelt, sett till såväl innehåll som 

tempo. Med hänsyn till att deltagare kan ha haft bristande socialt stöd, svåra livomständigheter 

och höga krav i skolan, kan studien således ha bidragit till hög stress i ungdomarnas redan 

betungande situation. Dessutom hade ungdomarna begränsat utrymme att lyfta sådant som 

kändes svårt eller kravfyllt, då kontakten via chatt och meddelanden var fokuserad på aktuell 

modul. Trots förutbestämt behandlingsupplägg, fanns ändå möjlighet till viss anpassning 

utifrån deltagarens behov. Behandlarna kunde även anpassa takt genom att vissa veckor pausa 

programmet, dock under förutsättning att deltagarna slutförde avslutande moduler utan 

behandlarstöd. Likaså fick deltagarna i samråd med behandlare anpassa programmet genom att 

välja relevanta tilläggsmoduler.  

 

Övergripande styrkor och begränsningar 

Sammanfattningsvis har föreliggande studie ett flertal metodologiska styrkor. En av de främsta 

styrkorna är att det prediktiva värdet av allians har undersökts utifrån flera aspekter med 

tillförlitliga mätinstrument, med samtidig kontroll för bakomliggande variabler. Studien har 

således möjlighet att ge en bred bild av alliansens betydelse i iKBT för ungdomar. Studien 

bedöms även ha relativt god extern validitet, eftersom behandlingsgruppen i stor grad tycks 

avspegla målgruppen med avseende på kliniskt uttryck. Gällande de etiska dilemman som 

uppstår till följd av att studien riktar sig mot unga, kan studiens tydliga riktlinjer ses som en 

styrka. Riktlinjerna av stor betydelse vid hantering av situationer som kan att uppstå vid akut 

försämring, med hänsyn till av ungdomars naturligt fluktuerande symtombild. 

Vidare finns flera potentiella metodologiska förbättringsområden. Att undersöka ett mer 

begränsat antal prediktorer hade kunnat förbättra studiens metodologiska kvaliteter, med 

hänsyn till att fler prediktorer ökar risken för typ I-fel. Likaså hade ett större antal deltagare 

kunnat öka power, vilket i sin tur hade ökat sannolikheten att hitta faktiska samband. Vidare 

hade ett mer flexibelt behandlingsupplägg kunnat vara önskvärt ur en etisk synvinkel, med 

möjlighet att i större grad reglera tempo, liksom individanpassa innehåll och krav. 

 

Slutsats 

UNG-projektet har utvärderat en internetadministrerad KBT-behandling för ungdomar med 

depression och komorbida tillstånd, och visar på goda effekter. Den föreliggande studien är den 

första i sitt slag som har undersökt allians i iKBT för ungdomar på ett brett och djupgående 

plan. Fynden kan tänkas vara viktiga bidrag till forskning kring såväl alliansens betydelse i 

internetbehandling som prediktorer i stort. 

Föreliggande studie ger indikationer om att allians inte är av betydelse för 

behandlingsutfall, något som delvis stöds av tidigare forskning på internetbehandling. Detta 

trots att höga skattningar och en positiv alliansutveckling kunde observeras, motsvarande det 

som rapporterats för sedvanlig behandling. Varken deltagarnas förväntade allians eller 

upplevda allians tidigt i behandlingen visade sig korrelera signifikant med utfall. Inte heller 

behandlares upplevelse av allians tidigt i behandlingen tycktes kunna predicera förändring i 

mående.  
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Med grund i studiens resultat föreslås att allians inte har samma betydelse i iKBT för 

ungdomar i jämförelse med i sedvanlig behandling. Det kan således tänkas finnas andra 

potentiella prediktorer som bättre förklarar behandlingsutfall i iKBT för unga, vilket motiverar 

vidare kartläggning av verksamma mekanismer i syfte att effektivisera, vidareutveckla och 

förbättra internetbehandling för målgruppen. 

 

Framtida forskning 

I dagsläget är prediktionsforskning inom området för internetbehandling begränsat, även om 

antalet studier på prediktorer i sedvanlig behandling har ökat under de senaste åren. Fokus för 

föreliggande studie valdes med anledning av intresse att utforska ett relativt nytt område inom 

internetbehandling för ungdomar, liksom att allians konstaterats vara en robust prediktor i 

traditionell behandling.  

Med hänsyn till studiens icke-signifikanta resultat i kombination med ett inkonklusivt 

forskningsläge, är vidare kartläggning nödvändig för att med större säkerhet kunna uttala sig 

om betydelsen av allians i iKBT. Det är inte omöjligt att allians har en betydande roll i 

internetbehandling med grund i tidigare forskning på traditionell behandling. För att vidare 

utröna huruvida det föreligger ett samband mellan allians och utfall i iKBT för ungdomar, är 

det av vikt att framtida forskning undersöker den potentiella prediktorn utifrån ett större 

stickprov. Ett större stickprov medför ökad power, vilket ökar möjligheterna att identifiera 

faktiska samband.  

Det aktuella resultatet liksom tidigare fynd motiverar även vidare forskning i syfte att 

utröna alternativa prediktorer, då det är möjligt att allians inte har det prediktiva värde som i 

dagsläget antas. Förslag på andra möjliga prediktorer är nöjdhet med behandlingsprogram, tidig 

behandlingsrespons, förväntningar samt hur trovärdig patienter upplever behandlingen. Vidare 

kan det tänkas vara intressant att undersöka alliansens prediktiva värde för andra utfallsmått än 

symtomförändring, såsom följsamhet i internetbehandling, motivation och avhopp. Även om 

det fortsättningsvis skulle visa sig att allians inte predicerar förändring i mående, kan allians 

således av andra anledningar vara betydelsefullt i iKBT för ungdomar. 
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APPENDIX 

 

 Appendix A. Working Alliance Inventory – Short (förväntad allians)  

 

Vilka förväntningar har du på din behandlare? 

 

Hej! De här frågorna handlar om hur man kan känna inför att träffa sin behandlare. Tänk på hur 

du tror att det kommer att vara att ha en behandlare och svara på frågorna utifrån det. Din 

kommande behandlare kommer inte att se dina svar. 

 

1. Jag tror att jag och min behandlare kommer att vara överens om vad jag behöver göra i 

behandlingen för att förbättra min situation.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

2. Jag tror att behandlingen kommer att ge mig nya sätt att se på mina problem.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

3. Jag tror att min behandlare kommer att tycka om mig.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

4. Jag tror inte att min behandlare kommer att förstå vad jag vill med behandlingen.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 
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(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

5. Jag tror att min behandlare kommer ha förmåga att hjälpa mig.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

6. Jag tror att vi två tillsammans kommer att bestämma målen med behandlingen.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

7. Jag tror att min behandlare kommer att uppskatta mig.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

8. Jag tror att vi kommer att vara överens om vad som är viktigt för mig att arbeta med.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

9. Jag tror att vi kommer att lita på varandra.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 
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(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

10. Jag tror att vi kommer att ha olika åsikter om vilka mina problem är.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

11. Jag tror att vi kommer ha en bra uppfattning om vilka förändringar som kommer vara bra 

för mig.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

12. Jag tror att vi kommer att arbeta på rätt sätt med mina problem.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 
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Appendix B. Working Alliance Inventory – Short (deltagarskattning)  

 

Hur känner du kring kontakten med din behandlare? 

 

De här frågorna handlar om vad man kan känna och tänka om sin behandlare. Tänk på din 

behandlare och svara på hur du upplever er kontakt. Din behandlare kommer inte att se dina 

svar. 

 

1. Min behandlare och jag är överens om vad jag behöver göra i behandlingen för att förbättra 

min situation.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

2. Det jag gör i behandlingen ger mig nya sätt att se på mina problem.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

3. Jag tror att min behandlare tycker om mig.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

4. Min behandlare förstår inte vad jag vill försöka uppnå med behandlingen.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 
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5. Jag litar på min behandlares förmåga att hjälpa mig.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

6. Vi två har tillsammans bestämt de mål som vi har med behandlingen.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

7. Jag känner att min behandlare uppskattar mig.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

8. Vi är överens om vad som är viktigt för mig att arbeta med.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

9. Min behandlare och jag litar på varandra.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 
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(7) Helt och hållet 7 

 

10. Min behandlare och jag har olika åsikter om vilka mina problem är.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

11. Vi har en god uppfattning om vilken typ av förändringar som vore bra för mig.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

12. Jag tror att vi arbetar på rätt sätt med mina problem.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 
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Appendix C. Working Alliance Inventory – Short (behandlarskattning)  

 

Hur känner du kring kontakten med din patient? 

 

De här frågorna handlar om vad man kan känna och tänka om sin patient. Tänk på din patients 

namn och svara på hur du upplever er kontakt. Skatta enligt ditt första intryck. 

Gör formuläret en gång per patient. För varje formulär anger du patientens deltagarkod.  

 

1. Vi två är överens om vad som behöver göras för att förbättra min patients situation. 

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

2. Min patient och jag är säkra på att det vi gör i behandlingen är till nytta. 

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

3. Jag tror att min patient tycker om mig. 

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

4. Jag är osäker på vad vi försöker uppnå med behandlingen. 

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 
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5. Jag är säker på min förmåga att hjälpa min patient. 

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

6. Vi två arbetar mot gemensamt uppsatta mål. 

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

7. Jag uppskattar min patient som person. 

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

8. Vi är överens om vad som är viktigt för min patient att arbeta med. 

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

9. Min patient och jag litar på varandra. 

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 
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10. Vi har olika åsikter om vad som är min patients verkliga problem. 

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

11. Vi har en god samförståelse kring vilken typ av förändringar som är bra för min patient. 

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

12. Jag tror att vi arbetar med min patients problem på rätt sätt. 

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 
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Appendix D. Working Alliance Inventory – Short (efter behandling)  

 

Hur kändes kontakten med din behandlare? 

 

De här frågorna handlar om vad man kan känna och tänka om sin behandlare. Tänk på din 

behandlare och svara på hur du upplevde er kontakt. Din behandlare kommer inte att se dina 

svar. 

 

1. Min behandlare och jag var överens om vad jag behövde göra i behandlingen för att 

förbättra min situation.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

2. Det jag gjorde i behandlingen gav mig nya sätt att se på mina problem.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

3. Jag kände att min behandlare tyckte om mig.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

4. Min behandlare förstod inte vad jag försökte uppnå med behandlingen.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 
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5. Jag litade på min behandlares förmåga att hjälpa mig.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

6. Vi två bestämde tillsammans de mål som vi hade med behandlingen.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

7. Jag kände att min behandlare uppskattade mig.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

8. Vi var överens om vad som var viktigt för mig att arbeta med.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

9. Min behandlare och jag litade på varandra.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 
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(7) Helt och hållet 7 

 

10. Vi hade olika åsikter om vilka mina problem var.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

11. Vi hade en god uppfattning om vilka typer av förändringar som var bra för mig.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 

 

12. Jag tror att vi arbetade på rätt sätt med mina problem.  

(1) Inte alls 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) Till viss del 4 

(5) 5 

(6) 6 

(7) Helt och hållet 7 
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Appendix E. Modulbeskrivning  

 

Modul 1 

Modul 1 har ett fokus på psykoedukation kring depressions- och ångestsymtom, där deltagarna 

även fick berätta om sitt mående och situation. För att illustrera hur depression kan ta sig uttryck 

visas ett filmklipp, The black dog från WHO. Modulen innefattar även en beskrivning av 

centrala delar i kognitiv beteendeterapi (KBT) med huvudsakligt fokus på samverkan mellan 

tankar, känslor och beteenden. 

 

Modul 2 

Modul 2 lägger vikt vid över- och underskottsbeteenden, där deltagarna fick kartlägga vad de 

upplevde sig göra för mycket respektive för lite av i sitt liv. Syftet med övningen var att 

tydliggöra vad de önskar förändra för ett förbättrat mående. Modulen innehåller även 

information om funktionella analyser, liksom en uppgift där deltagarna får öva på att se 

samband mellan beteenden och konsekvenser.  

 

Modul 3 

Modul 3 ger en inledning till beteendeaktivering, där det första steget utgörs av registrering av 

aktiviteter och mående. Till hjälp finns en aktivitetskalender som deltagarna kan använda i sina 

registreringar, i vilken de även kan klassificera aktiviteterna som plus- eller minusaktiviteter. 

Den första delen av beteendeaktiveringen ämnar således ge en ökad förståelse för hur beteenden 

och mående hänger samman. 

 

Modul 4 

Påföljande modul ger möjlighet till vidare arbete med aktivitetskalendern. Deltagarna fick välja 

ett antal beteenden, som de klassat som plusaktiviteter men upplevde sig göra för lite av, och 

planera in dessa i kalendern. Detta i syfte att skapa möjligheter till mer positiv förstärkning i 

deltagarnas vardag. Modul 4 erbjuder även en skräddarsydd del, där deltagarna får välja att 

fokusera på sömn, prokrastinering, träning eller motivation.   

 

Modul 5 

Modul 5 har ett fokus på tankar och deras inverkan på mående. Utöver psykoedukation kring 

tankar fick deltagarna registrera negativa automatiska tankar. De fick sedan öva på att finna 

alternativa tolkningar och förhållningssätt till sina invanda tankemönster, bland annat genom 

skattningar av tankarnas trovärdighet och formulering av alternativa tankar. 

  

Modul 6 

Modul 6 ger psykoedukation kring ångest och hur den vidmakthålls. Detta illustreras bilder och 

filmklipp, som till exempel ångestkurvan. Efter en introduktion till ångest får deltagaren 

antingen läsa vidare om generell exponering, panikångest, social ångest eller generaliserad 

ångest. Fokus ligger på kartläggning av ångestväckande situationer och att successivt börja 

exponera sig för dessa. 
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Modul 7 

Modul 7 fokuserar inledningsvis på självkänsla och självförtroende, där deltagarna fick lära sig 

hur dessa kan påverkas. Dessutom fick deltagarna information om hur de kan förhålla sig till 

negativa känslor genom acceptans och exponering, liksom att skapa positiva spiraler för att öka 

positiva känslor. Modulen syftar således till att förstärka självkänsla, hantera negativa känslor 

samt att öka positiva känslor.  

 

Modul 8 

Modul 8 utgör den sista modulen i behandlingsprogrammet och sammanfattar den gångna 

behandlingen. Vidare lägger den avslutande modulen vikt vid vidmakthållandeplanering och 

återfallsprevention. Deltagarna fick sammanfatta vad de tog med sig från behandlingen och 

formulera vad de önskade fortsätta arbeta vidare med på egen hand. De fick även reflektera 

kring möjliga utmaningar samt hur dessa kan förebyggas och hanteras. Syftet är att främja 

arbetet mot ett bättre mående och förebygga återfall. 


