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ORIGO2: INTERNETADMINISTRERAD SJÄLVHJÄLPSBEHANDLING 
FÖR GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM MED KBT RESPEKTIVE PDT  
 

Pie Roch-Norlund & Gunnar Östman 
 

GAD är en vanligt förekommande psykiatrisk åkomma och behovet 
att utveckla behandlingsformer som kan nå fler ur denna patientgrupp 
är stort. Syftet med denna randomiserade kontrollerade studie, Origo2, 
var att replikera den åtta veckor långa kognitiva beteendeterapeutiska 
behandling som genomförts i studien Origo 2006, och att pröva om en 
motsvarande internetadministrerad psykodynamisk behandling skulle 
få lika god effekt. Utfallsmåtten var åtta självskattningsskalor samt 
kliniska bedömningar av diagnos och psykisk hälsa. Sammanlagt 
deltog 81 personer i 3 grupper med 27 personer i varje, varav en 
väntelistkontroll. Resultaten visade signifikanta förbättringar för båda 
de aktiva behandlingarna vid eftermätning samt vid 3-
månadersuppföljning. Även kontrollgruppen uppvisade signifikanta 
förbättringar. De aktiva behandlingsgruppernas större effektstyrkor, 
färre diagnoser vid eftermätning samt mindre orossymptom vid 3-
månadersuppföljningen, indikerar att det är möjligt att bedriva effektiv 
behandling av GAD över internet, inte bara med kognitiv 
beteendeterapi utan även på psykodynamisk grund.  

 
Under ett år drabbas var femte svensk av något psykiatriskt tillstånd (Statens Beredning 
för Medicinsk Utvärdering, 2005). På primärvårdsmottagningarna har uppemot en 
tredjedel av de som söker hjälp, psykiatrisk grund för sitt lidande (Allgulander & 
Nilsson, 2003). Den vanligaste orsaken till psykiskt lidande är olika former av ångest. 
Mellan 11 och 17% av landets befolkning beräknas idag lida av en ångeststörning 
(SBU, 2005). Risken att drabbas är dubbelt så stor för kvinnor som för män (Kessler, 
Walters & Wittchen, 2004).  
 

Generaliserat ångestsyndrom 
 

Bland ångeststörningarna är Generaliserat ångestsyndrom (GAD) den allra vanligast 
förekommande (Dugas & Robichaud, 2007). Det är också en jämförelsevis ny diagnos 
som fördes in under egen rubrik i American Psychiatric Associations diagnosmanual, 
först 1980 (American Psychiatric Association, 1980). Syndromet har fått allt större 
fokus i forskarsamhället, bland annat på grund av att förbättrade diagnoskriterier gjort 
det lättare att ringa in och avgränsa detta tillstånd gentemot andra psykiatriska 
åkommor. Detta har i sin tur tydliggjort både hur stor utbredning syndromet har och 
vilka konsekvenser det får, för såväl drabbade individer som samhället i stort (Mennin, 
Heimberg & Turk, 2004). Flera forskare hävdar att GAD är den fundamentalaste av alla 
ångeststörningar, då det mest utmärkande kännetecknet är en ihållande, mestadels 
framåtriktad, oro. Ett annat ord för sådan oro är förväntansångest, något som anses 
utgöra en förutsättning för all form av ångestutveckling (Brown, O’Leary & Barlow, 
2001). 
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Prevalens 
Mätt med gällande DSM-IV TR-kriterier (American Psychiatric Association, 2000) 
räknar man idag med att ca 2% av befolkningen lider av GAD. Under sin livstid riskerar 
5,8% av befolkningen, dvs 522.000 personer, i ett land av Sveriges storlek, att drabbas 
av GAD (Breitholtz, 2006; SBU, 2005). Världshälsoorganisationen, WHO, befarar dock 
att siffran är så hög som 8% globalt (Dugas & Robichaud, 2007). GAD är ett långvarigt 
tillstånd. De flesta rapporterar att de haft det i över tio år, och många väntar så länge 
som 25 år innan de eventuellt söker hjälp (Dugas & Robichaud, 2007; Hudson & Rapee, 
2004). I många fall söker man inte hjälp alls (Cuijipers et al., 2009), trots att GAD är 
mycket handikappande (Breitholtz, 2006). En anledning till detta kan vara att syndromet 
debuterar så pass tidigt i personens liv, oftast i tonår eller tidig vuxenålder, att han eller 
hon kommer att betrakta det som ett personlighetsdrag snarare än ett psykiatriskt 
tillstånd (Dugas & Robichaud, 2007; Hudson & Rapee, 2004). Många GAD-patienter 
söker istället hjälp för somatiska besvär, som led- och muskelvärk, problem med magen 
och sömnsvårigheter (Levy Berg, Sandell & Sandahl, 2009; Mennin, Heimberg, & 
Turk, 2004)  
 
Diagnoskriterier 
Kärnkriteriet för GAD är, som nämnts, oro. Svårkontrollerad oro kring flera 
livsområden måste enligt DSM-IV TR ha förelegat i minst sex månader (American 
Psychiatric Association, 2000) för att kriteriet ska vara uppfyllt. Det är ofta fråga om 
vardagliga bekymmer angående familj och andra relationer, arbete/ekonomi och egen 
eller närståendes hälsa. För att diagnosen GAD ska ställas måste patienten också lida av 
minst tre av följande symptom: rastlöshet eller en känsla av att vara på helspänn, kort 
stubin, koncentrationssvårigheter, muskelspänningar och/eller sömnsvårigheter. 
Patienten blir också lätt trött. Oron får inte kunna förklaras bättre utifrån annan axel 1-
störning. Den får inte förekomma enbart i anslutning till förstämningssyndrom eller 
psykos, eller som följd av sjukdom eller intag av medicin eller droger. Dessutom måste 
oron ha en påtagligt negativ inverkan på flera områden i personens liv, och upplevas 
som ett lidande (American Psychiatric Association, 2000). 
 
Komorbiditet 
Komorbiditeten vid GAD har visat sig vara mycket hög. Hela 90% av de som drabbas 
av GAD drabbas även av annat psykiatriskt tillstånd någon gång i livet, och i 66% av 
fallen har patienten en annan axel 1-störning samtidigt med pågående GAD (Kessler et 
al., 2004). Hälften av alla de som diagnosticerats med GAD lider samtidigt av dystymi, 
(kroniskt sänkt sinnesstämning) medan 42% har, eller har haft, minst en egentlig 
depressionsepisod. Mellan 23% och 59% lider  av social fobi, mellan 11 och 27% har 
paniksyndrom och 1 till 11% lider av tvångssyndrom (Kessler, Walters, & Wittchen, 
2004). Dessutom har flera studier visat att närmare hälften av de som lider av GAD 
även har en axel II-diagnos (Mennin et al, 2004). Möjligen kan siffran vara ännu högre, 
och de personlighetsstörningar som förekommer mest frekvent i populationen GAD-
patienter har visat sig vara fobisk och osjälvständig personlighetsstörning, (Rygh & 
Sanderson 2004) 
 
Funktionsnedsättning 
Personer med GAD rapporterar ofta låg livskvalitet (Dugas & Robichaud, 2007; 
Henning, Turk, Mennin, Fresco, Heimberg, 2007; Titov et al., 2009). Det är ett tillstånd 
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som påverkar och begränsar många områden av en människas liv, och som även drabbar 
hennes anhöriga (Breitholtz, 2006). Det är vanligt att de långvariga sömn- och 
koncentrationssvårigheterna samt muskelanspänningen leder till funktionsnedsättningar 
som är lika allvarliga som vid depression (Titov et al., 2009). Detta går ofta ut över 
personens arbetsförmåga. Personer med GAD visar sig vara mer frekvent sjukskrivna 
eller förtidspensionerade än personer utan denna ångestproblematik och det är även 
vanligt att dessa patienter är missnöjda med sitt arbete (Dugas & Robichaud, 2007). Låg 
lön och relativt låga befattningar i förhållande till utbildningsnivå är vanligt (Crits-
Cristoph, Connolly, Azaria, Crits-Cristoph, & Shappell, 1996). Men problemen 
påverkar även privatlivet. Exempelvis kan koncentrationssvårigheter tillsammans med 
trötthet och lättretlighet, göra det svårt att reglera känslor, vilket kan inverka menligt på 
både nära och ytligare sociala relationer. Det kan t.om. leda till att man inte orkar med 
andras sällskap. Det finns också hög korrelation mellan GAD och 
separation/skilsmässa, liksom med arbetslöshet. Samtidigt är även fritidsintressen svåra 
att hålla vid liv för denna patientgrupp. Förutom att oron tär på energin, gör den det 
också svårt att uppmärksamma och uppskatta nuet (Dugas & Robichaud, 2007; Henning 
et al., 2007; Titov et al., 2009).  
 
Vårdkonsumtion 
GAD-patienter har visat sig vara dubbelt så benägna att söka sjukvård som personer 
utan denna diagnos. Med tanke på att kostnaden för samtliga ångestpatienters sjukvård i 
en europeisk studie beräknats uppgå till cirka fem miljarder kronor per miljon invånare 
och år, är det ett kostsamt tillstånd för samhället (Cuijpers et al., 2009). Om det 
dessutom stämmer att GAD, genom förväntansångesten, utgör en grund ur vilken andra 
ångeststörningar gärna utvecklas (Brown et al, 2001), är det ännu viktigare att ta fram 
effektiva behandlingar för detta tillstånd. 
 
Uppkomst 
Det finns flera aktuella teorier om hur generaliserad ångest uppstår, med olika stark 
betoning på komponenterna arv och miljö. Från medicinskt håll fokuseras forskningen 
på de neurala strukturer i hjärnan som aktiveras vid hot om fara (främst Amygdala, 
Hippocampus och Cortex), de signalsubstanser som möjliggör kommunikationen 
mellan dessa strukturer, samt hela det hormonsystem som påverkas av denna aktivitet 
och, som i sin tur, påverkar hur vi agerar i olika situationer (Sinha, Mohlman, & 
Gorman, 2004). Man har undersökt huruvida en överkänslig Amygdala, förändringar i 
halterna av signalsubstanser och/eller felaktigt reglerade hormonnivåer skulle kunna 
göra individen extra sårbar för ångest, och därmed benägen att utveckla generaliserat 
ångestsyndrom. Det har dock hittills genomförts relativt få studier och resultaten från 
dessa har inte varit entydiga. (Sinha et al., 2004). 
 
Fler studier har genomförts när det gäller miljömässiga faktorer som, antingen 
tillsammans med en ökad biologisk sårbarhet, eller på egen hand, skulle kunna ligga 
bakom uppkomsten av GAD. Det har exempelvis konstaterats att individer med GAD, i 
högre utsträckning än andra, har en historia av otrygga anknytningsmönster, och/eller 
tidiga trauman bakom sig. Intervjuer har visat att personer med GAD, mer frekvent än 
normalpopulationen, haft insnärjda relationer till primära vårdgivare. Ofta har rollerna 
varit omvända, så att personen tidigt fått axla ett större ansvar än hon eller han har varit 
mogen för (Breitholtz, 2006). Man har också kunnat påvisa att det är vanligt att sådana 
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mönster av otrygg anknytning, och därtill hörande ambivalens inför primära vårdgivare, 
lever kvar i vuxen ålder, hos personer som oroar sig på en patologisk nivå (Crits-
Cristoph et al., 1996). Det i särklass största orosområdet för personer med GAD är just 
sociala relationer (Borkovec, Robinson, Pruzinsky, & DePree, 1983; Breitholtz, 2006).  
 
Personer med GAD har, som nämndes, även i betydligt högre utsträckning än personer 
utan ångest, varit utsatta för övergrepp eller förlorat familjemedlemmar i unga år 
(Borkovec, Alcaine, & Behar, 2004; Breitholtz 2006). Sådana traumatiska händelser, 
liksom otrygg anknytning, anses bidra till att personen bildar negativa uppfattningar, 
om så väl sig själv, som om omvärlden. Risken är stor att hon eller han utvecklar 
föreställningar om hjälplöshet, att inte kunna hantera svårigheter eller få sina behov 
tillgodosedda. För en person med den uppfattningen framstår tillvaron som oberäknelig 
och farlig, och den egna personen som extremt sårbar. Ett plågsamt tillstånd där följden 
blir att det förefaller både nödvändigt och adekvat att ständigt vara på sin vakt, så väl 
psykiskt som fysiskt mot kommande svårigheter och faror (Borkovec et al., 1983; 
Breitholtz 2006).  
 
Vidmakthållande 
Eftersom GAD är en diagnos med ett långvarigt förlopp är det av särskilt intresse, och 
viktigt ur behandlingssynpunkt, att veta vad som håller problematiken vid liv år efter år. 
En väl etablerad teori är att oron fungerar som en strategi för att undvika ångest 
(Borkovec et al., 1983).  Borkovec menar att personer med GAD använder en kognitiv 
process för att tränga ut en annan, dvs att de håller tankarna upptagna av vardagliga 
orosmoment så att mer ångestväckande tankar och mentala bilder inte får fäste. Det 
finns också en fysiologisk parallell till teorin om oro som ett undvikande. Flera forskare 
har konstaterat att personer med GAD håller sina muskler i konstant anspänning, och 
tänker sig att detta är för att kunna parera eventuella reaktioner i sympatiska 
nervsystemet, så att dessa inte får en ångestväckande genomslagskraft (Barlow, 2002). 
Dvs att man både i psykisk och fysisk bemärkelse godtar ett mindre obehag för att, mota 
bort ett större. Oroandet förhindrar alltså upplevelser av obehag både psykiskt och 
fysiskt.  Samtidigt hindrar själva undertryckandet, enligt Foa’s och Kozak’s (1986) teori 
om emotional processing, de strukturer i hjärnan som står för bearbetning av 
ångestväckande stimuli, från att verka fullt ut. Och utan fullständig känslomässig 
bearbetning vidmakthålls rädslan, dvs oron (Foa & Kozak, 1986; Newman, Castonguay, 
Borkovec, Fisher, & Nordberg, 2008). En annan teori (MacLeod & Rutherford, 2004), 
säger att GAD-problematiken vidmakthålls på grund av brister i hjärnans sätt att 
bearbeta information. Bristerna består av selektiv uppmärksamhet och tolkningsbias. 
Den förväntansångest som kännetecknar GAD gör att individer med denna problematik 
är överdrivet vaksamma inför tänkbara hot, vilket medför att de ser fler risker än andra. 
De tenderar också att tolka neutral information som hotfull i större utsträckning än 
andra. Detta innebär att farhågor och oron ständigt underblåses.  
 
Dugas, Bhur och Ladouceur (2004) menar att kärnan i GAD-problematiken är en 
oförmåga hos personen att hantera och stå ut med ovisshet. Deras forskning har visat att 
personer med GAD upplever situationer med oviss utgång som extremt plågsamma och 
nödvändiga att undvika. Eftersom tillvaron i sig är osäker och hundraprocentiga 
garantier sällan finns, är dessa personer ständigt upptagna av att grubbla på säkrare 
lösningar. I de fall personen upplever att någon lösning han eller hon funderat ut har 
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fungerat, bekräftar detta eventuella föreställningar om att oro är ett funktionellt sätt att 
hantera ovisshet. Sammantaget leder det till att oroandet vidmakthålls. (Dugas et al., 
2004). Då personer med GAD ofta är mentalt upptagna av ”tänk-om-scenarior” även för 
helt fiktiva problem, kan de inte vara helt uppmärksamma på nuet. Detta kan medföra 
att de missar information som motsäger föreställningar om att ovisshet inte skulle gå att 
hantera. Risken är också stor att de missar positiva upplevelser i stunden, vilket i sin tur 
påverkar den upplevda livskvaliteten (Dugas & Robichaud, 2007). 
 
Även i Adrian Wells (1995) teori om uppkomst och vidmakthållande av GAD är det 
personens sätt att tänka och förhålla sig till sina orostankar som är det centrala. Wells 
instämmer i att oroandet är en verbal process som tjänar till att distrahera från 
skrämmande mentala bilder och tankar (Borkovec et al., 2004), och han menar att 
problemet kompliceras av att personen har ett ambivalent sätt att betrakta oro. Å ena 
sidan ser patienten oroandet som en nödvändig coping-strategi för att skydda sig mot 
faror och problem, vilket bekräftas intermittent varje gång exempelvis en extra kontroll 
av något har lönat sig. Å andra sidan hyser patienten ofta föreställningar om att oro 
antingen är skadligt eller leder till att man förlorar kontrollen över sig själv. Detta leder 
till en paradoxal situation där coping-strategin ”att oroa sig” genast triggar rädsla. På 
detta vis stegras ångesten, vilket får personen att oroa sig mer, vilket ökar ångesten och 
så vidare. En ond cirkel bildas, som ger personen intryck av att oron inte går att 
kontrollera (Wells, 2004). 
 
Crits-Cristoph och hans medarbetare (Crits-Cristoph, Gibbons, & Crits-Christoph. 
2004) har utgått från data om anknytningsproblematik och trauma. Deras hypotes är 
dels att problem med anknytning och traumatiska upplevelser leder till negativa 
föreställningar om tillvaron och sin egen möjlighet att påverka den. Men också att de 
väcker en stark drift att få de grundläggande behov, som inte kunnat uppfyllas i en 
otrygg uppväxtmiljö, tillgodosedda. Exempel på sådana grundläggande behov, eller sk 
primitiva önskningar, är att få kärlek och trygghet från andra. Dessa önskningar är dock, 
på grund av individens historia, tätt förknippade med en rädsla att inte kunna 
förverkliga dem. Hos personer med GAD blir denna rädsla så stark att personen måste 
försvara sig mot den genom att hindra önskningarna från att nå medvetandet. Detta gör 
hon eller han genom att ständigt vara upptagen av andra bekymmer så att tankar på 
dessa djupare önskningar och farhågor inte får något utrymme. På så sätt håller klienten 
sina emotionella problem i schack, men får aldrig möjlighet att bearbeta dem och 
komma vidare, utan blir istället fast i ett dilemma av primitiva önskningar och rädslor 
för att erkänna dem. Denna inre konflikt manifesteras ofta som återkommande 
dysfunktionella beteendemönster i nära relationer. Personen önskar sig exempelvis 
kärlek, men är så rädd att inte få det att han eller hon, omedvetet, stöter bort den som 
skulle kunna ge det. Exempel på sådana maladaptiva beteendemönster är dominerande, 
kontrollerande och aggressiva beteenden eller undfallande, passiva beteendemönster. 
Samtliga är vanligt förekommande hos personer med GAD, och bidrar till att onda 
aningar besannas och fungerar därmed också vidmakthållande för orosproblematiken 
(Newman, Castonguay, Borkovec, Fisher & Nordberg, 2008).  
 
Kognitiv beteendeterapeutisk behandling av GAD  
Kognitiv beteendeterapi har i en mängd studier visat sig ha en signifikant effekt, som 
står sig vid uppföljningsmätningar, på generaliserat ångestsyndrom (Breitholtz, 2006). 
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Resultaten har dock hittills varit något sämre än för KBT-behandlingar av andra 
ångeststörningar (Newman et al., 2008).  
 
I kognitiv beteendeterapi arbetar man efter modellen att kroppsliga reaktioner, 
beteenden och tankar samspelar vid såväl uppkomst som vidmakthållande av 
psykiatriska tillstånd. I en behandling av GAD adresseras orosproblematiken därför 
utifrån alla dessa perspektiv (Andersson, Carlbring, Berger, Almlöv, & Cuijpers, 2009; 
Rygh & Sanderson, 2004). Målsättningen med behandlingen är att klienten ska lära sig 
att hantera oro som en ofrånkomlig del av livet, utan att behöva styras av den 
(Breitholtz, 2006).  
 
Genom all KBT-behandling löper en röd tråd av psykoedukation (Kåver, 2006). Det 
innebär att klienten får en form av utbildning om sin egen problematik, hur man inom 
kognitiv beteendeterapi ser på hur den har uppstått och vad som vidmakthåller den. 
Klienten får också lära sig om hur behandlingen är upplagd, och varför, dvs vad de olika 
momenten syftar till. Detta för att klienten ska kunna delta medvetet och aktivt i sin 
egen behandling. Psykoedukationen utgör en stor del av det kognitiva arbetet, och är en 
förutsättning för att en sk kognitiv omstrukturering ska kunna ske. Detta är en process 
där man stegvis kartlägger, analyserar, ifrågasätter och ersätter de kognitiva 
förvrängningar som klienten gör, samt testar om de mer funktionella alternativa 
responser som klient och terapeut har utarbetat, fungerar. Ett viktigt inslag i detta är att 
föra dagbok över orostillfällen och oroinnehåll. Med hjälp av en sådan orosdagbok kan 
klienten få en mer realistisk uppfattning om sina farhågor och föreställningar, samt 
upptäcka rigida tanke- och beteendemönster. Ett vanligt beteendemönster, är att 
använda oro som ett sätt att försöka lösa problem. Eftersom personer med GAD ofta har 
bristfälliga problemslösningsstrategier ingår även träning av sådana i behandlingen. 
Detsamma gäller i förekommande fall Time management-tekniker och sömnråd 
(Andersson et al., 2009; Rygh & Sanderson, 2004). 
  
Exponering är en viktig intervention för orospatienter som ofta undviker situationer de 
är rädda för. Under en exponering får klienten gradvis närma sig det som skrämmer 
henne eller honom, och vara kvar i situationen, fullt närvarande, länge nog för att 
uppleva en ångestavklingning. På detta sätt vänjer sig klienten vid situationen och får 
antingen inte längre någon ångeststegring i den, eller lär sig att hantera den ångest som 
kommer (Kåver, 2006). Men exponering kan också riktas mot den kognitiva 
problematiken genom att klienten i en orosexponering får framkalla sina värsta 
katastroftankar och försöka se dessa framför sig i fantasin, som en film. Klienten får 
också idka responsprevention genom att avstå från sitt vanliga beteende, att fly till andra 
tankar när de inre bilderna väcker ångest (Leahy, 2004).  
 
Förmåga att hantera ovisshet, tillhör den kognitiva delen av problematiken, men brister i 
denna får ofta konsekvenser i form av maladaptiva beteendemönster, som t.ex. att söka 
lugnande försäkringar, att kontrollera saker överdrivet ofta, skjuta upp ärenden eller 
beslut osv. Förmågan att hantera ovisshet tränas därför både via konkret och imaginär 
exponering, med responsprevention (Rygh & Sanderson, 2004). Exempelvis kan en mor 
som blir orolig av att inte veta vad hennes vuxna son gör, få till uppgift att vara till fullo 
närvarande i upplevelsen av denna oro och avstå från att följa det vanliga 
beteendemönstret att ringa och kontrollera sonens förehavanden.  
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Den fysiologiska komponenten, problem med ständig anspänning, angrips i GAD-
behandling ofta med Tillämpad avslappning, TA, (Öst, 1988), bukandning eller 
meditation. I TA lär sig klienten att, via systematisk och stegvis avslappningsträning, 
sänka den generella spänningsnivån så att hon eller han blir mindre sårbar för stressorer. 
Dessutom får klienten, genom att successivt träna upp en snabbavslappningsteknik, 
också ett verktyg att använda sig av för att kunna bryta en stegrande ångestspiral (Öst, 
1988). Samtidigt innebär avslappningsträningen en exponering inför att släppa den 
fysiska vaksamhet som är en stark del av beteendemönstret i GAD (Breitholtz, 2006).  

 
Psykodynamisk behandling av GAD 
När det gäller psykodynamiska behandlingsmetoder för GAD har både psykoanalys, 
kortare och längre så kallad supportive-expressive terapi samt klientcentrerad terapi 
prövats för GAD (Rygh & Sanderson, 2004).  
 
Även inom den psykodynamiska skolan talar man om beteendemönster (Silverberg, 
2005). Alla beter vi oss enligt vissa mönster, som är så invanda att vi inte längre är 
medvetna om att vi följer dem. Vissa mönster är konstruktiva, andra är destruktiva och 
de flesta kan vara både och, beroende på omständigheterna. Ett exempel på ett 
destruktivt mönster är att oroa sig så mycket att det går ut över hälsa och livskvalitet. 
Även om personen vet om att han eller hon oroar sig för mycket, kan personen ofta inte 
bryta detta destruktiva mönster på egen hand. Orsaken är delvis att motivet (till 
oroandet, i det här fallet) dvs, själva drivkraften bakom mönstret, ligger dolt i det 
omedvetna. Hur destruktivt mönstret än är, motiveras det av en stark övertygelse om att 
beteendet slutligen ska leda till något som personen vill uppnå, som kärlek, 
uppskattning och självkänsla. Silverberg menar att om man i behandlingen utforskar de 
mönster som döljer sig i det omedvetna, och tar reda på vilka de starka motiven är, som 
driver dem, kan man rikta om sin energi mot att på ett realistiskt sätt förverkliga 
konstruktiva mål (Silverberg, 2005). 
 
Den psykodynamiska behandlingsmodell för GAD som studerats grundligast är den 
interpersonellt orienterade Supportive-Expressive therapy (SE) för GAD. Denna 
grundar sig på en generell behandlingsmanual som utformats av Luborsky (1984), som 
sedan anpassats till GAD av Crits-Cristoph och hans kollegor (1996). Detta 
behandlingsprotokoll, som består av en standardiserad manual för ett program på 16 
sessioner, har även replikerats med goda resultat (Crits-Cristoph et al., 2004; 
Leichensring et al., 2009). SE-behandlingen har ett tydligt interpersonellt perspektiv, 
vilket Crits-Cristoph motiverar med forskningsfynden om otrygga anknytningsmönster 
och svårigheter i sociala relationer som nämnts ovan. I Supportive-Expressive therapy 
kartlägger man med hjälp av särskilda formulär, Core Conflictual Relationship Theme, 
CCRT, (Crits-Christoph et al., 1996, 2004) de interpersonella kärnkonflikter som 
klienten har, och tolkar hur dessa kommer till uttryck. Genom att undersöka hur 
klientens CCRT-mönster avspeglas i såväl tidigare som aktuella relationer strävar man 
efter att åstadkomma en emotionell bearbetning av de konflikter som bidrar till 
ångestproblematiken.  Syftet är att hjälpa klienten att välja mer konstruktiva sätt att 
interagera med andra (Leichsenring et al., 2009).  
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Den viktigaste relation som bearbetas under behandlingen är dock den mellan terapeut 
och klient, och uppbyggandet av en positiv terapeutisk allians är själva kärnan i 
behandlingen. Crits-Cristoph och hans medarbetare har utgått från den 
objektrelationsteoretiska tesen att en positiv anknytning är en grundförutsättning för 
personens utveckling, utan den är det inte möjligt att bli en verkligt självständig individ 
som vågar ta sig an nya saker (Crits-Cristoph et al., 2004). Genom att bygga upp ett 
starkt förtroende mellan klient och terapeut, hoppas man åstadkomma en positiv 
anknytning som kan reparera de skador som tidigare avvisanden har givit klienten. Den 
terapeutiska relationen används också för att bearbeta förluster av tidigare relationer, 
eftersom den har ett förutbestämt slut (Leichsenring et al., 2009). Behandlingens avslut 
och den terapeutiska relationens upphörande, finns därför med och bearbetas genom 
hela behandlingen. Den terapeutiska relationen används även som en plattform utifrån 
vilken terapeuten uppmuntrar och stöttar klienten att närma sig situationer, främst av 
interpersonell karaktär, som klienten tidigare undvikit. Terapeuten ledsagar klienten 
genom utforskanden, tolkningar och förändringar, så att klienten får en ny mall för hur 
dessa processer kan gå till. Målet är att mallen ska internaliseras tillsammans med den 
positiva terapeutiska alliansen så att klientens inre representationer av andra förändras 
på ett bestående sätt. Klienten behöver då inte längre använda oron som försvar mot den 
ångest som genereras av ouppfyllda primitiva önskningar (Crits-Cristoph et al., 2004; 
Leichsenring, et al., 2009). 
 
I en studie där man jämfört detta protokoll med KBT-behandling för GAD visade båda 
behandlingarna goda, signifikanta resultat på huvudutfallsmåtten. KBT-behandlingen 
gav dock bättre effekt beträffande kompletterande mått på depression, oro och ångest 
(Leichsenring et al., 2009).  
 
Internetterapi 
Internetterapi är en ny behandlingsform, som börjar betraktas som ett seriöst 
komplement till den traditionella psykoterapin öga-mot-öga. Ett exempel på detta är att 
den brittiska motsvarigheten till Socialstyrelsen, National Institute for Clinical 
Excellens, utfärdat rekommendationer för två evidensbaserade internetbehandlingar, en 
för ångeststörningar, och en för depression (Andersson et al., 2009; NICE, 2006). En 
viktig anledning till det växande intresset för internetbehandling är att behovet av 
psykologisk behandling idag inte går att täcka på traditionell väg. Internet är ett sätt att 
ge fler möjlighet att få behandling till en lägre kostnad för både individ och samhälle 
(Almlöv, 2006). Då terapeuten lägger ned mindre tid på varje patient, blir behandlingen 
billigare och terapeutens tid räcker till fler. I en internetstudie med behandling mot 
GAD som genomförts i Australien, var den genomsnittliga tid som terapeuten lade ned 
per patient i ett nio veckor långt program, 130 minuter (Titov et al., 2009). I svenska 
studier har man mätt att terapeuten lagt ned i genomsnitt 100 minuter per patient i ett 
tioveckorsprogram (Andersson et al., 2009). Detta kan låta försvinnande lite, men man 
har påvisat att självhjälpsbehandling utan terapeutstöd inte alls är lika effektiv som då 
man har tillgång till egen terapeut, även om kontakten är mycket begränsad (Andersson 
et al., 2009). Att minska köerna till behandling är angeläget, då flera studier har visat att 
ångestpatienter ofta dröjer i det längsta innan de söker vård, vilket gör att läget då blir 
akut (Cuijpers et al., 2009). Om väntan blir lång kan besvären eskalera ytterligare. Den 
tillgänglighet som internet erbjuder medför inte bara att vårdköer kan kortas, den kan 
även innebära att en behandling, som inte skulle gå att genomföra pga exempelvis stora 
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avstånd eller andra hinder för att regelbundet ta sig till en tidsbestämd terapisession, blir 
möjlig. Internetbehandling kan därmed erbjuda större flexibilitet än traditionell terapi, 
klienter kan få snabbt svar på frågor via e-post och behöver inte vänta ända till nästa 
session med att få svar. Den lägre kostnaden för internetbehandling kan också göra att 
fler personer kan få hjälp (Palmqvist, 2006) 
 
I den flora av nya behandlingar som växer upp, är det viktigt att säkerställa att de som 
ges via internet har vetenskapligt stöd. En metaanalys av 23 randomiserade studier av 
internetbehandling för olika ångeststörningar, visade att datorstödd psykoterapi kan vara 
lika effektiv som traditionell terapi (Cuijpers et al., 2009). De ångeststörningar som har 
behandlats över internet har hittills varit specifika fobier, paniksyndrom med och utan 
agorafobi, social fobi, PTSD, OCD och Generaliserat ångestsyndrom. Samtliga dessa 
har behandlats med kognitiv beteendeterapi. Studier över psykodynamisk 
internetbehandling har inte genomförts tidigare. 
 
I internetbehandlingar är terapeutstödet av naturliga skäl relativt begränsat, vilket gör att 
kravet på självständigt arbete från klientens sida är stort. De studier som gjorts visar på 
flera viktiga förutsättningar för att en sådan behandlingsform ska fungera (Andersson et 
al., 2009). Det första är att man kan kontrollera att klienten får den behandlingen han 
eller hon behöver. Därför rekommenderas att klienten diagnosticerats på ett noggrant 
och korrekt sätt, med en diagnostisk intervju, innan behandlingen inleds. Vidare är det 
viktigt att behandlingen är tillräckligt omfattande, så att interventionerna täcker alla 
delar av den aktuella problematiken på ett grundligt sätt. Själva behandlingsprogrammet 
och de tekniska handgreppen behöver vara tydligt utformade och användarvänliga, så 
att inte själva datorhanteringen lägger sig i vägen för behandlingens genomförande och 
framgång (Andersson et al., 2009). Även om terapeutstödet är mycket begränsat, är det 
viktigt att det existerar, så att klienten får regelbundet terapeutstöd och tydligt 
informeras om när detta kommer att avslutas, med datum för när behandlingen förväntas 
vara genomförd (Klein et al., 2009). Förutom att det skapar tydliga ramar, kan 
tidsgränsen också fungera motiverande (Cuijpers et al., 2009). 
 
Internetbehandlingar har alltså visat sig vara en fungerande och kostnadseffektiv 
behandlingsform. För GAD har dock hittills få randomiserade kontrollerade studier av 
internetbehandling genomförts. Ett intressant exempel kommer från Australien (Titov et 
al., 2009) där behandlingen varit upplagd så att klienterna har fått logga in till 
lektionsliknande online-sessioner. De har sedan fått visst kompletterande textmaterial 
via e-post, och även skickat hemuppgifter till en terapeut via e-post. Detta program 
pågick under nio veckor och innehöll sex onlinesessioner. Behandlingen kompletterades 
också med kortare telefonkontakter. Antalet deltagare i studien var 24 i 
behandlingsgruppen och 21 i kontrollgruppen. Terapeuten ägnade i genomsnitt 
sammanlagt 130 minuter åt var och en av klienterna under programmets gång. 75% av 
deltagarna i behandlingsgruppen genomförde samtliga sessioner inom programmets 9 
veckor. Vid eftermätningen inhämtades uppgifter från 21 personer i 
behandlingsgruppen respektive 19 personer i kontrollgruppen. Behandlingen visade sig 
ge kliniskt signifikant förbättring av GAD mätt med två olika självskattningsinstrument 
(PSWQ och GAD-7) och minskade depressionssymptom (Titov et al., 2009). 
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Den form för internetterapi som hittills blivit mest etablerad är, till skillnad från 
ovanstående exempel, upplagd som en självstudiekurs med terapeutstöd. Klienten får 
texter med hemuppgifter via internet. Till sin hjälp har klienten kontakt med en egen 
terapeut via krypterad e-post. Terapeuten ger klienten feedback på hemuppgifterna och 
finns till hands för att svara på frågor eller stötta och hjälpa till om klienten kör fast 
under behandlingens gång (Almlöv, 2006; Andersson et al., 2009).  
 
En sådan studie med ett sådant behandlingsupplägg har tidigare genomförts för 
generaliserats ångestsyndrom vid Linköpings universitet. Den hette ORIGO och 
genomfördes som en randomiserad kontrollerad studie under hösten 2005 (Almlöv, 
2006). I Origo deltog 89 personer, som via självskattningsmått och kliniska intervjuer 
diagnosticerats med generaliserat ångestsyndrom. 44 personer randomiserades till 
behandling medan 45 personer utgjorde kontrollgrupp. Behandlingsprogrammet pågick 
under åtta veckor, varpå 38 personer i behandlingsgruppen respektive 44 personer i 
kontrollgruppen svarade på självskattningsmått och SCID-intervjuer. Resultaten visade 
sig vara mycket goda såväl beträffande de primära GAD-symptomen som på annan 
ångestproblematik, med genomgående stora effektstyrkor för behandlingsgruppen. 
Eftermätningen visade även på signifikant minskning av depressionssymptom hos 
ORIGO-studiens behandlingsgrupp. Slutsatsen blev att det är möjligt att uppnå god 
effekt av KBT-behandling av generaliserat ångestsyndrom via internet. Studien behövde 
dock replikeras och föreliggande studie utgör därför en upprepning av KBT-
behandlingen i ORIGO. 
 
Hittills har uteslutande olika typer av KBT-behandlingar prövats för internet. Det finns 
därmed utrymme att utforska även andra terapiinriktningar inom internetbehandlingens 
ramar. På så sätt kan man ta till vara på den stora erfarenhet som psykodynamiska 
terapeuter besitter och göra denna tillgänglig för fler. Detta kan vara av särskild vikt när 
det gäller generaliserat ångestsyndrom, eftersom detta är den ångeststörning med vilken 
KBT-behandling vunnit minst framgång (Draper, Rees & Nathan, 2008). Samtidigt är 
internetformen så pass ny, att också de behandlingar som hittills har prövats med 
framgång också behöver befästas och utvecklas vidare genom vetenskaplig prövning. 
Detta sammantaget har gjort att ORIGO-studien nu breddas i ORIGO2 genom att denna 
även prövar en behandling av GAD på psykodynamisk grund. 
 

Syfte 
 

Det finns goda skäl att göra psykoterapi mer lättillgängligt för den allmänna 
befolkningen. Men, med den traditionella individualterapin är detta svårt, då det är en 
resurskrävande vårdform. Många som skulle ha nytta av terapi söker sig heller inte dit. 
Kanske finns det ingen psykoterapi att få på den ort där man bor, kanske är vårdkön 
avskräckande lång, kanske är det för dyrt att gå i terapi, eller för svårt att hinna passa 
regelbundet uppsatta tider. Med internetbehandling kan det bli möjligt att nå och hjälpa 
fler av de som idag lider av psykiatrisk problematik, men av olika skäl inte kommer i 
behandling. Det är dock ytterst viktigt att den behandling som kan komma att ges via 
internet är seriös, och vetenskapligt utprövad. Få studier har hittills gjorts med GAD-
behandlingar över internet, trots att denna diagnos är vanligt förekommande och 
allvarligt handikappande. Syftet med denna behandlingsstudie är därför dels att 
replikera den tidigare GAD-studie som gjorts vid Linköpings universitet, Origo 
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(Almlöv, 2006). Och dels att pröva en ny behandling. Tidigare internetstudier har 
efterfrågat möjligheter att i större utsträckning anpassa även internetbehandling efter 
klienters behov. I ett försök att göra detta prövas även en internetbehandling av GAD på 
psykodynamisk grund, då det är rimligt att anta att de klienter som föredrar 
psykodynamisk terapi också skulle kunna ha nytta av att få denna via internet. 

 
Frågeställning 

 
Frågeställningen för denna uppsats är huruvida det finns en skillnad i symptombild för 
GAD mellan tre behandlingsgrupper, efter det att en grupp fått självhjälpsbehandling 
med kognitiv beteendeterapi (KBT), en annan fått självhjälpsbehandling på 
psykodynamisk grund (PDT) och en tredje grupp fungerat som kontrollgrupp. De 
hypoteser som vi därmed prövar i studien är: 
 
1. De patienter som genomgår KBT- eller PDT-behandling kommer efter behandling, 
att, i jämförelse med kontrollgruppen, minska symptomen för GAD, såsom dessa 
avspeglas i självskattningsskalorna PSWQ och GAD Q-IV, samt i antal klinikerskattade 
GAD-diagnoser mätt med intervjuguiden SCID. Resultaten för självskattningsskalorna 
kommer att kvarstå för de båda aktiva behandlingsgrupperna, även vid 3-
månadersuppföljning. 
2. De patienter som genomgår KBT- eller PDT-behandling kommer efter behandling, 
att, i jämförelse med kontrollgruppen, minska ångestsymptom såsom dessa avspeglas i 
självskattningsskalorna STAI och BAI. Resultaten för självskattningsskalorna kommer 
att kvarstå för de båda aktiva behandlingsgrupperna, även vid 3-månadersuppföljning.  
3. De patienter som genomgår KBT- eller PDT-behandling kommer efter behandling, 
att, i jämförelse med kontrollgruppen, minska depressiva symptom enligt 
självskattningsskalorna BDI och MADRS-S. Resultaten för självskattningsskalorna 
kommer att kvarstå för de båda aktiva behandlingsgrupperna, även vid 3-
månadersuppföljning. 
4. De patienter som genomgår KBT- eller PDT-behandling kommer efter behandling, 
att, i jämförelse med kontrollgruppen, höja sin livskvalitet enligt självskattningsskalan 
QOLI. Resultatet för självskattningsskalan kommer att kvarstå för de båda aktiva 
behandlingsgrupperna, även vid 3-månadersuppföljning. 
 

Metod 
 

Design 
 
Origo2 genomfördes som en randomiserad kontrollerad studie med jämförelser mellan 
tre grupper av deltagare. Två grupper fick olika aktiva behandlingar, med start i slutet 
av mars 2009, medan en väntelistgrupp fungerade som kontrollgrupp. Behandlingen för 
kontrollgruppen påbörjades efter sommaruppehåll, i september 2009. Den första 
behandlingsgruppen, som fick behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT), 
genomgick samma behandling som tidigare genomförts och utvärderats i projektet 
Origo (Almlöv, 2006). Den andra behandlingsgruppen fick en behandling på 
psykodynamisk grund, kallad SUBGAP (Seeing, Understanding, Breaking and 
Guarding Against Patterns). Som oberoende variabler användes mellangruppsvariabler 
(Kontrollgrupp, KBT-grupp och PDT-grupp) och en inomgruppsvariabel (Mättillfälle). 
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Som utfallsmått för de beroende variablerna användes sammanlagt åtta 
självskattningsformulär som avsåg att mäta grad av oro/ångest, symptom på GAD, 
förekomst av depression samt livskvalitet. En utförligare beskrivning av skalorna, 
Pennsylvania State Worry Questionnaire (PSWQ), Generaized Anxiety Disorder 
Questionnaire (GAD Q-IV), State-Trait Anxiety Inventory – S (STAI-S), State-Trait 
Anxiety Inventory – T (STAI-T), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression 
Inventory (BDI), Montgomery Åsberg Depression Rate Scale - Self rated (MADRS-S) 
och Quality of Life Inventory (QOLI), ges nedan. Självskattningsformulären fylldes i 
före behandling, efter behandling samt vid 3-månadersuppföljning. Som primärt 
utfallsmått valdes PSWQ, som är det mest etablerade måttet i studien, för mätning av 
GAD-symptom. Beslutet att endast ha ett primärt utfallsmått, togs i enlighet med 
rekommendationer från the CONSORT Group (Moher, Schulz & Altman, 2001; Altman 
et al., 2001). Förutom att data samlades in genom ovan nämnda formulär genomfördes 
också en semistrukturerad klinisk intervju, SCID-1, med deltagarna både före och efter 
behandling. Svaren och de kliniska bedömningar som gjordes under dessa intervjuer, 
samt ett kliniskt mått, som togs vid eftermätningen, på global psykisk hälsa och 
eventuell förändring i denna (Clinical Global Impression of Improvement, CGI, Guy, 
1976), användes också för att avläsa förändring av de beroende variablerna. Utöver 
detta samlades även hälsoekonomiska data in. Redovisning av dessa faller dock utanför 
ramarna för denna uppsats.  
 

Urval 
 
Inkludering av deltagare 
Det övergripande kriteriet för att få delta i behandlingsstudien var att den sökande 
kunde antas ha nytta av, och möjlighet att tillgodogöra sig, behandlingen. För detta 
krävdes 

• att den sökande uppfyllde DSM IV:s diagnostiska kriterier för diagnosen GAD. 
• att den sökande var myndig, svenskspråkig och hade tillgång till Internet  
• att den sökande ej medicinerade för psykisk problematik eller, om så var fallet, 

hade medicinerat i minst 12 veckor och hållit dosen stabil i minst 6 veckor. 
 

För att säkerställa att den sökande hade möjlighet att tillgodogöra sig behandlingen 
exkluderades sökanden som  

• hade en annan huvuddiagnos än GAD enligt DSM IV 
• deltog i annan psykologisk behandling 
• hade svårare psykiatrisk problematik, exempelvis var svårt deprimerad eller  

suicidal 
 
I syfte att se till att urvalet i studien stämde med kriterierna ovan genomfördes en 
gallringsprocess i flera led. Denna beskrivs nedan. 
 
Rekrytering 
Rekrytering till studien skedde på två sätt. Det första var via en hemsida 
(www.studie.nu). På denna webbsida fanns information om ett flertal forskningsprojekt, 
däribland Origo2, och möjlighet att anmäla intresse för att delta i något av dessa.  
 



16 

Rekrytering skedde även via en annons i Dagens Nyheter. I annonsen fanns en kort 
beskrivning av den orosproblematik för vilken behandlingen var utformad, samt viss 
information om själva projektet. Personer som kände igen sig i beskrivningen och som 
blev intresserade av att delta i behandling, inbjöds att anmäla sig på webbsidan 
www.studie.nu. De personer som anmält intresse, kontaktades sedan via e-post. I 
meddelandet upplystes den sökande mer utförligt om kriterier för att få delta, 
urvalsprocess, hur behandlingen skulle gå till, vad som förväntades av deltagarna, hur 
personuppgifter skulle lagras m.m. De inbjöds att registrera personuppgifter och att 
påbörja screeningprocessen på hemsidan, samt att skicka in ett undertecknat samtycke 
till att forskningsledningen fick lagra dessa uppgifter i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204, Justitiedepartementet). Utan ett sådant undertecknat 
samtycke kunde personen ifråga inte delta i studien.  
 
Det utgick ingen betalning till de personer som deltog i studien, och dessa betalade 
heller ingenting för den behandling de fick. Däremot fick de själva stå för kostnaden för 
internetuppkoppling under behandlingstiden, samt för eventuella utskrifter av 
textmaterialet i behandlingen.  
 
Urvalsprocess 
Urvalsprocessen för de personer som anmält sig till projektet skedde i tre steg, genom 
självskattningsskalor, förmätningsintervjuer via telefon samt bedömningskonferenser.  
 

Självskattning. 
Som nämndes ovan inbjöds intresserade att fylla i åtta självskattningsformulär på 
projektets hemsida. Tre av dessa, PSWQ, GAD-Q-IV och MADRS-S, fungerade som 
screening-instrument, för att se om den intresserade uppfyllde inklusionskriterierna för 
studien. Tillsammans med de övriga skalorna fungerade de även som baslinjemått, mot 
vilka resultatet av behandlingen senare utvärderades. Av de tre screening-skalorna 
användes PSWQ och GAD-Q-IV för att ringa in orosproblematik. För att komma vidare 
i gallringsprocessen krävdes att sökandens resultat på dessa skalor visade att de oroade 
sig i en sådan utsträckning att de uppfyllde kriterierna för generaliserat ångestsyndrom. 
Skalan MADRS-S användes för att upptäcka svårare depression hos sökanden. Syftet 
med detta var att få en uppfattning om huruvida den sökande var för svårt deprimerad 
för att internetbehandling skulle anses vara lämpligt. Förutom de åtta 
självskattningsformulären samlades även information in kring ålder, kön, tidigare och 
nuvarande psykologisk behandling, medicinering samt hur länge den sökande haft 
besvär med oro. Avsikten var fortfarande att avgöra om den sökande uppfyllde de 
kriterier för inklusion som beskrivits ovan. Mer information kring skalorna PSWQ, 
GAD-Q-IV och MADRS-S, samt de cutoff-värden som användes i gallringsprocessen, 
finns under rubriken Mätinstrument nedan. 
 
Inledningsvis registrerade 178 personer de personuppgifter som behövdes för att kunna 
påbörja screeningen. Av dessa besvarade 157 samtliga frågor. Bland dem uppnådde 101 
personer de gränsvärden som angetts som inklusionskriterier för 
självskattningsformulären.  
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Förmätningsintervjuer. 
De sökande som uppnått fastställda värden på självskattningsformulären ringdes upp för 
en semistrukturerad diagnostisk telefonintervju. Intervjun tog mellan 45 minuter och en 
timme att genomföra. Avsikten med intervjun var att kliniskt bekräfta uppfyllandet av 
inklusionskriterierna. Intervjun genomfördes med hjälp av intervjuformuläret SCID-I 
(First et al., 1999). De områden som undersöktes var, i följande ordning, GAD, Social 
fobi, Panik, Tvång och Depression. Den mer utförliga forskningsversionen av SCID-I-R 
användes för områdena GAD och Social fobi, medan den kliniska versionen av SCID-I 
användes för övriga problemområden. Orsaken till att andra problemområden 
undersöktes, var dels att få kunskap om eventuell komorbiditet, men framför allt att 
bekräfta om GAD var personens primära problem. Komorbida diagnoser fick alltså 
förekomma så länge dessa inte överskuggade GAD-problematiken. Frågorna kring 
depression gav även ytterligare en möjlighet att fånga upp svår depression och eventuell 
suicidalitet hos sökande. I förekommande fall skulle personer som befanns vara svårt 
deprimerade hänvisas till psykiatrin, och inte tas med i internetbehandlingen, eftersom 
denna sannolikt inte skulle ge personen tillräcklig eller adekvat hjälp. Intervjuarna 
kontrollerade också att uppgifterna om aktuell medicinering stämde så att även detta 
inklusionskriterium säkert uppfylldes. Av 101 personer som söktes för telefonintervju 
var det sammanlagt 92 som genomförde den vid förmätningen. 
 

Förmätningsintervjuare. 
Intervjuerna utfördes av sex psykologkandidater samt en legitimerad psykolog. Av 
kandidaterna gick tre sista terminen på psykologlinjen, två gick den åttonde terminen 
(av tio) och en gick sin nionde termin. Psykologkandidaterna genomgick en 
endagsutbildning i administreringen av SCID-I på Linköpings universitet innan de 
genomförde intervjuerna. Intervjuerna spelades in digitalt och intervjuprotokollen 
samlades in och sparades av projektledningen i Linköping. Intervjuaren ställde i 
samband med intervjun en preliminär diagnos på sina respondenter.  
 

Bedömningskonferenser. 
För att kontrollera riktigheten i de bedömningar som gjordes vid telefonintervjuerna 
hölls, parallellt med dessa, sex bedömningskonferenser. Under dessa fick intervjuarna 
redogöra för sina bedömningar inför forskningsledningen, som bestod av legitimerade 
psykologer. Under dessa möten avgjordes huruvida var och en av de sökande uppfyllde 
inklusionskriterierna, och därmed skulle inbjudas att delta. Det fanns även möjlighet att 
rådgöra med en, till projektet knuten, ansvarig psykiatriker. Under 
bedömningskonferenserna avhandlades 92 fall. När detta avslutande steg i 
urvalsprocessen var klart hade 81 sökanden antagits som deltagare i studien.  
 

Hantering av exkluderade. 
Som framgår av ovan, skedde en exkludering i två led. Dels kunde personer exkluderas 
ur studien på grundval av hur de besvarat frågorna på PSWQ, GAD Q-IV och MADRS-
S, och dels kunde de exkluderas på grundval av SCID-1-intervjun, om det efter denna 
personliga utfrågning bedömdes att de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Samtliga 
personer som exkluderades meddelades så snart screeningen var genomförd om detta 
per e-post. Var och en fick då veta skälen till att de inte hade inkluderats i studien. De 
fick också tips på självhjälpslitteratur för den aktuella problematiken och/eller råd om 
hur de skulle kunna söka hjälp på annat håll.  
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Mätinstrument och mätprocedur 
 

Deltagarna besvarade drygt 370 frågor på internet vid förmätning, eftermätning och 3-
månadersuppföljning. De flesta av frågorna bestod av de självskattningsskalor som 
beskrivs nedan. Förutom frågor ur dessa åtta skalor tillkom demografiska uppgifter samt 
frågor om vårdkonsumtion och datorvana. 
 
Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) 
PSWQ är en självskattningsskala med 16 item som faktoranalyserats fram ur ett större 
antal frågor (Meyer et al., 1990). Skalans item är utformade som påståenden som 
patienten kan besvara genom att ringa in det av fem alternativ som är mest typiskt för 
honom eller henne. 1 står för ”Inte alls typiskt” och 5 för ”Mycket typiskt”. Skalan 
innehåller även 5 item med omvänd poängsättning. Den omvända poängsättningen 
fungerar som en kontroll av att den som fyller i verkligen läser igenom påståendena och 
inte enbart svarar, exempelvis, högt på alla item. För den svenska populationen finns 
inga normeringsvärden. Man använder därför den amerikanska normeringen, där GAD-
patienter har M=67.66, och SD=8.86 och personer utan ångest har M=44.27 och 
SD=11.44, som riktmärken. För denna studie behöll man värdet 53, från den första 
Origo-studien, som gräns för inkludering, eftersom detta är det etablerade cutoff-värdet 
(Almlöv, 2006). Skalan uppges ha en test-retest reliabilitet på mellan r=.74 och .93 med 
två till tio veckor mellan mättillfällen, och ett värde på mellan r=.86 och .93 för 
Cronbachs alfa (Carlbring, 2005). I Origo2 användes skalan som screening-instrument 
samt som primärt utfallsmått vid eftermätning och 3-månadersuppföljning. 
 
Generalized Anxiety Disorder Questionnaire-IV (GAD-Q-IV) 
GAD-Q-IV är en självskattningsskala som är utformad för att överensstämma med hur 
GAD diagnosticeras i DSM-IV (Almlöv, 2006; Carlbring, 2005; Newman et al., 2002). 
Skalan innehåller 9 item, varav vissa (uppräkningar av symptom) besvaras med ja eller 
nej, vissa (redogörelser för orosområden) besvaras med egna ord och en 
sammanfattande skattning av hur pass mycket patientens svårigheter inverkar på hans 
eller hennes liv görs med hjälp av en Lickert-skala. Frågeformuläret fokuserar på besvär 
personen har haft under de senaste sex månaderna. Det finns ännu ingen svensk 
normering av skalan, men enligt de amerikanska normerna är M = 19.93 för patienter 
med konstaterad GAD. Standardavvikelsen är då 7.84. För personer utan GAD är M = 
2.34 och SD = 4.69. GAD-Q-IV användes som screeninginstrument samt som 
mätinstrument, vid för- och eftermätning samt vid 3-månadersuppföljning. Vid 
förmätningen till denna studie, liksom till den första Origo-studien, var 5,7 poäng det 
gränsvärde som krävdes för att personen skulle inkluderas i studien (Almlöv, 2006). 
Skalan uppges ha en test-retest reliabilitet på r=.81 med två veckor mellan mättillfällen, 
och ett värde på .84 för Cronbachs alfa. (Carlbring, 2005).  
 
Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale – Self Rated (MADRS-S) 
MADRS-S är självskattningsversionen av den annars kliniskt administrerade skalan 
MADRS. Den mäter grad av depression samt särskiljer ångest- och 
depressionssymptom. Skalan har 9 item som ringar in symptomen, nämligen 
sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, 
känslomässigt engagemang, pessimism och livslust. Svarsalternativen ger mellan 0 och 
6 poäng. Ju högre poängsumman är desto svårare är patientens depression. Skalan avser 
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också att spegla förändringar i patientens tillstånd och frågar därför efter upplevelser 
under de tre senaste dygnen. Skalans författare har gjort klassificeringen 0-6 poäng = 
Ingen depression, 7-19 = Mild depression, 20-34 = Måttlig depression, 35-60 = svår 
depression (Svanborg & Åsberg, 1994). Ofta räknas dock en totalpoäng på mellan 15 
och 30 som tecken på mild till måttlig depression (Carlbring, 2005). I denna studie 
användes en totalpoäng på 35 för att exkludera svårt deprimerade patienter från studien. 
Detta är samma värde som användes i Origo (Almlöv, 2006). Dessutom exkluderades 
personer som rapporterat självmordsbenägenhet, vilket operationaliserades som 4 eller 
högre poäng på det item som mäter livslust, dvs nummer nio. Skalan uppges ha en test-
retest reliabilitet på mellan r=.80 och .94, och ett värde på Cronbachs alfa som varierar 
mellan r=.82 och .90. (Carlbring, 2005). I Origo2 användes skalan som screening-
intrument, samt som mätinstrument vid för- och eftermätning samt 3-
månadersuppföljning. 
 
Beck Depression Inventory (BDI) 
I denna studie användes den svenska versionen av BDI (Beck, Ward, Mendelson, Moch, 
& Erbaugh, 1961). Denna mycket erkända självskattningsskala mäter grad av 
depressivitet samt eventuella förändringar i detta tillstånd. Inventoriet består av 21 item 
som besvaras med alternativ på mellan 0 och 3 poäng, där högre poäng motsvarar 
svårare grad av depression. Ett resultat på mellan 0 och 9 poäng klassas som minimal 
depression. Intervallet 10-16 poäng tyder på lindrig depression och 17-29 räknas som 
måttlig depression. Gränsen för svår depression dras vid 30. Maxpoäng är 63. De 
symptområden och attityder som utforskas genom inventoriet är bl.a. sinnesstämning, 
förekomst av skuldkänslor, självförakt, pessimism, socialt undvikande och/eller 
isolering, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, och 
självmordstankar. I Origo2 användes skalan som mätinstrument vid för- och 
eftermätning samt 3-månadersuppföljning. 
 
Beck Anxiety Inventory (BAI)  
BAI är ett självskattningsformulär som består av 21 item. Dessa är utformade för att 
ringa in förekomst av ångestsymptom under den senaste veckan, och samtidigt skilja 
dessa från eventuella depressionssymptom (Beck, Epstein, Brown, & Steer, 1988). 
Skalan efterfrågar känslomässiga och fysiska tillstånd, som exempelvis ”Orolig” och 
”Yr”. Varje item har 4 svarsalternativ där respondenten ringar in hur ofta han eller hon 
upplevt de olika symptomen. Alternativen är 0=Aldrig, 1=Ibland, 2=Ofta och 3=Nästan 
hela tiden. Den högsta möjliga poängen är 63. Amerikanska normer för personer med 
minimal ångest är 0-7. För GAD-patienter är M=18.83, SD=9.08. Skalan uppges ha en 
test-retest reliabilitet på r=.81 med två veckor mellan mättillfällen, och ett värde på .84 
för Cronbachs alfa. (Carlbring, 2005). I Origo2 användes skalan som 
mätningsinstrument vid för- och eftermätning samt 3-månadersuppföljning. 
 
State-Trait Anxiety Inventory (STAI-S, STAI-T) 
Detta är ett självskattningsformulär som är indelat i två delskalor med 20 item i varje. 
Den ena skalan mäter personens ”state” dvs. hur han eller hon mår för tillfället, medan 
den andra (”trait”) fokuserar på hur personen vanligen känner sig. Skalan avser också 
att särskilja depressiva symptom från ångestbesvär (Spielberger, Gorsuch, Lushene, 
Vagg, & Jacobs, 1983). Den som svarar får i bägge delskalorna välja mellan 
alternativen 1=Inte alls, 2=Något, 3=En hel del, 4=Väldigt mycket. Den totala poängen 
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kan alltså uppgå till 120, och högre poäng avspeglar större ångest. För GAD-patienter, 
ligger medelvärdet i studier ofta kring 51-54 (Carlbring, 2005). Skalan uppges ha en 
test-retest reliabilitet på r=.71 och .86 med en månad mellan mättillfällena, och ett värde 
på r=.84 och .92 för Cronbachs alfa (Carlbring, 2005). I Origo2 användes skalan som 
mätningsinstrument vid för- och eftermätning samt 3-månadersuppföljning. 
 
Quality of Life Inventory (QOLI) 
QOLI är ett självskattningsformulär som består av 16 item som utformats för att mäta 
grad av upplevd livskvalitet (Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992). De 16 
livsområden som efterfrågas, och som tillsammans antas utgöra grunden för en 
människas tillfredsställelse med livet är, hälsa, självrespekt, mål och värderingar, 
ekonomi, arbete, fritid, inlärning, kreativitet, hjälpa andra, kärlek, vänner, barn, 
anhöriga, hem, grannskapet och samhället. Personen besvarar två aspekter av varje item. 
Den första rör hur viktigt det aktuella livsområdet är för personen (på en skala mellan 0 
och 2) och den andra aspekten gäller hur pass nöjd personen är med sin situation på 
området (en 6-gradig skala från -3, till 3). Poängsumma för varje item räknas ut genom 
att delaspekterna multipliceras med varandra. Samtliga produkter summeras sedan och 
divideras med antalet item, men endast de item som skattats som viktiga eller mycket 
viktiga tas med i beräkningen. På detta sätt får subjektivt viktiga områden större 
genomslagskraft än mindre viktiga. Skalan uppges ha en test-retest reliabilitet på r=.92 
med en dag mellan mättillfällena, och ett värde på .81 för Cronbachs alfa (Carlbring, 
2005). I Origo2 användes skalan som mätningsinstrument vid för- och eftermätning 
samt 3-månadersuppföljning. 
 
SCID I för DSM-IV 
SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV) är en semistrukturerad 
intervjuguide som används vid klinisk diagnosticering av axel 1-störningar. Strukturen 
följer upplägget av kriterieinventeringen i DSM-IV och säkrar på så sätt både 
reliabiliteten och validiteten i diagnosen eftersom bedömningen då sker genom en 
standardiserad process där man systematiskt frågar efter symptom på områden som är 
relevanta för den aktuella diagnosen (Herlofson, 1999). I Origo2 användes de delar av 
intervjuprotokollet som frågar efter symptom på GAD, Social fobi, Panikstörning, OCD 
och Depression. För GAD och Social fobi användes den mer utförliga 
forskningsversionen av SCID-1, medan den kliniska versionen användes för de övriga 
diagnoserna. Intervjun användes i screening-processen, samt som för- och 
eftermätningsinstrument.  
 
Clinical Global Impression of Improvement (CGI) 
CGI är ett instrument som används för att bedöma klinisk förbättring hos patienter 
(Guy, 1976). I denna studie användes två av totalt tre förekommande item vid den 
eftermätningsintervju som gjordes per telefon. Intervjuaren gjorde en klinisk bedömning 
av personens aktuella psykiska ohälsa på en skala med stegen Ingen psykisk ohälsa, På 
gränsen till psykisk ohälsa, Lindrig psykisk ohälsa, Måttlig psykisk ohälsa, Svår psykisk 
ohälsa och Bland de allra svårast drabbade. Intervjuaren skattade också den totala 
förbättringen hos deltagaren jämfört med hur personen upplevde sitt tillstånd vid den 
första intervjun. Skalstegen för detta item var Väldigt mycket förbättrad, Mycket 
förbättrad, Något förbättrad, Ingen förändring, Något försämrad, Mycket försämrad, och 
Väldigt mycket försämrad. I Origo2 användes måtten som eftermätningsinstrument.  
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Deltagare 
 

Av de 178 personer som registrerade sina personuppgifter på projektets hemsida, 
inkluderades slutligen 81. En beskrivning av hela processen från rekrytering till 3- 
månadersuppföljning, inklusive bortfall och exklusion, visas i Figur 1 nedan. 
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Figur 1. Figur över exklusioner och bortfall från rekrytering till 3-månadersuppföljning.  
1 = För måtten BAI och BDI svarade endast 25 personer i PDT- och kontrollgruppen. 
För de övriga självskattningsmåtten svarade 26 personer i dessa grupper. 
 
Demografiska data 
Deltagarnas demografiska data beskrivs i Tabell 1 nedan. I Tabell 2 beskrivs 
komorbiditeten gällande andra axel-I diagnoser hos deltagarna, som diagnosticerades 
med SCID-I före behandling. Svårighetsgraden av GAD-diagnoserna hos deltagarna, 
som den bedömdes med SCID-I före behandling, beskrivs nedan i Tabell 3. 
 
Tabell 1 
Demografiska data för varje behandlingsgrupp. N(%) kvinnor och män för varje 
behandlingsgrupp. 
 KBT PDT Kontrollgrupp 
Antal 27 27 27 
Män   7 (25.9%)   6 (22.2%)   6 (22.2%) 
Kvinnor 20 (74.1%) 21 (77.8%) 21 (77.8%) 
Medelålder (SD) 44.37 (12.81) 36.42 (9.66)1 39.59 (13.66) 

yngst-äldst 22-66 24-60 19-65 
1 n=26 
 

Tabell 2 
Komorbiditet axel-I diagnoser enligt DSM IV för varje behandlingsgrupp. N(%) av 
angivna axel-I-diagnoser för varje behandlingsgrupp. 
 KBT PDT Kontrollgrupp 
Antal 27 27 27 
Social fobi    6 (22.2%)   7 (25.9%)   5 (18.5%) 
Paniksyndrom    7 (25.9%)   3 (11.1%)   6 (22.2%) 
Tvångssyndrom    0   (0.0%)   2   (7.4%)   1   (3.7%) 
Egentlig depression  10 (37.0%)   4 (14.8%)   5 (18.5%) 
Tidigare depressionsepisod 16 (59.3%) 12 (44.4%) 12 (44.4%) 
≥ 1 annan axel-1 diagnos  16 (59.3%)  13 (48.1%) 14 (51.9%) 
 
Tabell 3 
Svårighetsgrad av GAD-diagnos enligt SCID-I för varje behandlingsgrupp. N(%)  
svårighetsgrad av GAD-diagnos för varje behandlingsgrupp. 
 KBT PDT Kontrollgrupp 
Antal 27 27 27 
Lindrig  10 (37.0%)  11 (40.7%)  14 (51.9%) 
Måttlig 12 (44.4%) 15 (55.6%)  10 (37.0%) 
Svår   5 (18.5%)   1   (3.7%)   3 (11.1%) 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan deltagarna i de tre grupperna före 
behandling, med avseende på ålder, kön, komorbida diagnoser eller svårighetsgrad av 
GAD-diagnos. 



23 

Bortfall 
 Eftermätning. 
Sammanlagt svarade 67 av 81 personer på telefonintervju vid eftermätning. När det 
gäller självskattning, svarade 75 av 81 personer. Varken de 14 personer som inte 
genomförde telefonintervju eller de 6 personer som inte genomförde självskattning, 
skiljde sig signifikant gentemot den övriga gruppen, med avseende på ålder, kön, 
komorbida diagnoser eller svårighetsgrad av GAD-diagnos.  
 
När det gäller de enskilda behandlingsgrupperna svarade 26 av 27 personer på 
eftermätningens självskattningsfrågor i både PDT- och kontrollgruppen. Detta gjorde 
det inte möjligt att finna några skillnader på självskattningsmåtten utifrån detta enstaka 
bortfall i varje grupp. I KBT-gruppen var det 23 av 27 personer som svarade på 
självskattningsmåtten. De som inte svarade på självskattningen i denna grupp hade 
signifikant lägre skattad livskvalitet på skalan QOLI vid förmätning, (t(25) = 3.01, p < 
.01), jämfört med den övriga gruppen vid t-test för oberoende mätningar. De 
rapporterade dessutom fler och större depressionssymptom på BDI vid förmätning, 
(t(25) = -2.79, p = .01), jämfört med de övriga i KBT-gruppen. 
 

3-månadersuppföljning. 
Vid 3-månadersuppföljning svarade 59 av de 81 personer som deltog i studien, på 
självskattningsformulären. Den grupp på 22 personer som inte svarade på 
självskattningen, skiljde sig inte signifikant gentemot den övriga gruppen med avseende 
på kön, komorbida diagnoser och svårighetsgrad av GAD-diagnos. Däremot skiljde sig 
grupperna åt, beträffande ålder. De som svarade på 3-månadersuppföljning var 
signifikant äldre än de som inte svarade på uppföljningsmätning (t(52.09) = 2.53, p < 
.05), vid t-test för oberoende mätningar. 
 
När det gäller de enskilda behandlingsgrupperna svarade 16 av 27 personer på 
självskattningsfrågorna i PDT-gruppen vid 3-månadersuppföljning, en minskning med 
10 personer jämfört med de 26 personer som svarat på eftermätning. Vid t-test för 
oberoende mätningar hade de som svarat på 3-månadersuppföljning, skattat signifikant 
lägre värden och lindrigare symptom vid eftermätning, på skalorna BDI, (t(23) = -3.45, 
p < .01), MADRS-S, (t(24) = -3.22, p < .01) och STAI-S, (t(24) = -3.32, p = .01). De 
hade dessutom signifikant högre skattad livskvalitet vid eftermätning enligt skalan 
QOLI, (t(24) = 2.18, p < .05), jämfört med de som enbart svarat på eftermätning i PDT-
gruppen.  
 
I kontrollgruppen hade 20 av 27 personer svarat på självskattningsfrågorna vid 3-
månadersuppföljning, en minskning med 6 personer jämfört med de 26 personer som 
enbart svarat på eftermätning. De som svarat på 3-månadersuppföljning, skiljde sig inte 
signifikant från de som enbart svarat på eftermätning, på något av självskattningsmåtten 
vid eftermätning. Vid t-test för oberoende mätningar hade däremot de personer som 
svarat på 3-månadersuppföljning, skattat signifikant lindrigare symptom på skalan 
STAI-T vid förmätning, (t(24) = -2.46, p < .05) samt dessutom skattat högre livskvalitet 
vid förmätning på skalan QOLI, (t(24) = 2.30, p < .05), jämfört med de i 
kontrollgruppen som enbart svarat på eftermätningsformulären. 
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I KBT-gruppen hade 23 av 27 personer svarat på 3-månadersuppföljning, lika många 
som svarat vid eftermätning. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de som svarat 
på uppföljning och de som enbart svarat vid eftermätning med avseende på 
självskattningsmått vid förmätning och eftermätning. 
 
Randomisering 
Randomiseringen av de 81 deltagarna till de tre olika behandlingsgrupperna skedde med 
hjälp av slumpvalsinstrumentet Sequence Generator. Detta är ett för allmänheten 
tillgängligt och kostnadsfritt verktyg som använder atmosfäriskt brus för att generera ett 
slumpmässigt urval. Sequence Generator finns på hemsidan www.random.org.  
 
Även tilldelningen av terapeuter skedde genom randomisering, med undantag för att det 
kontrollerades för att ingen av deltagarna tilldelades den terapeut som de blivit 
telefonintervjuade av.  
 

Behandling 
 
Gemensamt för KBT-behandlingen och PDT-behandlingen var att bägge sträckte sig 
över en 8-veckorsperiod och att arbetsmaterialet till de båda betingelserna var uppdelat i 
åtta moduler. Varje deltagare hade en internetterapeut att ha kontakt med. Kontakten 
mellan deltagare och behandlare skedde via ett kontakthanteringssystem på internet, där 
det fanns möjlighet att skicka meddelanden samt att ladda ned respektive upp 
modultexter, arbetsmaterial och hemuppgifter. Varje deltagare, oavsett behandling, gavs 
möjlighet att genomföra en behandlingsmodul per vecka. Varje behandlingsmodul 
bestod av olika textavsnitt samt hemuppgifter till deltagarna. Gemensamt för de båda 
behandlingarna var att deltagarna ombads att, i slutet av varje behandlingsvecka, skicka 
hemuppgifter till sin internetterapeut, vilken gav deltagarna feedback på dessa. 
Nästföljande modul i behandlingen skickades till deltagarna först efter att de skickat in 
hemuppgifter från föregående modul. Arbetstakten var satt till en modul per vecka. 
Endast om en deltagare kommit efter och ville jobba i kapp, kunde sagda deltagare i 
samråd med sin internetterapeut slutföra mer än en modul på en vecka. De deltagare 
som inte hann igenom alla moduler under behandlingstiden, fick efter att de fyllt i 
eftermätningen, resterande moduler skickade till sig. På så sätt kunde de som så önskade 
slutföra behandlingen på egen hand.  
 
Den genomsnittliga tid som varje behandlare använde för kontakten med varje deltagare 
i kontakthanteringssystemet, var 113 (40.78) minuter per deltagare i PDT-gruppen och 
92 (60.88) minuter per deltagare i KBT-gruppen. Vid t-test för oberoende mätningar, 
var skillnaderna mellan grupperna med avseende på genomsnittlig kontakttid inte 
signifikanta. 
 
KBT-behandling 
Texten i KBT-modulerna var densamma som i den tidigare Origo-studien. Materialet 
var sammanlagt 170 sidor långt, och varierade mellan 9 och 36 sidor i den kortaste 
respektive längsta modulen. Modultexterna grundade sig på behandlingsmetoder som 
beskrivs i Treating Generalized Anxiety Disorder Evidence-based Strategier, Tools, and 
Techniques (Rygh & Sanderson, 2004). Även självhjälpstexter som Take control of 
your worry. Managing Generalized Anxiety Disorder (Lampe, 2004) och Overcoming 
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Generalized Anxiety Disorder. A Relaxation, Cognitive Restructuring, and Exposure-
Based Protocol for the Treatment of GAD (White, 1999) låg till grund för utformningen 
av modulerna. (Almlöv, 2006). Utgångspunkten är KBT-modellen för hur samspel 
mellan tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden påverkar människor vid 
uppkomst och vidmakthållande av ångestproblematik. I modulerna angrips 
orosproblematiken från olika vinklar, genom kognitiv omstrukturering för orostankarna, 
avslappningsträning för de kroppsliga ångestreaktionerna och flera typer av 
beteendeförändringar. Syftet är att öka flexibiliteten i deltagarnas responser till oro. I 
behandlingen ingick även metoden Tillämpad avslappning, som utvecklats av professor 
Lars-Göran Öst (Öst, 1988) och som inlemmats i programmet med hans tillåtelse. Det 
innebar att förutom textmodulerna och hemuppgifterna fick deltagarna även ladda ner 
mp3-filer med instruktioner till avslappningsträningen från internet. En mer utförlig 
beskrivning av innehållet i varje modul, ges i Tabell 4 nedan 
 
Tabell 4. En beskrivning av innehållet i varje modul för KBT-behandlingen i Origo 2. 
Modul 1 Den första modulen innehåller beskrivningar av Generaliserat 

ångestsyndrom, Kognitiv beteendeterapi och skillnader mellan samtalsterapi 
och internetterapi. Där redogörs också för hur arbetet i Origo2 är upplagt för 
KBT-gruppen. Deltagaren får, efter att ha läst och tillgodogjort sig materialet 
i modulen, i hemuppgift att beskriva sin orosproblematik och dess påverkan 
på deltagarens vardag. Deltagarens ombeds även registrera sina 
orosområden, rangordna orossituationer samt göra beteendeanalyser av 
några sådana, och sedan skicka detta material till sin internetterapeut.  

Modul 2 Texten i den andra modulen beskriver främst kroppsliga reaktioners inverkan 
på oro och ångest. Metoden Tillämpad avslappning (TA), som sedan löper 
genom hela behandlingen, introduceras med det första steget, Progressiv 
avslappning (PA). Deltagaren får lära sig om hur den allmänna 
spänningsnivån påverkar fysiologiska reaktioner, om funktionen hos fysiska 
ångestreaktioner, och hur dessa kan hanteras. Hemuppgifterna består i att 
öva PA 2 ggr/dag, identifiera tidiga tecken på ångest och besvara frågor om 
TA. 

Modul 3 Texten i den tredje modulen fokuseras främst på orosbeteenden. Deltagaren 
får som uppgift att parallellt med läsningen kartlägga egna orosbeteenden 
och träna sig i ett flexiblare förhållningssätt till oro genom att, så tidigt som 
möjligt och på olika sätt, bryta orosbeteenden. Som hemuppgift får 
deltagaren arbeta med schemalagd orostid och orosfria zoner samt föra 
dagbok över orosepisoder. Avslappningsträningen går vidare till nästa steg i 
TA, Kort avslappning, vilken deltagaren också har i hemuppgift att träna 2 
ggr/dag under veckan.  

Modul 4 Texten i den fjärde modulen handlar främst om kognitioner, vad dessa är och 
hur de påverkar/påverkas av oro. Som hemuppgift får deltagaren iaktta 
innehållet i sina tankar tre minuter om dagen, träna sig på att betrakta tankar 
som enbart tankar, identifiera automatiska tankar och upptäcka tecken på att 
han eller hon börjat oroa sig överdrivet. Avslappningsträningen går vidare 
till Betingad avslappning, där deltagaren får koppla ihop ett avslappnat 
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tillstånd med orden ”slappna av”. Detta övas som hemuppgift 2ggr/dag.  

Modul 5 Det kognitiva arbetet med tankar går i den femte modulen vidare från att 
registrera, till att utmana tankarna. Deltagaren får lära sig att använda 
strukturerad problemlösning som alternativ till oroande. 
Avslappningsträningen fortsätter med Differentiell avslappning, som syftar 
till att lära sig slappna av, samtidigt som man utför sina dagliga sysslor, 
genom att endast aktivera de muskler som behövs för just de rörelser man 
utför. Hemuppgifterna till modulen består av att öva Differentiell 
avslappning 2 ggr/dag, öva Problemlösning 1 gr/dag samt arbeta med att 
registrera och utmana automatiska tankar.  

Modul 6 Texten i den sjätte modulen tar upp både känslomässiga, fysiologiska, 
kognitiva och beteendemässiga inslag i orosproblematiken. 
Exponeringsträning vid oro förklaras och beskrivs, och deltagaren får råd om 
hur man ska arbeta med orosexponering en gång om dagen, som hemuppgift. 
Avslappningsträningen går vidare till Snabbavslappning, som efter tillräcklig 
övning ska kunna genomföras på 20-30 sekunder, och sättas in så tidigt som 
möjligt när deltagaren upptäcker tecken på oro hos sig själv. 
Snabbavslappning övas som hemuppgift 15-20 gånger per dag, vid tillfällen 
som planerats i förväg, under veckan.  

Modul 7 Texten i den sjunde modulen tar upp exempel på hur orosproblematik kan 
leda till problem i sociala relationer, samt hur man kan använda sig av 
problemlösning för att komma tillrätta med sådana problem. Deltagaren får 
välja ut en problematisk relation och försöka förbättra den som hemuppgift. 
Vidare fokuserar texten på sömn och sömnproblem, samt ger de deltagare 
som har problem med detta, råd om hur sömnkvaliteten kan förbättras på ett 
systematiskt vis. De deltagare som har problem med sömnen får rådet att 
pröva något eller ett par av de många sömnråden, i taget. De uppmanas även 
att föra sömndagbok under veckan. Avslappningen går vidare till att använda 
de färdigheter deltagaren lärt sig i verkliga, ångestframkallande situationer. 
Hemuppgiften utgår i det fallet från den rangordning av oroande situationer 
som deltagaren upprättat i modul 1.  

Modul 8 Texten i den åttonde modulen ger anvisningar för hur deltagaren ska utforma 
ett individuellt vidmakthållandeprogram, och går igenom skillnader mellan 
bakslag och återfall, samt hur man kan förhindra att det förra leder till det 
senare. Vikten av fortsatt träning inom de områden som tagits upp i 
behandlingen betonas kontinuerligt.  

 
PDT-behandling 
PDT-behandlingen har utvecklats av psykoanalytikern Farrel Silverberg. Texten i 
modulerna bygger på hans bok ”Make the leap” (2005), i vilken han anpassat de insikter 
och färdigheter som man kan få ta del av i psykodynamisk terapi, till ett skrivet format. 
Metoden är inte diagnosspecifik för GAD utan är en generell steg-för-steg-metod, som 
kallas SUBGAP. SUBGAP är en förkortning av Seeing, Understanding, Breaking and 
Guarding Against Patterns. I korthet gå metoden ut på att synliggöra och bryta de dolda 
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mönster som styr en människas liv, så att hon i stället kan lägga mer energi på att arbeta 
mot det som är viktigt för henne (Silverberg, 2005). De åtta modulerna i denna 
behandling bestod av sammanlagt 111 sidor, där varje modul var mellan 11 och 17 sidor 
långa. Överföring till svenska och anpassning till modulformatet, har gjorts av leg. 
psykolog Jonas Almlöv, doktorand vid institutionen för beteendevetenskap och lärande 
vid Linköpings universitet, i samarbete med författaren. En mer utförlig beskrivning av 
innehållet i varje PDT-modul, ges i Tabell 5 nedan. 

 
Tabell 5. En beskrivning av innehållet i varje modul för PDT-behandlingen i Origo 2. 
Modul 1 Inledningsvis ges en kort redogörelse för vad internetterapi innebär samt vad 

generaliserat ångestsyndrom är. SUBGAP-metoden beskrivs översiktligt och 
fokus i denna modul ligger på att förklara vad ett mönster är och på vilket 
sätt dolda negativa mönster på ett automatiserat vis, fungerar som hinder i 
livet. Den första modulens hemuppgifter, som skickas till internetterapeuten, 
går ut på att börja ringa in områden i livet där dolda mönster kan finnas. 

Modul 2 Denna modul handlar om att lära sig se och sätta ord på sina mönster, dvs. 
S:et i SUBGAP. I texten beskrivs hur man på ett systematiskt vis kan lära 
sig upptäcka sina mönster, genom att en process där man omväxlande 
arbetar uppifrån och ned, samt nedifrån och upp. Att arbeta uppifrån och ned 
innebär att man först utgår ifrån var i livet problem uppstår, och sedan 
arbetar sig vidare nedåt därifrån. Att arbeta nedifrån och upp, innebär att 
utgå från och arbeta med detaljer, i exempelvis beteenden, tankar och 
känslor, snarare än från helheten, i sökandet efter mönster. Med hjälp av 
exempel får deltagaren hjälp att identifiera och sätta ord på sina egna 
mönster. I denna modul avhandlas även hinder som kan finnas för att se sina 
mönster och hur man kan ta sig förbi dessa. Hemuppgifterna går ut på att 
beskriva ett eller flera mönster samt eventuella svårigheter som uppstått, 
under arbetet. 

Modul 3 Denna modul lär ut hur man bättre kan förstå sitt mönster, dvs. U:et i 
SUBGAP. I denna modul får deltagaren lära sig förstå hur mönstret påverkar 
i vardagen och hur mönstret har uppkommit. Syftet är att lära sig förstå att 
man inte är sitt mönster. Därigenom kan man se att det finns möjlighet att 
bryta mönstret och i högre grad leva enligt egna drömmar och målsättningar. 
Deltagaren får lära sig att använda, såväl historisk som operativ förståelse av 
mönstret, för att öka sin kunskap om detta. Historisk förståelse handlar om 
att lära sig se hur mönstret har uppkommit och hur barn- och 
ungdomsupplevelser kan sättas i samband med de egna mönstren. Operativ 
förståelse handlar om att lära sig se hur detaljerna i ens mönster påverkar 
vardagen här och nu. Hemuppgifterna går ut på att göra en såväl historisk- 
som operativ analys av sitt mönster.  

Modul 4 Denna modul lär ut tre metoder för att lära sig att bryta sitt mönster, dvs. 
B:et i SUBGAP. Den första metoden kallas ”den snabba korrigeringen”. 
Denna och går ut på att träna sig att, vid de tillfällen när man riskerar att 
falla in i gamla mönster, undvika detta genom att ändra sitt beteende. Den 
andra metoden kallas ”att bryta enligt Tao”, är inspirerad av den 
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buddhistiska grenen Tao, och går ut på att använda avsiktlig inaktivitet för 
att bryta ett mönster. Att motstå impulsen att göra som man brukar, att sluta 
kämpa med att aktivt lösa saker och istället låta tiden ha sin gång. Den tredje 
metoden kallas ”att släppa taget” och går ut på att bryta mönstret genom att 
släppa taget även om de delar av mönstret som man faktiskt tycker om och 
egentligen önskar behålla. Det handlar om att väga fördelar med befintliga 
mönster mot nackdelarna av att leva ett begränsat liv och att slutligen välja 
att släppa taget om det gamla, även om det upplevs som obehagligt. 
Hemuppgifterna går ut på att pröva de tre metoderna att bryta mönster. 

Modul 5 Denna modul lär ut hur man skyddar sig mot att falla in i gamla dolda 
mönster, dvs. GAP i SUBGAP. Som hjälp i arbetet beskrivs tre sätt att 
utveckla en mönsterresistent inställning till livet. Den första metoden 
handlar om att vara situationsmedveten, dvs. att vara uppmärksam på yttre 
omständigheter som hänger samman med ett gammalt dolt mönster och att 
lära sig använda handlingsstrategier som avleder från att styras av gamla 
mönster. Den andra metoden handlar om medvetenhet om handlingar och 
deras konsekvenser, dvs. man lär sig uppmärksamma beteenden som hänger 
samman med ett gammalt mönster och använda detta som en varningssignal. 
Den tredje metoden handlar om medveten uppmärksamhet på tankar och 
känslor, dvs. vilka tankar, känslor och önskningar som hör ihop med ett 
mönster och använda denna information för att undvika att falla in i gamla 
mönster. Hemuppgifterna går ut på att använda de tre metoderna för att träna 
upp sin mönsterresistens och att fundera på hur man själv bäst kan lära sig 
upptäcka när man är på väg in i gamla mönster. 

Modul 6 Denna modul bygger på kunskapen om mönster från tidigare moduler där 
fokus nu riktas mot arbetslivet. Det beskrivs hur uppgifts- och 
relationsorientering ställer olika krav på den enskilde, samt att den ofta 
hierarkiska uppbyggnaden av organisationer lätt kan utlösa dolda 
föräldra/barnmönster som kan ställa till problem. Genom exempel belyses 
hur dolda mönster kan bli problematiska på arbetsplatsen och hur man med 
hjälp av SUBGAP-metoden kan bryta dessa. Hemuppgifterna i denna modul 
går ut på att analysera sin egen arbetssituation, försöka se dolda mönster och 
finna vägar att bryta dem. 

Modul 7 Texten i denna modul inriktas på mönster i nära relationer. En något 
modifierad variant av SUBGAP, där man förutom att förstå sitt eget 
mönster, även lär sig förstå den andres mönster och hur mönstren kan få 
näring av varandra, används för att lära sig bryta mönster i relationer. Med 
hjälp av fallexempel beskrivs hur man med hjälp av SUBGAP kan lära sig 
se och sätta sig över sina egna dolda, och ofta tidigt i livet, förvärvade 
mönster i relationer och även upptäcka sin partners mönster. 
Hemuppgifterna går ut på att reflektera över hur de egna mönstren ser ut i 
relationer och hur relationen påverkas av dem. Man uppmuntras även att 
tillämpa SUBGAP på en relation samt reflektera över den andre partnerns 
mönster. 



29 

Modul 8 I denna modul beskrivs ångest och dess funktion samt hur ångest och oro 
ofta är knutna till dolda mönster. Det beskrivs hur dolda mönster ofta 
fungerar som en tillfällig flykt undan en ångestfull upplevelse och att ångest 
ofta är ett uttryck för olika typer av inre konflikter. Det beskrivs hur man 
med hjälp av SUBGAP-metoden kan lära sig hantera och bryta, även mer 
ångestrelaterade mönster och lära sig att se ångest- och orosreaktioner som 
tecken på att dolda mönster kan ha aktiverats. Hemuppgifterna går ut på att 
beskriva hur ångest och oro hänger samman med ens egna mönster och hur 
man kan arbeta med denna ångest utifrån innehållet i modulen. Man ombeds 
även beskriva vad man lärt sig under behandlingen och hur man avser att 
arbeta vidare med SUBGAP-metoden framöver. 

 
Behandlare 
Tre legitimerade psykologer och sex psykologkandidater var behandlare i studien. De 
sex psykologkandidaterna, var samma personer som genomförde telefonintervjuerna 
före samt efter behandlingen. KBT-behandlingen genomfördes av tre av 
psykologkandidaterna och två av de legitimerade psykologerna. Psykologkandidaterna 
gick alla tre på den sista terminen på psykologlinjen och hade avslutat sin 
grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT. De hade dock ingen 
tidigare erfarenhet av internetbehandling. De båda legitimerade psykologerna hade båda 
tidigare erfarenhet av KBT-behandling via internet. PDT-behandlingen genomfördes av 
tre psykologkandidater och en legitimerad psykolog. Av psykologkandidaterna gick två 
den åttonde terminen på psykologlinjen och var därmed i färd med att avsluta sin 
grundläggande psykoterapiutbildning, medan den tredje psykologkandidaten redan hade 
avslutat den och nu gick sin nionde termin. Samtliga dessa psykologkandidater hade 
psykodynamisk inriktning på sin utbildning. Varken psykologkandidater eller 
psykologen hade tidigare erfarenhet av internetbehandling i PDT-gruppen.  
 
Handledning 
Psykologkandidaterna som ingick som behandlare i studien fick handledning under 
behandlingstiden. Kandidaterna hade även möjlighet att ha kontakt med sin handledare 
via e-post, mellan handledningstillfällena. De behandlare som var legitimerade 
psykologer fick ingen handledning under behandlingen. Psykologkandidaterna i KBT-
behandlingen handleddes av en erfaren handledare med mångårig klinisk erfarenhet av 
GAD-behandling, som även fungerat som handledare i den föregående studien, Origo 
(Almlöv, 2006). I KBT-behandlingen genomfördes fyra handledningstillfällen där varje 
handledning var ca 1 ½ timme lång. I PDT-behandlingen handleddes kandidaterna av en 
erfaren psykoanalytiker, författaren till den bok som behandlingsmaterialet i den 
psykodynamiska delen av studien, grundar sig på (Silverberg, 2005). Då handledaren 
var amerikan och befann sig i USA, genomfördes denna handledning på engelska 
genom videokonferens via internet. I denna grupp genomfördes sju 
handledningstillfällen, där varje handledning var ca 1 ½ timme lång. 
 

Utrustning 
 

Som deltagare i studien krävdes regelbunden tillgång till dator med 
internetuppkoppling. Tillgång till skrivare och möjlighet att skriva ut textmaterialet till 
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respektive behandling rekommenderades, men var inget krav. Tanken var att deltagarna 
skulle vara fria att använda textmaterialet som de ville. De som föredrog att läsa 
texterna utskrivna på papper, och spara utskrifterna för att kunna gå tillbaka till 
materialet även efter behandlingens slut, kunde alltså göra så. I KBT-behandlingen 
användes även MP3-ljudfiler för instruktion till avslappningsövningar. Deltagare i 
denna behandling var alltså tvungen att ha tillgång till någon form av 
avspelningsutrustning som kunde spela upp MP3-filer. 
 

Eftermätning 
 

Självskattning 
När den åttonde och sista behandlingsveckan var till ända, uppmanades samtliga 
deltagare per e-post att, återigen, fylla i de självskattningsskalor de hade besvarat innan 
behandlingen påbörjades. Vid detta tillfälle fick deltagarna även besvara frågor kring 
eventuell konsumtion av vård under behandlingstiden. Alla deltagare som påbörjat 
behandlingen, ombads att fylla i eftermätningarna. Detta oavsett hur långt in i 
behandlingen de hunnit. Påminnelser skickades med e-post till deltagare som inte 
besvarat frågorna inom två veckor. 

 
Telefonintervju 
Deltagarna hade även informerats om att de, förutom att fylla i frågeformulären, också 
skulle bli uppringda för en kortare telefonintervju och att detta ingick i eftermätningen. 
Dessa intervjuer genomfördes under två veckor efter att behandlingen avslutats. Även 
under denna intervjuomgång användes den semistrukturerade kliniska intervjun SCID-
1, men endast de delar som berör GAD och depression. Dessutom gjorde intervjuaren 
en klinisk skattning med hjälp av instrumentet CGI, Clinical Global Impression of 
Improvement, (Guy, 1976), av den intervjuades aktuella psykiska hälsa samt bedömde 
huruvida dennes tillstånd hade förändrats sedan den första intervjun, som gjordes före 
behandlingen. Även under dessa intervjuer fördes protokoll som sedan lämnades till 
forskningsledningen, men intervjuerna spelades denna gång inte in.  
 
Eftermätningsintervjuare 
Intervjuerna vid eftermätningen genomfördes av samma personer som intervjuade 
deltagarna vid förmätningen, dvs. sex psykologkandidater och en legitimerad psykolog. 
Psykologkandidaterna hade även deltagit som behandlare i studien. För att minska 
risken för eventuell bias i bedömningen, ordnades så att ingen intervjuare intervjuade 
någon ur sin egen behandlingsgrupp eller någon som de hade intervjuat tidigare. Detta 
innebar att de psykologkandidater som varit behandlare i KBT-gruppen intervjuade 
personer som antingen ingått i PDT-gruppen eller i väntelistgruppen och vice versa. 
Intervjuarna instruerades dessutom att i inledningen av varje intervju, be den de 
intervjuade att undvika att berätta huruvida de fått behandling eller ej.  
 

3-månadersuppföljning 
 

Tre månader efter avslutad behandling, innan kontrollgruppens behandling inleddes, 
ombads, samtliga deltagare, per e-post, att återigen fylla i de självskattningsskalor de 
hade besvarat före samt efter behandlingen. Återigen skickades påminnelser med e-post 
till de deltagare som inte besvarat frågorna på internet.  
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Etiska överväganden 
 

Som framgått ovan var deltagandet i Origo2 frivilligt, och deltagare som velat hoppa av 
projektet var fria att göra så när som helst. Samtliga deltagare hade innan 
behandlingsstart givit ett informerat samtycke till hur information om dem skulle 
hanteras i projektet. Inför denna studie gjordes samma överväganden av deltagarnas 
nytta av behandlingen, respektive risker med att delta eller att sättas i väntelistgruppen, 
som vid den första Origo-studien (Almlöv, 2006). En minimering av risken att inkludera 
deltagare som var suicidala och som behövde direkt psykiatrisk kontakt gjordes genom 
att personer som angett 4 eller högre på item 9 i MADRS-S (Livslust) exkluderades och 
uppmuntrades att söka hjälp inom psykiatrin på sin ort. Eventuella negativa reaktioner 
på exkludering beaktades genom att var och en av de exkluderade fick ett personligt 
brev, per e-post, där skälen till varför man ansett att den ansträngning som behandlingen 
skulle innebära för personen, inte förväntades ge önskad utdelning. En annan riskfaktor 
man räknat med, var negativa reaktioner hos personer som hamnade i väntelistgruppen. 
För att föregripa sådana informerades samtliga som intervjuades per telefon om 
förfaringssättet samt om datum för när behandlingen för väntelistgruppen skulle starta. 
Syftet var att ingen tvekan skulle råda för deltagaren om personen i fråga skulle få 
behandling eller ej. Etikansökan för projektet, med diarienummer 235-08, godkändes av 
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping.  

 
Dataintegritet 

 
De som inledningsvis anmält intresse att delta i studien erhöll en personlig studiekod, 
bestående av fyra siffror och fyra bokstäver (ex. 0002PiRo) för att kunna registrera sina 
personuppgifter, samt fylla i självskattningsformulär på projektets hemsida. Denna 
studiekod fungerade också som användarnamn för dem som inkluderades i studien. All 
kommunikation mellan deltagare och behandlare var krypterad, och såväl 
användarnamn, lösenord och engångskod krävdes för att logga in i 
kontakthanteringssystemet. Allt som kommunicerats lagrades i krypterad form där 
åtkomsten skyddades på samma sätt som i kontakthanteringssystemet.  
 

Statistiska analyser 
 

De statistiska analyserna för denna studie har genomförts med SPSS 17.0 för 
MacIntosh. För att kontrollera om det har funnits signifikanta skillnader mellan 
behandlingsgrupperna före behandlingen och ifråga om demografiska förhållanden, har 
envägs variansanalys samt Chi-två-tester använts. En 3X2 ANOVA har använts för att 
kontrollera skillnader mellan behandlingsgrupperna före och efter behandling och Chi-
två-tester har använts för att analysera skillnader före och efter behandling för icke-
parametrisk data. En 3X2 ANOVA har även använts efter uppföljningsmätningen, för 
att kontrollera skillnader mellan behandlingsgrupperna före behandling och efter 3-
månadersuppföljning. T-tester, korrigerade med Bonferronis metod (p < .0125), 
användes för att analysera skillnader inom behandlingsgrupperna vid de olika 
mättillfällena, samt för att analysera skillnader mellan behandlingsgrupperna, vid 3-
månadersuppföljningen. Dubbelsidig hypotesprövning har genomgående använts i de 
statistiska analyserna. Vid beräkning av effektstyrkor, Cohen’s d (Cohen, 1988), har 
medelvärdet av de ingående standardavvikelserna använts, som grund för beräkning. 
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Resultaten som presenteras har, där ej annat angivits, analyserats i enlighet med 
principen för ”intention to treat”, dvs att samtliga värden från de randomiserade 
deltagarna inkluderats i mätningen, oavsett om deltagaren slutfört hela behandlingen 
eller ej. Även analys med hjälp av sk last observation carried forward (LOCF) har 
genomförts, i ett försök att presentera resultaten för alla deltagare som inkluderats i 
studien. Det senast uppmätta värdet för varje deltagare på självskattningsmåtten 
flyttades då fram för att fylla eventuella luckor i eftermätnings- och 3-
månadersuppföljningsdata. Detta möjliggjorde dataanalyser där alla deltagare 
inkluderades, även de som inte fyllt i efter- och uppföljningsmätning. 
 

Resultat 
 
I denna studie har resultatet mätts vid två tillfällen, efter avslutad behandling samt vid 
3-månadersuppföljning. Vid eftermätning registrerades förändrade poäng på 
självskattningsformulär, förändring i klinisk diagnos samt i klinikerskattningen Clinical 
Global Impression of Improvement. Vid 3-månadersuppföljningen mättes resultatet 
enbart med hjälp av självskattningsformulär. Utfallen från de åtta 
självskattningsskalorna (PSWQ, GAD Q-IV, BAI, STAI-S, STAI-T, BDI, MADRS-S 
och QOLI) redovisas nedan med medelvärden, standardavvikelser, variansanalyser samt 
effektstyrkor. Variansanalys utgjordes, både vid eftermätningen och vid 3-
månadersuppföljningen, av en 3X2 ANOVA med Behandlingsgrupp som 
grupperingsfaktor, Mättillfälle som upprepningsfaktor, och värdet på 
självskattningsskalan som beroende variabel. Förmätningen användes som första 
Mättillfälle vid såväl eftermätning som 3-månadersuppföljning. Effektstyrkor redovisas 
med hänvisning till Cohen’s d (Cohen, 1988), där en effektstyrka på d=.20 är att 
betrakta som liten, d=.50 är att betrakta som medelstor och d=.80 är att betrakta som en 
stor effektstyrka. Antal deltagare i procent som fortfarande uppfyllde diagnos vid 
eftermätning redovisas också. Måttet för kliniskt signifikant förbättring, Clinical 
Significant Improvement (CSI) redovisas både för eftermätning samt 3-
månadersuppföljning.  

Självskattningsskalor 
 
En sammanställning av resultaten för de olika självskattningsskalorna, vid såväl 
eftermätning som 3-månadersuppföljning, redovisas i Tabell 6 samt Tabell 7. 
 
Förmätning 
Vid förmätning utfördes envägs oberoende variansanalyser på alla självskattningsmått. 
Inga signifikanta skillnader förelåg mellan de tre grupperna på något av 
självskattningsmåtten.  
 
Primärt utfallsmått 
  Penn State Worry Questionnaire (PSWQ). 
Vid eftermätning visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg signifikant effekt av 
Mättillfälle, (F(1,72) = 47.14, p < .001). För samtliga grupper visade t-test för beroende 
mätningar, signifikant minskning av GAD-symptomen mellan för- och eftermätning, 
(t(22) = 3.50, p < .01) för KBT-gruppen, (t(25) = 5.19, p < .001) för PDT-gruppen och 
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(t(25) = 3.42, p < .01) för kontrollgruppen. Inomgruppseffektstyrkorna var stora för 
både KBT- och PDT-gruppen och något lägre för kontrollgruppen. 
Mellangruppseffektstorlekarna var små mellan samtliga grupper. (För fullständig 
redovisning av såväl inomgrupps- som mellangruppseffektstorlekar, för samtliga 
självskattningsmått, hänvisas till Tabell 6 och 7). Resultaten av ovanstående t-tester 
kvarstod som signifikant efter korrigering med Bonferronis metod (p < .0125). 
 
Vid 3-månadersuppföljningen visade en variansanalys (3X2), signifikant 
interaktionseffekt mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle, (F(2,56) = 3.70 p < .05). 
För samtliga grupper visade t-test för beroende mätningar signifikant minskning av 
GAD-symptomen, mellan förmätning och 3-månadersuppföljning, (t(22) = 4.38, p < 
.001) för KBT-gruppen, (t(15) = 4.74, p < .001) för PDT-gruppen samt t(19) = 2.21, p < 
.05) för kontrollgruppen. Motsvarande t-test mellan eftermätning och 3-
månadersuppföljning visade inget signifikant resultat för någon av grupperna. Vid t-test 
för oberoende mätningar fanns signifikant skillnad endast mellan KBT- och 
kontrollgruppen (t(41) = -.43, p < .05), vid 3-månadersuppföljningen. 
Inomgruppseffektstyrkorna, från förmätning till 3-månadersuppföljning, var fortsatt 
stora för såväl KBT- som PDT-gruppen, större än vid eftermätningen. För 
kontrollgruppen hade effektstyrkan sjunkit något. Effektstyrkorna mellan grupperna var 
fortsatt liten mellan KBT- och PDT-gruppen, däremot hade effektstyrkorna mellan 
dessa grupper och kontrollgruppen ökat, till mellan medelstor och stor. Efter korrigering 
med Bonferronis metod (p < .0125), var skillnaderna mellan förmätning och 3-
månadersuppföljning fortfarande signifikanta, för såväl KBT- som PDT-gruppen, dock 
inte för kontrollgruppen. Skillnaden mellan KBT-gruppen och kontrollgruppen vid 3-
månadersuppföljningen, kvarstod inte heller som signifikant. 
 
 
Tabell 6. Redovisning av medelvärden och standardavvikelser vid förmätning, 
eftermätning samt 3-månadersuppföljning. Dessutom redovisas 
inomgruppseffektstyrkor (d) för de olika grupperna.  

 KBT PDT Kontrollgrupp 
PSWQ    
Förmätning1 67.89   (6.19) 69.74   (5.56) 68.52   (6.24) 
Eftermätning2 60.78   (9.83) 61.88   (7.73) 62.88   (9.39) 
Uppföljning4 56.48 (12.17) 58.13 (10.83) 64.05   (7.81) 
Effektstyrkaföre-efter (d)     .89   1.18     .72 
Effektstyrkaföre-uppföljning (d)   1.24   1.42     .64 
GAD-Q IV    
Förmätning1 10.44   (1.09) 10.95   (1.14) 10.82   (1.20) 
Eftermätning2   8.53   (2.37)   8.34   (3.31)   8.52   (3.70) 
Uppföljning4   6.04   (4.12)   5.51   (3.70)   9.10   (2.66) 
Effektstyrkaföre-efter (d)   1.10   1.17     .94 
Effektstyrkaföre-uppföljning (d)   1.69   2.25     .89 
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STAI-S    
Förmätning1 63.11   (9.45) 59.59   (6.79) 61.63   (9.06) 
Eftermätning2 50.13 (11.36) 50.27   (9.52) 55.96 (12.00) 
Uppföljning4 52.22 (13.43) 47.69 (11.66) 56.90   (9.41) 
Effektstyrkaföre-efter (d)   1.25   1.14     .54 
Effektstyrkaföre-uppföljning (d)     .95   1.29     .51  
STAI-T    
Förmätning1 58.74   (7.12) 59.96   (5.85) 59.89   (7.69) 
Eftermätning2 50.17   (8.34) 54,12   (8.07) 55.00   (8.90) 
Uppföljning4 51.30 (11.82) 48.13   (9.54) 53.90   (8.66) 
Effektstyrkaföre-efter (d)   1.11     .84     .59 
Effektstyrkaföre-uppföljning (d)     .79   1.54     .73 
BAI    
Förmätning1 24.30   (9.10) 25.26   (8.59) 23.70 (10.61) 
Eftermätning2 15.09   (6.99) 15.88   (8.87) 19.52 (10.34) 
Uppföljning4 16.65 (12.32) 13.13   (8.88) 19.30 (11.67) 
Effektstyrkaföre-efter (d)   1.14   1.07     .40 
Effektstyrkaföre-uppföljning (d)     .71   1.39     .39 
BDI    
Förmätning1 18.89   (8.59) 18.30   (6.67) 17.33   (7.18) 
Eftermätning3   9.35   (5.57) 11.72   (8.23) 13.60   (8.57) 
Uppföljning4 12.26   (8.59)   7.69   (4.59) 14.10   (9.25) 
Effektstyrkaföre-efter (d)   1.35     .88     .47 
Effektstyrkaföre-uppföljning (d)     .77   1.89     .39 
MADRS-S    
Förmätning1 22.30   (6.52) 19.74   (5.11) 21.41   (5.99) 
Eftermätning2 12.87   (6.35) 16.12   (8.93) 17.15   (7.92) 
Uppföljning4 14.91   (8.72) 11.69   (5.87) 16.35   (7.61) 
Effektstyrkaföre-efter (d)   1.46     .52     .61 
Effektstyrkaföre-uppföljning (d)     .97   1.47     .74 
QOLI    
Förmätning1   0.57   (1.75)   0.80   (1.54)   0.67   (1.43) 
Eftermätning2   1.64   (1.50)   1.23   (1.65)   1.00   (1.56) 
Uppföljning4   1.06   (2.01)   2.01   (1.35)   1.28   (1.50) 
Effektstyrkaföre-efter (d)     .66     .27     .22 
Effektstyrkaföre-uppföljning (d)     .27     .84     .42 
1 = Förmätning:  KBT n=27,  PDT n=27,  kontrollgrupp n=27, N total=81  
2 = Eftermätning:  KBT n=23,  PDT n=26,  kontrollgrupp n=26, N total=75  
3 = Eftermätning (BDI):  KBT n=23, PDT n=25,  kontrollgrupp n=25, N total=73  
4 = 3-månadersuppföljning: KBT n=23,  PDT n=16,  kontrollgrupp n=20, N total=59 
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Tabell 7. Redovisning av interaktionseffekter, behandlingsgrupp X mättillfälle, vid 
eftermätning samt 3-månadersuppföljning, samt redovisning av 
mellangruppseffektstyrkor (d) mellan de olika behandlingsgrupperna vid eftermätning 
samt 3-månadersuppföljning. Ett positivt värde (d) indikerar en effektstyrka till den 
först utskrivna behandlingsgruppens fördel. 
 Interaktion Effektstyrka 

KBT–PDT 
Effektstyrka 
KBT-Kontroll 

Effektstyrka 
PDT-Kontroll 

PSWQ     
Eftermätning F(2,72) = 0.40 p = .67 d =  .13 d =  .22 d =  .12 
Uppföljning F(2,56) = 3.70 p < .05* d =  .14 d =  .76 d =  .64 

GAD-Q IV     
Eftermätning F(2,72) = 0.37 p = .70 d = -.07 d =  .00 d =  .05 
Uppföljning F(2,56) = 4.54 p < .05* d = -.14 d =  .90 d =1.13 

STAI-S     
Eftermätning F(2,72) = 1.44 p =  .24 d =  .01 d =  .50 d =  .53 
Uppföljning F(2,56) = 1.92 p =  .16 d = -.36 d =  .41 d =  .87 

STAI-T     
Eftermätning F(2,72) = 0.65 p =  .53 d =  .48 d =  .56 d =  .10 
Uppföljning F(2,56) = 2.71 p =  .08 d = -.30 d =  .25 d =  .63 

BAI     
Eftermätning F(2,70) = 2.24 p =  .12 d =  .10 d =  .51 d =  .38 
Uppföljning F(2,56) = 1.84 p =  .17 d = -.33 d =  .22 d =  .60 

BDI     
Eftermätning F(2,70) = 1.02 p =  .37 d =  .34 d =  .60 d =  .22 
Uppföljning F(2,56) = 3.08 p =  .05 d = -.69 d =  .21 d =  .93 

MADRS-S     
Eftermätning F(2,72) = 1.97 p =  .15 d =  .43 d =  .60 d =  .12 
Uppföljning F(2,56) = 0.30 p =  .75 d = -.44 d =  .18 d =  .69 

QOLI     
Eftermätning F(2,72) = 0.47 p =  .63 d =  .26 d =  .42 d =  .14 
Uppföljning F(2,56) = 1.69 p =  .19 d = -.56 d = -.13 d =  .51 

* = p < .05 

Sekundära utfallsmått 

 Generalized Anxiety Disorder Questionnaire (GAD-Q IV). 
Vid eftermätning visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg signifikant effekt av 
Mättillfälle, (F(1,72) = 46.59, p < .001). För samtliga grupper visade t-test för beroende 
mätningar, signifikant minskning av GAD-symptomen mellan för- och eftermätning, 
(t(22) = 3.53, p < .01) för KBT-gruppen, (t(25) = 4.32, p < .001) för PDT-gruppen och 
(t(25) = 4.04, p < .001) för kontrollgruppen. Inomgruppseffektstyrkorna var stora för 
samtliga grupper, allra störst för PDT-gruppen. Effektstyrkorna mellan grupperna var 
mycket små mellan samtliga grupper.  
 
Vid 3-månadersuppföljningen visade en variansanalys (3X2), signifikant 
interaktionseffekt mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle, F(2,56) = 4.54 p < .05). 
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För samtliga grupper visade t-test för beroende mätningar en signifikant minskning av 
GAD-symptomen, mellan förmätning och 3-månadersuppföljning, (t(22) = 4.41, p < 
.001) för KBT-gruppen, (t(15) = 5.91, p < .001) för PDT-gruppen samt (t(19) = 3.24, p 
< .01) för kontrollgruppen. Vid motsvarande analys mellan eftermätning och 3-
månadersuppföljning, uppvisade både KBT- och PDT-gruppen signifikant förbättring, 
(t(21) = 3.25, p < .01) respektive (t(15) = 3.58, p < .01). Vid t-test för oberoende 
mätningar, vid 3-månadersuppföljning, förelåg det signifikanta skillnader både mellan 
KBT- och kontrollgruppen, (t(41) = -2.85, p < .01), samt mellan PDT- och 
kontrollgruppen, (t(34) = -3.39, p < .01). Inomgruppseffektstyrkorna, från förmätning 
till 3-månadersuppföljning, var fortsatt stora för alla tre grupper. Effektstyrkorna mellan 
grupperna var fortsatt liten mellan KBT- och PDT-gruppen, däremot var 
effektstyrkorna, mellan dessa grupper och kontrollgruppen, nu stor. Resultaten av 
ovanstående t-tester, vid såväl eftermätning som 3-månadersuppföljning, kvarstod som 
signifikanta efter korrigering med Bonferronis metod (p < .0125). 

 State-Trait Anxiety Inventory- State STAI-S. 
Vid eftermätning visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg signifikant effekt av 
Mättillfälle, (F(1,72) = 41.16, p < .001). För samtliga grupper visade t-test för beroende 
mätningar, signifikant minskning av ångestsymptomen mellan för- och eftermätning, 
(t(22) = 4.52, p < .001) för KBT-gruppen, (t(25) = 3.97, p < .01) för PDT-gruppen och 
(t(25) = 2.52, p < .05) för kontrollgruppen. Inomgruppseffektstyrkorna var stora för 
både KBT- och PDT-gruppen och medelstor för kontrollgruppen.  
 
Vid 3-månadersuppföljningen visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg 
signifikant effekt av Mättillfälle, (F(1,56) = 29.94, p < .001). För samtliga grupper 
visade t-test för beroende mätningar en signifikant minskning av ångestsymptomen, 
mellan förmätning och 3-månadersuppföljning, (t(22) = 3.47, p < .01) för KBT-
gruppen, (t(15) = 3.50, p < .01) för PDT-gruppen samt (t(19) = 2.32, p < .05) för 
kontrollgruppen. Ingen av gruppernas resultat förändrades signifikant mellan 
eftermätning och 3-månadersuppföljning. Inomgruppseffektstyrkorna, från förmätning 
till 3-månadersuppföljning var fortsatt stora för både KBT- och PDT-gruppen samt 
medelstor för kontrollgruppen. Vid t-test för oberoende mätningar förelåg signifikant 
skillnad endast mellan PDT- och kontrollgruppen, (t(34) = -2.63, p < .05). Efter 
korrigering med Bonferronis metod (p < .0125), kvarstod dock inte denna skillnad som 
signifikant. Däremot kvarstod skillnaderna mellan för- och eftermätning samt mellan 
förmätning och 3-månadersuppföljning fortfarande som signifikanta, för såväl KBT- 
som PDT-gruppen, dock inte för kontrollgruppen.  

 State-Trait Anxiety Inventory-Trait STAI-T. 
Vid eftermätning visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg signifikant effekt av 
Mättillfälle, (F(1,72) = 46.78, p < .001). För samtliga grupper visade t-test för beroende 
mätningar, signifikant minskning av ångestsymptomen mellan för- och eftermätning, 
(t(22) = 5.24, p < .001) för KBT-gruppen, (t(25) = 4.02, p < .01) för PDT-gruppen och 
(t(25) = 2.93 , p < .01) för kontrollgruppen. Inomgruppseffektstyrkorna var stora för 
både KBT- och PDT-gruppen och mellan medelstor och stor för kontrollgruppen. 
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Resultaten av ovanstående t-tester kvarstod som signifikant efter korrigering med 
Bonferronis metod (p < .0125). 
 
Vid 3-månadersuppföljning visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg 
signifikant effekt av Mättillfälle, (F(1,56) = 33.45, p < .001). För samtliga grupper 
visade t-test för beroende mätningar en signifikant minskning av ångestsymptomen, 
mellan förmätning och 3-månadersuppföljning, (t(22) = 2.58, p < .05) för KBT-
gruppen, (t(15) = 5.03, p < .001) för PDT-gruppen samt (t(19) = 2.67, p < .05) för 
kontrollgruppen. Endast PDT-gruppen uppvisade signifikant förändring (t(15) = 2.32, p 
< .05) av resultaten, mellan eftermätning och 3-månadersuppföljningen. Vid t-test för 
oberoende mätningar fanns ingen signifikant skillnad mellan någon av grupperna vid 3-
månadersuppföljningen. Effektstyrkan, från förmätning till uppföljning, var fortsatt stor 
för PDT-gruppen. KBT-gruppens effektstyrka hade minskat och kontrollgruppens ökat 
och de var nu båda mellan medelstora och stora. Efter korrigering med Bonferronis 
metod (p < .0125), var skillnaden mellan förmätning och 3-månadersuppföljning 
fortfarande signifikant för PDT-gruppen, dock inte för KBT- och kontrollgruppen. Den 
signifikanta skillnaden inom PDT-gruppen mellan eftermätning och 3-
månadersuppföljning kvarstod inte heller den, som signifikant. 
 
 Beck Anxiety Inventory (BAI). 
Vid eftermätning visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg signifikant effekt av 
Mättillfälle, (F(1,70) = 47.01, p < .001). För samtliga grupper visade t-test för beroende 
mätningar, signifikant minskning av ångestsymptomen mellan för- och eftermätning, 
(t(22) = 4.05, p < .01) för KBT-gruppen, (t(24) = 5.25, p < .001) för PDT-gruppen och 
(t(24) = 2.48, p < .05) för kontrollgruppen. Inomgruppseffektstyrkorna var stora för 
både KBT- och PDT-gruppen medan den för kontrollgruppen mellan liten och 
medelstor. 
 
Vid 3-månadersuppföljningen visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg 
signifikant effekt av Mättillfälle, (F(1,56) = 22.80, p < .001). T-test för beroende 
mätningar, mätt mellan förmätning och 3-månadersuppföljning, visade endast 
signifikant minskning av ångestsymptomen för PDT- och kontrollgruppen, (t(15) = 
4.72, p < .001) respektive (t(19) = 2.27, p < .05). Ingen av de tre gruppernas resultat 
förändrades signifikant mellan eftermätning och 3-månadersuppföljning. Vid t-test för 
oberoende mätningar förelåg ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid 3-
månadersuppföljningen. Effektstyrkan, från förmätning till 3-månadersuppföljning, var 
fortsatt stor för PDT-gruppen. KBT-gruppens effektstyrka hade minskat till mellan 
medelstor och stor och kontrollgruppens effektstyrka var i stort sett oförändrad jämfört 
med vid eftermätningen. Efter korrigering med Bonferronis metod (p < .0125), var 
skillnaderna mellan för- och eftermätning, fortfarande signifikanta för KBT- och PDT-
gruppen, dock ej för kontrollgruppen. Skillnaderna vid t-test mellan förmätning och 3-
månadersuppföljning var fortfarande signifikant för PDT-gruppen, dock ej för 
kontrollgruppen.   
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 Beck Depression Inventory (BDI). 
Vid eftermätning visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg signifikant effekt av 
Mättillfälle, (F(1,70) = 36.91, p < .001). För samtliga grupper visade t-test för beroende 
mätningar, signifikant minskning av depressionssymptomen mellan för- och 
eftermätning, (t(22) = 3.87, p < .01) för KBT-gruppen, (t(24) = 3.60, p < .01) för PDT-
gruppen och eftermätning (t(24) = 2.94, p < .01) för kontrollgruppen. 
Inomgruppseffektstyrkorna var stora för både KBT- och PDT-gruppen och knappt 
medelstor för kontrollgruppen. Resultaten av ovanstående t-tester kvarstod som 
signifikant efter korrigering med Bonferronis metod (p < .0125). 
 
Vid 3-månadersuppföljning visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg 
signifikant effekt av Mättillfälle, (F(1,56) = 27.07, p < .001). T-test för beroende 
mätningar, mätt mellan förmätning och 3-månadersuppföljning, visade signifikant 
minskning av depressionssymptomen endast för KBT- och PDT-gruppen, (t(22) = 2.24, 
p < .05) respektive (t(15) = 5.29, p < .001). Ingen av gruppernas resultat förändrades 
signifikant mellan eftermätning och 3-månadersuppföljning. Vid t-test för oberoende 
mätningar förelåg signifikant skillnad endast mellan PDT- och kontrollgrupp, (t(29.01) 
= -2.71, p < .05), vid 3-månadersuppföljningen. Inomgruppseffektstyrkan, från 
förmätning till 3-månadersuppföljning, hade ökat för PDT-gruppen och var fortsatt stor. 
KBT-gruppens effektstyrka minskade till att vara på gränsen mellan medelstor och stor, 
medan kontrollgruppens effektstyrka var fortsatt liten till medelstor. Efter korrigering 
med Bonferronis metod (p < .0125), var skillnaderna mellan förmätning och 3-
månadersuppföljning fortfarande signifikanta för PDT-gruppen, dock ej för KBT-
gruppen. Inte heller kvarstod skillnaden mellan PDT- och kontrollgrupp vid 3-
månadersuppföljningen som signifikant. 
 
 Montgomery Åsberg Depression Rating Scale- Self rated (MADRS-S). 
Vid eftermätning visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg signifikant effekt av 
Mättillfälle, (F(1,72) = 34.80, p < .001). För samtliga grupper visade t-test för beroende 
mätningar, signifikant minskning av depressionssymptomen mellan för- och 
eftermätning, (t(22) = 4.67, p < .001) för KBT-gruppen, (t(25) = 2.29, p < .05) för PDT-
gruppen och eftermätning (t(25) = 3.21, p < .05) för kontrollgruppen. 
Inomgruppseffektstyrkorna var stora för KBT-gruppen och något mer än medelstor för 
övriga grupper. Efter korrigering med Bonferronis metod (p < .0125), kvarstod 
resultaten av ovanstående t-tester som signifikanta för KBT-gruppen, dock ej för PDT- 
och kontrollgruppen. 
 
Vid 3-månadersuppföljningen visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg 
signifikant effekt av Mättillfälle, (F(1,56) = 33.90, p < .001). För samtliga grupper 
visade t-test för beroende mätningar, en signifikant minskning av 
depressionssymptomen, mellan förmätning och 3-månadersuppföljning, (t(22) = 3.16, p 
< .001) för KBT-gruppen, (t(15) = 4.64, p < .0001) för PDT-gruppen samt (t(19) = 3.33, 
p < .01) för kontrollgruppen. Ingen av de tre gruppernas resultat förändrades signifikant 
mellan eftermätning och 3-månadersuppföljning. Vid t-test för oberoende mätningar 
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förelåg ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid 3-månadersuppföljningen. 
Inomgruppseffektstyrkan, från förmätning till 3-månadersuppföljning, hade ökat från 
medelstor till stor för PDT-gruppen. KBT-gruppens effektstyrka minskade men var 
fortfarande stor. Kontrollgruppens effektstyrka hade ökat och var på gränsen till stor. 
Efter korrigering med Bonferronis metod (p < .0125), kvarstod resultaten vid 3-
månadersuppföljningen som signifikanta. 
 
 Quality of Life Inventory (QOLI). 
Vid eftermätning visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg signifikant effekt av 
Mättillfälle, (F(1,72) = 12.57, p < .01). För KBT- och PDT-gruppen visade ett t-test för 
beroende mätningar, signifikant förbättring av livskvalitet mellan för- och eftermätning, 
(t(22) = -2.58, p < .05) respektive (t(25) = -2.19, p < .05). Kontrollgruppens förändring 
var inte signifikant. Inomgruppseffektstyrkan var medelstor endast för KBT-gruppen. 
För övriga grupper var effektstyrkan mellan liten och medelstor.  
 
Vid 3-månadersuppföljningen visade en variansanalys (3X2), ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle. Däremot förelåg 
signifikant effekt av Mättillfälle, (F(1,56) = 5.20, p < .05). Endast för PDT-gruppen 
visade t-test för beroende mätningar signifikant höjning av livskvalitén, mellan 
förmätning och 3-månadersuppföljning, (t(15) = -2.69, p < .05). Ingen av gruppernas 
resultat förändrades signifikant mellan eftermätning och 3-månadersuppföljning. Vid t-
test för oberoende mätningar fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid 3-
månadersuppföljning. Inomgruppseffektstyrkan, från förmätning till 3-
månadersuppföljning, hade ökat till stor för PDT-gruppen. Såväl KBT- som 
kontrollgruppens effektstyrka var mellan liten och medelstor, en minskning för KBT-
gruppen och en ökning för kontrollgruppen. Inget av resultaten av ovanstående t-tester 
kvarstod som signifikant efter korrigering med Bonferronis metod (p < .0125). 
 
Last observation carried forward (LOCF) 
I ett försök att presentera resultaten för alla deltagare som inkluderats i studien, 
genomfördes även analys med hjälp av last observation carried forward (LOCF). Inga 
signifikanta interaktionseffekter, mellan behandlingsgrupp och mättillfälle, gick att 
påvisa, vare sig vid eftermätning eller vid 3-månadersuppföljning, med denna metod. 
De signifikanta interaktionseffekterna mellan mättillfälle och behandlingsgrupp vid 3-
månadersuppföljning, på måtten PSWQ och GADQ, kvarstod alltså inte som 
signifikanta när denna analysmetod användes. Effekterna av mättillfälle var dock 
fortfarande signifikanta för samtliga självskattningsmått, vid såväl eftermätning som 3-
månadersuppföljning.  
 
Kliniskt signifikant förbättring (Clinically Significant Improvement, CSI) 
I Tabell 8 redovisas en analys över klinisk signifikant förbättring (clinically significant 
improvement) vid eftermätning samt vid 3-månadersuppföljning. En förbättring som är 
kliniskt signifikant indikeras genom att det uppmätta värdet för varje deltagare, vid 
eftermätning respektive 3-månadersuppföljning, skiljer sig med minst två 
standardavvikelser från förmätningsvärdet (Ogles, Lambert & Fields, 2002). 
Standardavvikelserna som använts, har beräknats utifrån samtliga deltagares mått på 
respektive självskattningsskala, vid förmätningen. Detta är ett tämligen strängt krav, 
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som för det primära utfallsmåttet PSWQ, innebar att det krävdes en skillnad på minst 12 
poäng för att en förändring skulle räknas som signifikant förbättring. För GAD-Q IV, 
krävdes 2,4 poängs skillnad, för BDI krävdes 15 poäng och för MADRS-S krävdes en 
skillnad på minst 12 poäng, för att resultatet skulle spegla en kliniskt signifikant 
förbättring. 
 
Tabell 8. Redovisning av klinisk signifikant förbättring vid eftermätning samt vid 3-
månadersuppföljning. N(%) två standardavvikelsers förbättring på 
självskattningsmåtten. Beräknat med Pearsons chi-två.  
 KBT PDT Kontrollgrupp Mellangruppseffekt  
PSWQ     
Eftermätning1     

2 SD förändring   6 (26.1%)   4 (15.4%)   4 (15.4%) χ2 = 1.20, p = .55 
Mindre förändring 17 (73.9%) 22 (84.6%) 22 (84.6%)  

Uppföljning3     
2 SD förändring 12 (52.2%)   8 (50.0%)   2 (10.0%) χ2 = 9.65, p < .01 ** 

Mindre förändring 11 (47.8%)   8 (50.0%) 18 (90.0%)  
GAD-Q IV     
Eftermätning1     

2 SD förändring   8 (34.8%)   9 (34.6%) 11 (42.3%) χ2 = 0.42, p = .81 
Mindre förändring 15 (65.2%) 17 (65.4%) 15 (57.7%)  

Uppföljning3     
2 SD förändring 11 (47.8%) 11 (68.8%)   5 (25.0%) χ2 = 6.92, p < .05 * 

Mindre förändring 12 (52.2%)   5 (31.3%) 15 (75.0%)  
BDI     
Eftermätning2     

2 SD förändring   4 (17.4%)   5 (20.0%)   1   (4.0%) χ2 = 3.09, p = .21 
Mindre förändring 19 (82.6%) 20 (80.0%) 24 (96.0%)  

Uppföljning3     
2 SD förändring   5 (21.7%)   4 (25.0%)   2 (10.0%) χ2 = 1.56, p = .46 

Mindre förändring 18 (78.3%) 12 (75.0%) 18 (90.0%)  
MADRS-S     
Eftermätning1     

2 SD förändring 10 (43.5%)   3 (11.5%)   4 (15.4%) χ2 = 8.31, p < .05 * 
Mindre förändring 13 (56.5%) 23 (88.5%) 22 (84.6%)  

Uppföljning3     
2 SD förändring   7 (30.4%)   5 (31.3%)   6 (30.0%) χ2 = .01, p = 1.00 

Mindre förändring 16 (69.6%) 11 (68.8%) 14 (70.0%)  
* = p < .05, ** = p < .01 
1 = Eftermätning:  KBT n=23, PDT n=26, kontrollgrupp n=26. N total=75 
2 = Eftermätning (BDI):  KBT n=23, PDT n=25, kontrollgrupp n=25. N total=73 
3 = 3-månadersuppföljning: KBT n=23, PDT n=16, kontrollgrupp n=20. N total=59 
 
Vid eftermätning visade analyserna att det endast fanns statistiskt säkerställda skillnader 
mellan grupperna, när det gäller kliniskt signifikant förbättring, på måttet MADRS-S, 
(χ2 = 8.31, p < .05). Analyserna visade att 43.5% av deltagarna i KBT-gruppen, men 
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endast 11.5% av deltagarna i PDT-gruppen, och 15.4% av kontrollgruppen, hade minst 
två standardavvikelser lägre poäng på MADRS-S vid eftermätningen.  
 
Vid 3-månadersuppföljning visade chi-tvåanalys, att det för PSWQ, fanns en signifikant 
skillnad mellan grupperna (χ2 = 9.65, p < .01). Av deltagarna räknades 52.2% i KBT-
gruppen som kliniskt signifikant förbättrade. Motsvarande andel i PDT-gruppen var 
50.0%, medan endast 10.0% av kontrollgruppen hade minst två standardavvikelser lägre 
poäng. När det gäller GAD-Q IV, var även där skillnaden mellan grupperna signifikanta 
(χ2 = 6.92, p < .05) vid 3-månadersuppföljning. I PDT-gruppen var 68.8% kliniskt 
signifikant förbättrade, i KBT-gruppen 47.8%, medan det i kontrollgruppen var 25% 
som kunde betraktas som kliniskt signifikant förbättrade. För BDI och MADRS-S var 
skillnaderna mellan grupperna inte signifikanta. 
 

Intervjubaserade mått 
 

Clinical Global Impression of Improvement (CGI) och förekomst av GAD-diagnos 
Vid eftermätningen genomfördes 67 intervjuer per telefon. I Tabell 9 redovisas utfallet 
på måttet Clinical Global Impression of Improvement CGI, (Guy, 1976) ur vilken två av 
tre befintliga item användes. Det första var en sjugradig skala som användes för att 
fastställa i vilken utsträckning deltagaren uppnått en global klinisk förbättring. Följande 
gradering användes: Väldigt mycket förbättrad, Mycket förbättrad, Något förbättrad, 
Ingen förändring, Något försämrad, Mycket försämrad samt Väldigt mycket försämrad. 
För att möjliggöra Chi-två-analys, slogs de sju graderingarna ihop till två kategorier. 
Den första kategorin innehöll graderingarna Väldigt mycket förbättrad samt Mycket 
förbättrad och den andra kategorin utgjordes av de övriga graderingarna, från Något 
förbättrad till Väldigt mycket försämrad. Resultatet visade att graden av förbättring 
skiljde sig signifikant mellan de tre grupperna (χ2 = 14.74, p < .01). I KBT-gruppen 
hade 45% av deltagarna uppnått den första kategorin. För deltagarna i PDT-gruppen var 
denna siffra 40.9%, medan inga av deltagarna i väntelistgruppen uppnått denna grad av 
förbättring.  
 
Tabell 9. Redovisning av klinikerskattad förändring av psykisk hälsa, förekomst av 
psykisk ohälsa och antal GAD-diagnoser i de tre behandlingsgrupperna.  
KBT-grupp, n=20, PDT-grupp, n=22, kontrollgrupp, n=25. N totalt=67. 
 KBT PDT Kontrollgrupp 
CGI förändring    
Väldigt mycket förbättrad   7 (35.0%)   1   (4.5%)   0   (0.0%) 
Mycket förbättrad   2 (10.0%)   8 (36.4%)   0   (0.0%) 
Något förbättrad   7 (35.0%)   7 (31.8%)   8 (32.0%) 
Ingen förändring   2 (10.0%)   5 (22.7%) 12 (48.0%) 
Något försämrad   2 (10.0%)   0   (0.0%)   3 (12.0%) 
Mycket försämrad   0   (0.0%)   0   (0.0%)   2   (8.0%) 
Väldigt mycket försämrad   0   (0.0%)   1   (4.5%)   0   (0.0%) 
Clinical Diagnoses    
Fortfarande GAD 13 (65.0%) 10 (45.5%) 21 (84.0%)  
Ej GAD   7 (35.0%) 12 (54.5%)   4 (16.0%) 
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CGI psykisk ohälsa    
Ingen psykisk ohälsa   3 (15.0%)   0   (0.0%)   0   (0.0%) 
På gränsen till psykisk ohälsa   5 (25.0%)   7 (31.8%)   2   (8.0%) 
Lindrig psykisk ohälsa   5 (25.0%)   9 (40.9%)   3 (12.0%) 
Måttlig psykisk ohälsa   2 (10.0%)   4 (18.2%) 13 (52.0%) 
Svår psykisk ohälsa   5 (25.0%)   1   (4.5%)   6 (24.0%) 
Bland de allra svårast drabbade   0   (0.0%)   1   (4.5%)   1   (4.0%) 
 
I Tabell 9 redovisas också antalet deltagare som vid eftermätningen fortfarande 
uppfyllde kriterierna för GAD enligt SCID-I. Skillnaden mellan grupperna, ifråga om 
hur många som fortfarande uppfyllde diagnosen GAD vid eftermätningen, var 
signifikant (χ2 = 7.72, p < .05). I PDT-gruppen var det 45.5% som fortfarande uppfyllde 
diagnosen GAD, i KBT-gruppen 65% och för kontrollgruppen var denna siffra 84%. 
 
I Tabell 9 redovisas även det andra CGI-mått som använts, mått på aktuell psykisk 
ohälsa (Guy, 1976). Skalstegen för detta mått var, Ingen psykisk ohälsa, På gränsen till 
psykisk ohälsa, Lindrig psykisk ohälsa, Måttlig psykisk ohälsa, Svår psykisk ohälsa och 
Bland de allra svårast drabbade. För att möjliggöra Chi-två-analys, slogs de sex 
graderingarna ihop till två kategorier. Den ena kategorin innehöll samtliga deltagare 
som föll inom graderingarna Ingen psykisk ohälsa samt På gränsen till psykisk ohälsa. 
Den andra kategorin utgjordes av graderingarna från Lindrig psykisk ohälsa till Bland 
de allra värst drabbade. Resultatet visade att grupperna skiljde sig signifikant åt, 
beträffande graden av psykisk ohälsa (χ2 = 6.73, p < .05). I KBT-gruppen hamnade 40% 
i den första kategorin, i PDT-gruppen 31.8%, medan endast 8.0% av deltagarna i 
väntelistgruppen tillhörde kategorin utan, eller på gränsen till psykisk ohälsa.  
 

Adherence – följsamhet till behandling 
 

För att bedöma i vilken utsträckning klienterna följde behandlingen (adherence), mättes 
antalet genomförda moduler per deltagare och grupp efter det åtta veckor långa 
behandlingsprogrammet. I både KBT- och PDT-gruppen, fanns en person (3.7% av 
deltagarna) som inte genomfört någon modul vid behandlingstiden slut. I enlighet med 
principen för ”intention to treat”, räknades dessa personers mått in bland övrigas i 
respektive behandlingsgrupp. I KBT-gruppen hade 74.1% genomfört halva 
behandlingen, dvs. fyra moduler. Motsvarande siffra för PDT-gruppen var 85.2%. 
Fullständiga resultat för KBT-gruppen redovisas i Tabell 10 och för PDT-gruppen i 
Tabell 11. 
 
Vid t-test för oberoende mätningar fanns inga signifikanta skillnader mellan 
behandlingsgrupperna, med avseende på antal genomförda moduler vid 
behandlingstidens slut. 
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Tabell 10. Frekvens av deltagare som avslutat efter aktuell modul, i KBT-gruppen, samt 
kumulativa frekvenser för genomförda moduler i behandlingsgruppen, n=26. Förekomst 
av och kumulativ frekvens för deltagare som ej genomfört någon modul alls, n=1.  
Genomförda moduler1 Frekvens  % Kumulativ 

frekvens 
Kumulativ % 

Modul 1   2     7.4 26   96.3 
Modul 2   3   11.1 24   88.9 
Modul 3   1     3.7 21   77.8 
Modul 4   4   14.8 20   74.1 
Modul 5   1     3.7 16   59.3 
Modul 6   5   18.5 15   55.6 
Modul 7   4   14.8 10   37.0 
Modul 8   6   22.2   6   22.2 
     
Ingen modul   1     3.7   1     3.7 
Totalt för gruppen 27 100 27 100 
1=Medelvärde och standardavvikelse för deltagare i KBT-gruppen, som genomfört 
minst en modul: 5.31 (2.36). 
 
Tabell 11. Frekvens av deltagare, i PDT-gruppen, som avslutat efter aktuell modul samt 
kumulativa frekvenser för genomförda moduler i behandlingsgruppen, n=26. Förekomst 
av och kumulativ frekvens för deltagare som ej genomfört någon modul alls, n=1.  
Genomförda moduler1 Frekvens % Kumulativ 

frekvens 
Kumulativ %  

Modul 1   0     0 26   96.3 
Modul 2   2     7.4 26   96.3 
Modul 3   1     3.7 24   88.9 
Modul 4   2     7.4 23   85.2 
Modul 5   3   11.1 21   77.8 
Modul 6   7   25.9 18   66.7 
Modul 7   1     3.7 11   40.7 
Modul 8 10   37.0 10   37.0 
     
Ingen modul    1     3.7   1     3.7 
Totalt för gruppen 27 100 27 100 
1= Medelvärde och standardavvikelse för deltagare i PDT-gruppen, som genomfört 
minst en modul: 6.12 (1.93). 
 

Diskussion 
 

Resultatsammanfattning 
 
Utfallsmått i denna studie var självskattningsformulär, antal klinikerskattade GAD-
diagnoser, klinisk signifikant förbättring (CSI) samt klinikerskattad förändring av 
psykisk hälsa (CGI). Utfallsmåtten mättes direkt efter behandling samt, när det gäller 
självskattningsformulären, även efter 3 månader.  
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Vid eftermätning var både KBT- och PDT-gruppen, signifikant förbättrade på samtliga 
självskattningsmått, med genomgående medelstora till stora effektstyrkor. Enda 
undantaget gällde skattad livskvalitet, där effektstyrkan var liten till medelstor för PDT-
gruppen. Även kontrollgruppen förbättrades signifikant från förmätning till 
eftermätning, förutom när det gällde skattad livskvalitet. Effektstyrkorna för 
kontrollgruppen, var genomgående mindre än för de aktiva behandlingsgrupperna, 
förutom skattade depressionssymptom på MADRS-S, där kontrollgruppens effektstyrka 
översteg PDT-gruppens. De intervjubaserade måtten visade, att såväl PDT- som KBT-
gruppen, hade signifikant färre klinikerskattade GAD-diagnoser, signifikant fler 
personer som förbättrats mycket under behandlingen, samt signifikant fler personer med 
mindre psykisk ohälsa vid eftermätning, jämfört med kontrollgruppen.  
 
Vid 3-månadersuppföljningen visade statistiska analyser en signifikant 
interaktionseffekt mellan Behandlingsgrupp och Mättillfälle, till de aktiva 
behandlingsgruppernas fördel, när det gäller minskning av GAD-symptom. Det var 
även signifikant fler personer som var kliniskt signifikant förbättrade (CSI) när det 
gäller GAD-symptom i såväl PDT- som KBT-gruppen, jämfört med kontrollgruppen. 
Även kontrollgruppen hade förbättrats signifikant från förmätning till 3-
månadersuppföljning. Effektstyrkorna var medelstora till stora för samtliga grupper. De 
övriga självskattningsmåtten var fortfarande signifikant förbättrade för PDT- och KBT-
gruppen, jämfört med förmätning, förutom när det gällde livskvalitet för KBT-gruppen. 
Undantaget detta mått var effektstyrkorna fortsatt medelstora till stora och allra störst i 
PDT-gruppen. Även kontrollgruppens resultat var signifikant förbättrade, jämfört med 
förmätning, förutom när det gällde skattad livskvalitet och depressionssymptom (BDI). 
Kontrollgruppen hade fortsatt lägre effektstyrkor än de aktiva behandlingsgrupperna, 
där signifikant förbättring påvisats. Bortfallet var relativt stort vid 3-
månadersuppföljning. I PDT-gruppen besvarade 16 av 27 personer 3-
månadersuppföljningen, medan 20 personer då svarade i kontrollgruppen. I KBT-
gruppen hade bortfallet inte ökat mellan eftermätning och 3-månadersuppföljning. Det 
var fortfarande 23 av 27 personer som besvarade frågorna efter 3 månader.  
 
Som ett mått på hur långt deltagarna i de aktiva behandlingsgrupperna hade kommit i 
behandlingen, hade de som påbörjat behandlingen, dvs genomfört minst en modul vid 
eftermätning, i medeltal genomfört 5,31 moduler i KBT-gruppen och 6,12 moduler i 
PDT-gruppen. 
 

Resultatdiskussion 
 
GAD-symptom 
Bland de hypoteser som ställts upp i frågeställningen, gällde den första minskning av 
GAD-symptom. Vid eftermätning hade samtliga grupper, inklusive kontrollgruppen, 
minskade GAD-symptom. Detta innebar att vi inte fann stöd för den första hypotesen, i 
vilken vi antagit att de aktiva behandlingsgrupperna skulle ha signifikant bättre resultat 
på dessa mått, än kontrollgruppen. Däremot gav resultaten på de intervjubaserade 
måtten stöd för hypotesen, då det fanns signifikant färre GAD-diagnoser och fler 
deltagare med större förbättring i såväl PDT- som KBT-gruppen, jämfört med 
kontrollgruppen. Vid 3-månadersuppföljningen gav resultaten ökat stöd för den första 
hypotesen, då det förelåg en interaktionseffekt mellan Behandlingsgrupp och 
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Mättillfälle. De aktiva behandlingsgruppernas GAD-symptom hade minskat ytterligare, 
medan kontrollgruppens ökat något. Sammanfattningsvis gav resultaten av studien alltså 
visst stöd för den första hypotesen. Diskrepansen mellan de intervjubaserade och de 
självskattade måtten är dock förbryllande. Delvis kan det förmodligen förklaras av att 
måtten mäter olika aspekter av GAD-problematiken, men en större samstämmighet 
mellan måtten hade förväntats.  
 
Vi har jämfört resultaten från denna studie, Origo2, med ursprungsstudien, Origo 
(Almlöv, 2006), med den andra studie som gjorts av GAD-behandling över internet 
(Titov et al., 2009), samt med en jämförande studie av PDT- respektive KBT-
behandling av GAD (Leichsenring et al., 2009). Jämförelsen med Origo visar att GAD-
symptomen för samtliga aktiva behandlingsgrupper i de båda studierna initialt var 
likvärdiga, dvs att deltagarna i båda fallen hade ungefär lika stora besvär från början. 
Den aktiva behandlingsgruppen i Origo hade sedan något bättre resultat när det gäller 
minskade GAD-symptom vid eftermätningen än de aktiva behandlingsgrupperna hade i 
Origo2. Skillnaden var dock liten. Effektstyrkorna var stora, både i Origo och i Origo2, 
vilket tyder på att behandlingarna gett goda resultat, i båda studierna. Jämförelsen med 
den australiensiska internetbehandlingen, (Titov et al., 2009) visar att KBT-gruppens 
resultat i Origo2 står sig väl även gentemot denna. Deltagarna i den australiensiska 
studien hade något lindrigare GAD-symptom innan behandling, än i Origo2. De 
förbättrades också något mer än KBT-gruppen i Origo2, men skillnaden var liten. 
Detsamma gällde för den jämförelsestudie av traditionella KBT- respektive PDT-
sessioner, som Leichsenring och hans kollegor utfört (2009). Även i denna studie hade 
deltagarna inledningsvis mindre allvarliga symptom än deltagarna i Origo2. 
Förbättringsgraden för de som fått PDT-behandling i den studien var fullt jämförbar 
med PDT-gruppens i Origo2. KBT-gruppen i Leichsenrings studie förbättrades mer än 
den i Origo2.  
 
Ångestsymptom 
När det gällde den andra hypotesen, ångestsymptom, hade samtliga grupper signifikant 
minskade symptom vid såväl eftermätning som 3-månadersuppföljning. Detta gav dock 
inte stöd för hypotesen, eftersom även kontrollgruppen förbättrats. Å andra sidan var 
effektstyrkorna större för de aktiva behandlingsgrupperna, vilket indikerar att det 
faktiskt varit något mer effektivt att genomgå behandling för att lindra 
ångestsymptomen, än att inte göra det. I jämförelse med Origo (Almlöv, 2006), var 
resultaten, med avseende på ångestsymptom vid eftermätningen, likartade ifråga om 
effektstyrka, för de aktiva behandlingsgrupperna. Deltagarna skilde sig dock åt mellan 
de båda studierna. I Origo hade deltagarna lägre grad av initiala ångestsymptom, 
jämfört med deltagarna i Origo2. Det finns alltså skäl att anta att ångestnivån 
inledningsvis, var högre i Origo2, jämfört med i den föregående studien. Detta kan 
naturligtvis ha påverkat studiens resultat. 
 
Depressionssymptom 
För den tredje hypotesen, gällande depressionssymptom, hade samtliga grupper 
minskade symptom vid såväl eftermätning som 3-månadersuppföljning. Vi har med 
andra ord inte funnit stöd för denna hypotes. Dock var effektstyrkorna större för de 
aktiva behandlingsgrupperna än för kontrollgruppen, vilket ger visst stöd för att det 
även i detta avseende gett bättre effekt att ha genomgått aktiv behandling. I jämförelse 
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med den föregående studien, Origo (Almlöv, 2006), var resultaten vid eftermätningen, 
bättre för KBT-gruppen i Origo2, jämfört med den i Origo, medan PDT-gruppens 
resultat var något sämre vid eftermätning, med avseende på effektstyrkor. Deltagarnas 
initiala svårighetsgrad av depressionssymptom var likartade i de båda studierna. 
 
Livskvalitet 
När det gäller den fjärde hypotesen, skattad livskvalitet, fanns inget stöd för denna 
hypotes vare sig vid eftermätning eller 3-månadersuppföljning. Generellt sett var 
effektstyrkorna lägre för detta mått, jämfört med de övriga självskattningsmåtten, vilket 
tyder på att förändringen i upplevd livskvalitet varit mindre än den upplevda 
förändringen vad gäller oro-, ångestsymptom och nedstämdhet. Vid 3-
månadersuppföljning var livskvaliteten signifikant förbättrad enbart för PDT-gruppen, 
jämfört med förmätning. KBT-gruppens skattade livskvalitet hade minskat sedan 
eftermätningen. Denna tillbakagång är svårförklarad och värd att notera, särskilt då det 
är lika många personer som svarat på 3-månadersuppföljningen som eftermätningen i 
denna grupp. I jämförelse med den föregående studien, Origo (Almlöv, 2006), var 
resultaten vid eftermätningen, med avseende på livskvalitet, likartade för KBT-
grupperna. För PDT-gruppen var dock effektstyrkan lägre än för KBT-gruppen i Origo.  
 
Kontrollgrupp 
Det mest fascinerande och förbryllande i denna studie är kontrollgruppens beteende. I 
den föregående studien, Origo, förbättrades inte kontrollgruppen. Det är ett svårförklarat 
faktum, att inte bara de aktiva behandlingsgrupperna har förbättrats i Origo2, utan även 
kontrollgruppen. Det skulle med andra ord kunna vara fråga om placeboeffekter i 
samtliga grupper, snarare än effekter av de aktiva behandlingarna. Att en kontrollgrupp 
förbättrats signifikant utan behandlingsinterventioner är dock ett fenomen som 
observerats i tre föregående studier av internetbehandlingar (Burhman, Fältenhag, 
Ström & Andersson, 2004; Ström, Pettersson & Andersson, 2004; Zetterqvist, 
Maanmies, Ström & Andersson, 2003), en för stress, en för smärta samt en för insomni. 
I samtliga studier har man resonerat kring vad som kan ligga bakom en sådan 
spontanförbättring. Det är exempelvis väl känt att enbart att ha kommit med i ett 
projekt, och vetskapen om att man därmed kommer att genomgå en behandling 
utformad för just de egna problemen, kan bidra till att man mår bättre och att 
symptomen lättar (Zetterkvist et al., 2003). Man har också kunnat konstatera att det i 
vissa fall kan räcka med en enda session för att en patient ska uppleva 
symptomreduktion (Ström et al., 2004). Detta är intressant i sammanhanget eftersom 
behandlingarna i Origo2 föregicks av en omfattande screening-process som mycket väl 
skulle kunna ge likartad effekt. Genom att besvara den stora mängden frågor kring 
psykisk hälsa, kan deltagaren ha skaffat sig bättre överblick och förståelse för sina 
svårigheter, samt kunnat distansera sig något till dem. Tillsammans med, att under 
SCID-intervjun få berätta om svårigheterna för en empatisk och kunnig lyssnare, är det 
möjligt att screeningen i sig gett deltagaren lika mycket som en terapisession. 
Screeningen kan också ha inspirerat deltagare som hamnat i väntelistgruppen att söka 
psykoedukativ information och hjälp för sin oro på internet ”i förväg” (Ström et al., 
2004). Ytterligare en faktor som kan ha spelat in gäller förändringsstadier. En 
behandlings effekt kan till stor del bero på hur pass beredd klienten är att göra verkliga 
beteendeförändringar. Det är inte orimligt att anta att personer som tagit steget att söka 
reda på och anmäla sig till en behandlingsstudie, och sedan besvarat över 370 frågor för 
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att komma med i den, är beredda att göra verkliga förändringar. Kanske innebär detta att 
de redan har gått igenom flera stadier i ”stages-of-change”-modellen och faktiskt inlett 
en förändringsprocess som ger effekt, innan behandlingen ens påbörjats (Buhrman et 
al., 2004). Slutligen har även årstidseffekter nämnts som en bidragande orsak till 
spontanförbättring hos kontrollgrupper (Zetterqvist, 2003). Origo2 avslutades och 
eftermätningen gjordes under försommaren, och det är möjligt att deltagarna helt enkelt 
upplevde mindre oro under denna tid på året. Med tanke på att GAD är en så långvarig 
åkomma är det dock svårt att tro att effekten av detta skulle bli signifikant. Vi har heller 
inte samlat in data som stödjer denna eller någon av de andra teorierna. Lika fullt är 
kontrollgruppens starka förbättring vid eftermätningen förbryllande. Fenomenet 
understryker vikten av att i framtiden försöka kontrollera bättre för faktorer som 
väntelist- och stages-of-change-effekter, exempelvis genom frågor och skattningsskalor.   
 
Det är dock svårt att tänka sig att ovanstående förklaringar till kontrollgruppens resultat, 
skulle utgöra de enda verksamma komponenterna för alla grupper i denna studie. Vi ser 
också att resultaten på de orosspecifika måtten fortsätter att förbättras efter 3 månader, 
för de som genomgått behandling, medan kontrollgruppens resultat försämras något. 
Detta tyder på att kontrollgruppens förbättring var mer tillfällig och att de aktiva 
behandlingarna faktiskt ger effekt, dock med förbehållet att bortfallet i kontrollgruppen 
var relativt stort vid denna mätning. 
 
Adherence - följsamhet till behandling 
I fråga om hur pass väl deltagarna har följt behandlingen, har såväl KBT- som PDT-
gruppen genomfört något fler moduler i Origo2, jämfört med i den föregående studien 
Origo (Almlöv, 2006). Skillnaden är dock liten. Att resultatet för Origo2-gruppen är 
något sämre än för Origo skulle kunna stödja Almlövs teori (2006) om varför så få 
moduler genomfördes i Origo, där han funderade kring om detta kunde bero på att 
deltagarna blev mindre angelägna att fullfölja behandlingen när de började må bättre. 
Det är dock inte orimligt att tänka sig att även faktorer, som hur krävande modulerna är 
och i vilken grad man upplever att de fungerar och ger symptomlindring, spelar in. 
Effekten skulle således även kunna vara den omvända, att deltagare som upplever sig 
hjälpta av föregående moduler, går vidare och genomför fler moduler. 
 
Bortfall 
När det gäller bortfall, var detta något som påverkade samtliga grupper, men på olika 
sätt. För KBT-gruppen, var bortfallet vid eftermätningen sådant, att de som inte svarat 
på denna, hade högre skattade depressionssymptom och lägre skattad livskvalitet vid 
förmätningen. Det gör att det finns skäl att vara något försiktig i tolkningen av det goda 
resultatet för KBT-gruppen i fråga om depressionssymptom och livskvalitet vid 
eftermätningen. Det verkar som om de som haft de svåraste depressionssymptomen och 
lägst skattad livskvalitet initialt, varit de som hoppat av behandlingen i denna grupp. 
Detta skulle kunna bero på att de upplevde behandlingen som för krävande. Är man 
nedstämd från början är det sannolikt lättare att tappa modet inför den utmaning som 
denna KBT-behandling innebär. Det kan alltså finnas skäl att anta att den extra 
arbetsbelastning som denna behandling medför kan ha bidragit till bortfallet i denna 
grupp. 
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När det gäller PDT-gruppens bortfall, var det särskilt vid 3-månadersuppföljningen som 
det behöver kommenteras. De som svarade vid uppföljningen hade genomgående skattat 
färre ångestsymptom, lägre depressionssymptom samt högre livskvalitet vid 
eftermätningen, jämfört med de som inte svarade vid uppföljningen. Resultaten visar att 
denna grupp fortsatt att förbättrats på dessa områden, jämfört med vid eftermätningen, 
något som åtminstone delvis skulle kunna vara ett resultat av systematiskt bortfall. Det 
verkar som att det framförallt är de som upplevt förbättring på dessa områden som 
svarat på 3-månadersuppföljningen. Det finns med andra ord anledning att vara försiktig 
i tolkningen av resultatet för denna grupp vid uppföljningen. 
 
Även kontrollgruppen hade, särskilt vid 3-månadersuppföljningen, bortfall. Dock syns 
ingen tydlig systematik i detta, vilket gör det svårt att uttala sig om hur bortfallet 
påverkat studiens resultat. 
 
Den åldersmässiga skillnaden vid 3-månadersuppföljningen bör också kommenteras. De 
som svarade på 3-månadersuppföljningen, var äldre jämfört med de som inte svarade. 
Det är inte orimligt att anta att detta återspeglar en något skev ålderssammansättning av 
de olika grupperna. För all del visade inte den statistiska analysen före behandlingen 
systematisk åldersskillnad mellan grupperna. Dock var resultatet sådant att det gränsade 
till statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. KBT-gruppen hade högre 
medelålder jämfört med de övriga grupperna, vilket eventuellt kan förklara 
ålderssystematiken i bortfallet, då det var betydligt fler i KBT-gruppen än i PDT-
gruppen som svarade på denna mätning. 
 

Metoddiskussion 
 

Behandlingar 
Vid utformningen av Origo2 lades stor möda på att göra de två behandlingarna så 
likvärdiga som möjligt, både ifråga om form och kvalitet. Avsikten var att båda skulle 
ha lika stor möjlighet att lyckas. Icke desto mindre skiljer sig behandlingarna åt på flera 
vis. KBT-behandlingen är exempelvis specifikt utformad för GAD, medan SUBGAP-
behandlingen inte ursprungligen är det. Trots att de pågick lika länge och sträckte sig 
över lika många moduler, krävde respektive behandling också olika sorters 
arbetsinsatser av deltagarna. I KBT-programmet erbjöds deltagarna en mängd olika 
strategier för att hantera oro, och kunde sedan välja ut de som passade dem bäst. En 
nackdel med denna ambitiösa ansats kan dock ha varit att deltagarna i KBT-
behandlingen inte fick tid att låta nya färdigheter sjunka in utan ställdes inför nya 
utmaningar hela tiden. Detta skulle kunna upplevas som övermäktigt för en del och leda 
till att man antingen ger upp eller känner sig stressad och hastar igenom modulerna. Det 
systematiska bortfallet av de deltagare som varit mest nedstämda och som inledningsvis 
uppgivit lägst livskvalitet, i KBT-gruppen, kan sägas stödja ett sådant antagande. I 
PDT-behandlingen är det färre moment av olika slag att lära sig, vilket kan göra att den 
upplevs som mer enhetlig än KBT-programmet. Deltagarna fick i den behandlingen 
fokusera på att lära sig se och bryta negativa mönster i tillvaron, och i relation till andra. 
De fick sedan träna på att, under behandlingens gång, tillämpa dessa nya kunskaper på 
flera olika livsområden. I denna grupp var även bortfallet vid eftermätningen mindre än 
i KBT-gruppen, vilket kan tyda på att innehållet var bättre anpassat till en 
åttaveckorsbehandling. Att bortfallet var större i PDT-gruppen vid 3-
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månadersuppföljningen, skulle eventuellt också kunna återspegla en skillnad mellan 
behandlingarna. I båda behandlingarna påpekas vikten av att arbeta vidare med det man 
lärt sig under behandlingen. Dock understryks detta tydligare i KBT-behandlingen där 
större tonvikt läggs vid att lära in specifika tekniker och åtgärdsprogram att använda vid 
eventuella bakslag, något som möjligen kan förklara att fler i denna grupp svarat vid 
uppföljningen. Det systematiska bortfallet hos de mest nedstämda, med lägst skattad 
livskvalitet och högre ångestsymptom i PDT-gruppen vid 3-månadersuppföljningen är 
vanskligt att spekulera kring, men det är inte helt orimligt att anta att det framförallt är 
de som haft nytta av behandlingen, som även fortsatt att arbeta med dess innehåll och 
tillika svarat på 3-månadersuppföljningen. Om detta stämmer, är det angeläget att 
utveckla denna behandling så att även de med fler kvarstående besvär fortsätter att 
arbeta vidare med innehållet i denna. En enklare förklaring skull dock kunna vara att 
KBT-behandlingen, med sin starka betoning på hemuppgifter och övningar, socialiserar 
deltagarna till att göra uppgifter och svara på frågor, en färdighet som då även visar sig 
vid uppföljningsmätningen. 
 
Handledningen skilde sig åt mellan de båda behandlingarna. PDT-behandlarna hade sju 
handledningstillfällen, medan KBT-behandlarna hade fyra, vilket kan ha påverkat 
studiens resultat. Handledningstillfällena var lika långa för de båda grupperna. Det är 
svårt att göra direkta jämförelser, då formen för handledningen var så pass olika. 
Handledning via videokonferens på ett främmande språk, som för PDT-behandlarna, 
respektive en traditionell handledningssituation för KBT-behandlarna, gör jämförelser 
svåra. Rimligtvis behövdes mer tid i PDT-gruppen för att få en handledning likvärdig 
den i KBT-gruppen. 
 
Då både KBT- och PDT-behandlingen verkar ha haft god effekt, kan man spekulera 
över hur detta kan förstås. Behandlingarna har olika innehåll och angreppssätt. Däremot 
kan man argumentera för att både KBT- och PDT-behandlingen, adresserar de viktiga 
vidmakthållande komponenterna för GAD, men på olika sätt och i delvis olika ordning. 
Oro beskrevs inledningsvis som en strategi för att undvika annan ångest, där personer 
med GAD ofta har svårt att stå ut med ovisshet i alla dess former (Borkovec et al., 1983; 
Dugas et al., 2004). Oro beskrevs också som en omedveten strategi, för att hindra 
djupare önskningar och farhågor, att få utrymme (Crits-Cristoph, Gibbons, & Crits-
Christoph. 2004). Dessutom verkar det som att oron vidmakthålls hos de som inte får 
chans att känslomässigt bearbeta ångestväckande stimuli (Foa & Kozak, 1986). I KBT-
behandlingen fokuseras inledningsvis mycket på den fysiska upplevelsen av oro och 
orons uttryck i form av beteenden. Behandlingen innehåller exponering för oro i olika 
former. Teknikerna går ut på att få deltagaren att, på olika sätt, stanna kvar och möta det 
han eller hon är rädd för, att sluta använda oro för att undvika annan ångest. Så 
småningom adresseras även kognitiva aspekter, ända ner till grundläggande tankebanor, 
som bidrar till att vidmakthålla oro. Denna del av behandlingen skulle kunna bidra till 
ett medvetandegörande av de delvis omedvetna strategier som beskrivits tidigare. I 
PDT-behandlingen sätts redan från början större fokus på medvetandegörande av 
omedvetna mönster. Men deltagarna uppmuntras även till beteendeförändringar, utifrån 
de insikter man skaffat sig. Båda behandlingarna uppmuntrar alltså deltagaren att närma 
sig det som skrämmer, och båda bidrar, direkt eller indirekt, till att avtäcka dolda 
processer i deltagarens inre. Man gör det dock i olika ordning och med olika fokus 
utifrån olika teoretiska utgångspunkter.  
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Samtidigt kan behandlingsgruppernas resultat, åtminstone till del, förklaras även utifrån 
terapeutisk allians. Det har i tidigare studier visats att terapeutstödet är avgörande för att 
en internetbehandling ska lyckas, trots att kontakten är liten (Andersson et al., 2009). 
Sannolikt är det, som författaren till den förra studien ansåg, kombinationen av 
arbetsmaterialet och uppgifterna samt e-postkontakten med terapeuten som tillsammans 
gav det goda resultatet (Almlöv, 2006).  
 
Begränsningar 
Den största begränsningen med denna studie var deltagarantalet. Med endast 27 
personer i varje grupp blev de statistiska analyserna inte så säkra som man skulle önska 
och resultaten blev extra sårbara för bortfall. I denna studie har vi, vilket redan tidigare 
beskrivits, haft bortfall. Detta försvagade studiens resultat, såväl för de aktiva 
behandlingsgrupperna som för kontrollgruppen. Tyvärr kan de mer än 370 frågor som 
deltagarna skulle fylla i vid för- efter och uppföljningsmätningen också ha ökat 
bortfallet. Kanske skulle en intervju även vid 3-månadersuppföljningen ha kunnat 
förhindra åtminstone en del av bortfallet i denna mätning. I den föregående studien 
Origo var deltagarantalet 89 personer fördelat på två grupper, vilket skulle ha varit en 
lämpligare storlek på grupperna även i denna studie. Stora grupper är särskilt önskvärt 
vid studier av GAD-behandlingar, då dessa hittills haft något sämre resultat jämfört med 
behandlingar av andra ångeststörningar (Newman et al., 2008). 
 
 Representativitet. 
Det är osäkert om deltagarna kan anses vara representativa jämfört med patientgruppen 
med GAD generellt. Detta beror delvis på en viss osäkerhet kring rekryteringen. Vi vet 
att många anmälde sitt intresse efter att ha sett en annons med en kort beskrivning av 
problematiken i Dagens Nyheter, men flera har också anmält sig tidigare på hemsidan 
www.studie.nu. Hur många som kommit från respektive håll vet vi dessvärre inte. 
Bland de som anmält sig direkt på hemsidan kan flera ha funnits där ända sedan den 
första Origo-studien annonserades, 2005. Dessa omständigheter gör det svårt att veta 
hur representativa deltagarna är för patientgruppen i stort. Att de uppvisat något högre 
svårighetsgrad än GAD-patienter i andra omnämnda studier skulle kunna tyda på att de 
hade en särskilt långvarig och svår problematik. Den omfattande screeningintervjun 
visade dock att deltagarna i Origo2, var väldigt representativa för patientgruppen i stort, 
när det gäller komorbida diagnoser. Det vill säga att förekomsten av komorbida 
diagnoser var hög. 
 
 Diagnoser. 
En annan begränsning är att de kliniska diagnoserna, vid såväl för- som eftermätning, 
huvudsakligen ställdes av psykologstudenter under handledning. Alla intervjuare hade 
förvisso gått utbildning i SCID-I, men de saknade erfarenhet av praktiskt arbete med 
detta verktyg. Det finns ytterligare en omständighet kring intervjuerna när det gäller 
eftermätningen som är värd att nämna. Eftersom samma personer både var behandlare 
och intervjuare var det önskvärt att minska risken för bias. Därför delades grupperna 
upp så att ingen terapeut fick tala med någon ur den egna behandlingsgruppen. Även om 
uppsåtet för detta var att minska risken för partiska bedömningar, medförde det 
samtidigt en systematik i fördelningen av respondenter till intervjuare, vilket innebär att 
intervjuarna inte var fullständigt blinda inför respondenternas grupptillhörighet. Det är 
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dock svårt att veta om denna systematik skulle ha haft någon inverkan på resultatet av 
studien.  
 
I den omfattande diagnostiska intervjun kontrollerades inte för förekomst av axel II-
diagnoser. Det kunde ha varit belysande att få information även om detta, då man kan 
anta att en stor mängd axel II-diagnoser skulle kunna bidra till att en så pass kort 
behandling som denna blir svårare att genomföra med lyckat resultat. Av tidsskäl valdes 
dock denna aspekt av diagnosticeringen bort. 
 
Ytterligare en osäkerhetsfaktor är att det inte har funnits möjlighet att kontrollera, annat 
än med frågor och uppmaningar, att deltagarna inte påbörjat medicinering eller fått 
annan terapi under behandlingens gång.  
 
 Mätinstrument. 
Många av de mätinstrument som använts i studien, har tidigare använts främst för att 
mäta resultat av olika KBT-behandlingar. Det är för all del mycket glädjande att även 
PDT-behandlingen har fått goda utfall på dessa mått. Det hade dock varit en god idé att 
även inkludera och presentera andra mått, bättre anpassade att även fånga 
behandlingsmål för psykodynamisk behandling. På så sätt skulle man kunnat få en ännu 
rikare bild av hur behandlingarna fungerar. 
 

Idéer för framtida forskning 
 
Något som skulle kunna vara värt att pröva i framtida studier av KBT-behandling av 
GAD över internet är, att antingen minska mängden olika interventioner och redskap 
som presenteras i modulerna, så att deltagarna istället får chans att renodla färre 
färdigheter mer djupgående. Ett alternativ till detta vore att utöka behandlingstiden. I 
den australiensiska GAD-studien (Titov et al., 2009) innehöll behandlingsprogrammet 
sex online-sessioner som deltagarna hade nio veckor på sig att fullfölja, och i 
Leichsenring et als studie (2009) fick både PDT- och KBT-gruppen 30 terapisessioner. 
Bägge dessa studier visade som sagt god effekt, och i den sistnämnda hade KBT-
gruppen bäst resultat. Kanske skulle även KBT-behandlingen i Origo-programmet vinna 
på att glesas ut för att förhindra att deltagare upplever det som för mastigt. En så 
långvarig problematik som GAD, som ofta är införlivad i personligheten, skulle också 
kunna vara betjänt av större fokus på historisk analys än vad man vanligtvis anser 
nödvändigt inom kognitiv beteendeterapi. För att hinna med detta skulle 
behandlingstiden i så fall också behöva utökas.  
 
Vad som också vore intressant att undersöka i framtiden är huruvida det 
psykodynamiska SUBGAP-programmet fungerar lika väl i terapirummet, som via 
internet. Att resultaten varit goda skulle ur ett psykodynamiskt perspektiv kunna 
förvåna, då terapeutkontakten varit så pass liten och inga möten öga-mot-öga, ägt rum 
mellan klient och terapeut. Därför vore en prövning av behandlingen i en traditionell 
terapisituation, intressant att göra. Det finns än så länge relativt få manualer för 
psykodynamisk terapi, och eftersom denna fått goda resultat när den prövats via internet 
finns starka skäl att även pröva behandlingen ”live”. Det skulle kunna föra utvecklingen 
vidare mot en evidenbasering för denna terapiinriktning.  
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Vidare skulle mer forskning om terapeutisk allians vid internetbehandling behövas. Att 
denna är av betydelse även vid internetbehandling är rimligt att anta. Det vore av stort 
intresse att vidare utforska den terapeutiska alliansens bidrag till behandlingsresultaten. 
 
Båda behandlingsprogrammen behöver också prövas på större grupper, såväl inom som 
utanför forskningsmiljön, exempelvis inom primärvården. Med tanke på att det också 
gjorts flera seriösa försök att effektivisera behandlingen för denna patientgrupp genom 
att integrera psykodynamisk och kognitiv beteendeterapeutisk terapi (Newman et al., 
2008), skulle man kunna tänka sig möjligheten att föra samman de två 
behandlingsprogrammen från Origo2 till ett, och pröva även detta i en randomiserad, 
kontrollerad studie. Kanske kan framgången inom detta nya medium leda till nya 
utvecklingsmöjligheter för den integrerade terapin. 
 

Slutsats 
 
Vi har i denna studie kunnat konstatera att såväl KBT- som PDT-behandling av GAD 
över internet fungerar. Denna slutsats kan man dra utifrån goda resultat på såväl 
självskattningsskalor som minskning av antalet GAD-diagnoser och skattad psykisk 
hälsa. Att kontrollgruppens resultat även de varit goda, utgör självklart en svaghet. De 
stora effektstyrkorna för de aktiva behandlingsgrupperna i kombination med den 
ytterligare förbättringen vid 3-månadersuppföljningen för KBT- och PDT-gruppen på 
de orosspecifika utfallsmåtten, utgör dock en indikation på att behandlingarna verkar ge 
god effekt. Det som är allra mest spännande är att vi, för första gången, kunnat se att 
psykodynamisk behandling går att bedriva med lika goda resultat som KBT-behandling, 
via internet. Givetvis behöver det psykodynamiska SUBGAP-programmet prövas 
vidare och evidensbaseras ytterligare, men resultaten från Origo2 är ändå lovande. Det 
finns idag betydligt fler terapeuter som bedriver PDT än KBT, och dessa fynd innebär 
att man på ett helt nytt sätt skulle kunna ta tillvara den gedigna erfarenhetsbank som 
dessa PDT-terapeuter besitter, vilket i sin tur kan leda till att fler patienter med GAD 
kan få behandling. 
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