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TIDIG RESPONS HOS UNGDOMAR I INTERNETFÖRMEDLAD PSYKOLOGISK 

BEHANDLING 
 

Ida Avenäs och Emma Bratt 

 
 

Sammanfattning 

Egentlig depression ökar bland ungdomar i Sverige och ett sätt att möta det 
stigande vårdbehovet är genom internetbehandling, som visat effekter 
jämförbara med de för traditionell psykologisk behandling. Tidig 
behandlingsrespons i form av symptomminskning har i tidigare forskning 
visat sig öka sannolikheten för ett generellt positivt utfall i psykologisk 
behandling. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur många 
ungdomar (15–19 år) som uppnådde tidig behandlingsrespons i 
terapeutguidad internetförmedlad korttidsbehandling för depression samt om 
bakgrundsvariablerna ålder, samtidig ångest, negativ affekt eller 
depressionsnivå kunde predicera tidig behandlingsrespons. Data från 147 
deltagare analyserades med binär logistisk regression. Resultaten visade att 
27% av ungdomarna uppnådde kriterierna för tidig behandlingsrespons vid 
mätning i vecka fyra. Variablernas unika förmåga att predicera tidig 
behandlingsrespons var svag men resultaten indikerar att sannolikheten ökar 
med högre depressionsnivå och lägre negativ affekt. Det fanns inga 
signifikanta samband mellan samtidig ångest eller ålder och tidig 
behandlingsrespons. För att höja kunskapsläget om tidig behandlingsrespons 
i internetbehandling för ungdomar föreslås ett behov av en mer explorativ 
ansats i framtida forskning som strävar efter att identifiera starkare 
prediktionsvariabler. 
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Egentlig depression är en vanligt förekommande psykiatrisk diagnos som under de senaste 
decennierna ökat kontinuerligt bland svenska ungdomar. Medelsvår eller svår egentlig 
depression orsakar stort lidande för både den drabbade individen, anhöriga och för samhället i 
stort (Socialstyrelsen, 2019). Tillståndet är associerat med ökad akut och framtida dödlighet 
(Thapar, Collishaw, Pine & Thapar, 2012). Resultat från en nyligen publicerad studie som följt 
svenska ungdomar över tid indikerar att depression under tonåren leder till en ökad risk för 
framtida psykisk ohälsa, problem i nära relationer och försämrade akademiska utsikter (Alaie 
et al., 2019). Olika former av psykologisk behandling har visat god effekt för unga med egentlig 
depression och kan minska lidande och risk för återinsjuknande (Eckshtain et al., 2019). 
Samtidigt är sjukdomsförloppet vid depression hos ungdomar ofta utdraget då väntetider inom 
barn- och ungdomspsykiatrin är långa och tillgången begränsad inom vissa geografiska 
områden (Socialstyrelsen, 2019). En behandlingsform som blir allt vanligare är 
internetförmedlad psykologisk behandling (Andersson, 2016). Internetformatet möjliggör att 
evidensbaserad vård når fler individer till en signifikant lägre kostnad (Andersson & Titov, 
2014). För vuxna med depression har internetbehandling visat sig ha effektstorlekar jämförbara 
med traditionell psykologisk behandling (Carlbring, Andersson, Cuijpers, Riper & Hedman-
Lagerlöf, 2018) där förbättringar ofta består över tid (Andersson, Rozental, Shafran & 
Carlbring, 2018). Resultat från studier baserade på yngre populationer tyder på att 
internetförmedlad psykologisk behandling har god effekt även för ungdomar (Grist, Croker, 
Denne & Stallard, 2019). Trots påvisade effekter leder varken internetadministrerad eller 
traditionell psykologisk behandling för depression till en förbättring för samtliga patienter 
(Garfield & Lambert, 2013; Karyotaki et al., 2018). Det finns också stora kunskapsluckor kring 
vilka variabler som är relaterade till att en individ förbättras av terapi och varför (Lutz, De Jong 
& Rubel, 2015). Individuella förändringsmönster tidigt i terapi har visat sig kunnat ge en 
indikation om framtida förbättring hos individen. Tidig behandlingsrespons i form av en 
betydande symptomreduktion i den initiala behandlingsfasen är ett exempel på ett sådant 
förändringsmönster och har i en omfattande metaanalys visat sig vara en stark prediktor för om 
en patient kommer att förbättras vid behandlingsslut och senare uppföljning (Beard & 
Delgadillo, 2019).  
 
För att förankra föreliggande studies syfte följer nedan en teoretisk bakgrund utifrån tidigare 
forskning. Inledningsvis ges en övergripande presentation av egentlig depression och 
kunskapsläget gällande olika behandlingsformer. Vidare introduceras bakgrund och definition 
av begreppet tidig behandlingsrespons samt dess styrka som prediktor för förbättring, och 
slutligen ges en övergripande bild av forskningsstödet för prediktorer och bakgrundsvariabler  
i den aktuella studien.  
 
Egentlig depression hos ungdomar 
Humörskiftningar, sorgeprocesser och tillfälliga besvikelser är allmänmänskliga tillstånd som 
i skiftande omfattning drabbar alla individer under livets gång. Dessa skiljer sig från 
depressionstillståndet i dess kliniska bemärkelse. För att uppfylla diagnosen egentlig depression 
enligt diagnosmanualen DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) krävs att individen 
uppvisar minst fem av nio symptom under minst två veckor. Ett av dessa måste dessutom vara 
något av kärnsymptomen ihållande nedstämdhet eller intresseförlust.  Symptomen ska orsaka 
kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktionsnivå och inte kunna förklaras bättre av 
fysiologiska effekter av någon substans eller somatisk sjukdom. Bedömning av depressionens 
svårighetsgrad baseras på antal symptomkriterier som uppfylls, hur stark intensiteten i 
symptomen är och hur funktionsnedsättande de är för individen. Depression hos specifikt barn 
och ungdomar kan ta sig andra uttryck än hos vuxna där symptomet irritabilitet kan ersätta ett 
av kärnsymptomen vid diagnosticering. Det är även vanligt att yngre individer uppvisar 
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exempelvis kroppsliga symptom, ätstörningar, ångest eller skolvägran vid en 
depressionsepisod. Det bidrar till att symptomen lätt missuppfattas av omgivningen och att 
depressionen därför inte identifieras lika ofta hos barn och unga (Thapar et al., 2012).  
 

Förekomst, etiologi och samsjuklighet  
Data från en stor studie av Olsson och Von Knorring (1997) uppskattade punktprevalensen av 
måttliga depressiva symptom hos svenska 16–17-åringar till 4.8% för pojkar och 14.2% för 
flickor. När dessa ungdomar nyligen följdes upp (Alaie et al., 2019) estimerades prevalensen 
för egentlig depression hos stickprovet till 11.4%. Medan antalet individer som diagnostiseras 
med egentlig depression tycks vara stabilt för vuxna ökar det istället för barn och ungdomar. 
Enligt en utvärdering av Socialstyrelsens (2019) har antalet ungdomar i åldersgruppen 15 till 
17 år som fått insatser av barn- och ungdomspsykiatrin mer än tredubblats sedan år 2006.  
 
Trots ökad sannolikhet för negativa långsiktiga konsekvenser av en tidig debutålder så är 
förståelsen begränsad gällande utlösande faktorer och tidigt sjukdomsförlopp vid depression 
hos barn och unga (Toenders et al., 2019). I likhet med många andra sjukdomstillstånd, såväl 
somatiska som psykiska, interagerar ett flertal olika riskfaktorer som tillsammans påverkar 
sannolikheten för att en individ ska utveckla depression. Enskilda faktorer bör därför inte 
isoleras från ett större sammanhang. En familjehistorik av depression samt att vara utsatt för 
psykosocial stress tros vara de starkaste riskfaktorerna för att som ungdom drabbas av 
depression (Thapar et al., 2012). Tidigare redovisade könsskillnader gällande förekomst av 
tonårsdepression (Olsson & Von Knorring, 1997) innebär att kvinnligt kön i sig är en riskfaktor. 
Piccinelli och Wilkinson (2000) har redovisat en rad empiriskt belagda riskfaktorer som 
förklarar könsskillnader i förekomst av depression där biologiska markörer visat sig 
underordnade miljöfaktorer.  
 
Både den psykiatriska och somatiska samsjukligheten är hög vid depression och på gruppnivå 
associerad med ett flertal negativa följder. Dessa konsekvenser innefattar ökad risk för 
återkommande och mer långvariga depressionsepisoder, ökat antal självmordsförsök och 
minskad sannolikhet för ett positivt behandlingssvar. Av unga med egentlig depression tycks 
uppemot hälften ha minst två samtidiga psykiatriska diagnoser. Vanligast är ångeststörningar 
följt av uppförandestörningar, ADHD och substansbrukssyndrom. Undantaget 
substansbrukssyndrom är det mer sannolikt att en depressionsepisod infaller efter debuten av 
det komorbida tillståndet (Birmaher et al., 2007).  
 
Psykologisk behandling i traditionellt format 
Socialstyrelsen (2018) rekommenderar i första hand psykologisk behandling med kognitiv 
beteendeterapi vid depression hos ungdomar. I riktlinjerna nämns att visst stöd finns för att även 
andra psykoterapiformer såsom interpersonell terapi och psykodynamisk korttidsbehandling 
kan ge god effekt. Befintligt forskningsunderlag anses dock inte vara tillräckligt stort för 
behandlingarna att rekommenderas i samma utsträckning som andra mer välstuderade åtgärder. 
Av samma anledning rekommenderas i dagsläget inte heller internetadministrerad psykologisk 
behandling för barn och ungdomar. 
 
Psykologisk behandling för ungdomar med depression har enligt resultat från en omfattande 
metaanalys av Eckshtain et al. (2019) en effektstorlek på g = 0.36, 95% KI = [0.25, 0.47] vilket 
innebär en liten effekt. Resultaten indikerar dock att en ungdom som randomiseras till 
psykologisk behandling har större sannolikhet att förbättras i förhållande till en passiv 
kontrollgrupp. Interpersonell terapi gav signifikant större effektstorlek än kognitiv 
beteendeterapi men analysen visade ingen signifikant skillnad i effekt beroende på om 
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behandlingen utförts i grupp, individuellt eller i blandat format. Resultaten överensstämmer 
med en tidigare granskning av evidensläget (Weersing, Jeffreys, Do, Schwarts & Bolano, 
2017), där både kognitiv beteendeterapi och interpersonell psykoterapi konstaterats vara 
befogade interventioner för ungdomar med depression. 
 
Även om evidensbasen för psykodynamisk terapi för vuxna blir allt mer omfattande, saknas i 
stor utsträckning forskning på yngre populationer (Midgley, O´Keeffe, French & Kennedy, 
2017). En av de få studier som har utvärderat behandlingseffekterna av psykodynamiskt 
inriktad terapi i en ungdomspopulation gjordes av Goodyer et al. (2017). Psykoanalytisk 
korttidsterapi gav i studien lika stor symptomreduktion som bland annat kognitiv beteendeterapi 
och hade jämförbara effekter vid uppföljning ett år senare.  
 
Internetbaserad depressionsbehandling 
Internetförmedlad psykologisk behandling har funnits i över 20 år och utvärderats för ett flertal 
olika psykiatriska och somatiska tillstånd (Andersson, 2016). Terapeutguidade 
internetbehandlingar baserade på kognitiv beteendeterapi har för vuxna med ångest- och 
depressionstillstånd uppvisat effektstorlekar jämförbara med de för traditionell psykologisk 
behandling (Carlbring et al., 2018). I en omfattande undersökning av Păsărelu, Andersson, 
Bergman Nordgren och Dobrean (2017) estimerades effektstorleken till g = 0.79, 95% KI [0.59-
1.00] och enligt Andersson et al. (2018) ser effekterna ut att kvarstå även vid uppföljning två 
till tre år senare. Även om kognitiv beteendeterapi hittills är överrepresenterad bland 
utvärderade behandlingar är forskning om andra terapiformer förmedlade via internet på 
uppgång (Andersson, Titov, Dear, Rozental & Carlbring, 2019). Psykodynamiskt orienterad 
terapi förmedlad via internet har i tre studier utvärderats för vuxna i en svensk kontext, där 
samtliga har visat lovande resultat (Johansson et al., 2012; Johansson et al., 2013; Johansson, 
Nyblom, Carlbring, Cuijper & Andersson, 2013). Tillgång till behandlarstöd är en faktor som 
visat sig vara betydelsefull vid internetbaserade psykologiska interventioner. Enligt en 
metaanalys av Richards och Richards (2012) gav terapeutguidade depressionsbehandlingar 
moderat effekt, d = 0.78, i kontrast till behandlingar utan terapeutstöd där effektstorleken endast 
nådde d = 0.36.  
 
Grist, Croker, Denne och Stallard (2019) har utfört en stor granskning och effektutvärdering av 
fynd från tidigare studier av teknikförmedlade behandlingsprogram för ungdomar upp till 18 år 
med ångest och depression. Kognitiv beteendeterapi var den vanligaste behandlingsformen men 
granskningen inkluderade även behandlingar som utgick från andra terapeutiska skolbildningar. 
Forskarna fann små effektstorlekar till fördel för de teknikbaserade interventionerna i relation 
till en kontrollgrupp på väntelista (g = 0.45, 95% KI [0.29, 0.60), vilket ligger i linje med resultat 
från tidigare studier (Vigerland et al., 2016). Grist et al. (2019) uppmanar dock till försiktighet 
i att dra några generella slutsatser utifrån påvisade effekter av teknikförmedlade interventioner 
då fynden från analysen inte bedöms vara tillräckligt robusta. I en svensk kontext har 
internetbehandling för depression utvärderats i två studier för ungdomar (Topooco et al., 2018; 
Topooco, Byl, Dahlström & Holmlund, 2019). Behandlingarna baserades på kognitiv 
beteendeterapi, pågick under cirka 10 veckor och var terapeutguidade i form av veckovisa 
chattar med behandlare. Behandlingseffekterna gav signifikanta minskningar i 
depressionssymtom i de båda studierna. Mellangruppseffekterna var moderata, d = 0.71, 95% 
KI [0.22, 1.19] (Topooco et al., 2018) till stora, d = 0.86, 95% KI [0.37, 1.35] (Topooco et al., 
2019). I en ännu inte publicerad studie av Mechler et al. (2019) randomiserades 76 deprimerade 
ungdomar till antingen en behandlingsgrupp som mottog internetbaserad psykodynamisk 
korttidsterapi eller en kontrollgrupp som fick en veckovis symptomuppföljning och 
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stödkontakt. Resultaten visade stora mellangruppseffekter till fördel för behandlingsgruppen, d 
= 0.82. 
 
För- och nackdelar med internet som behandlingsformat 
Teknologins framfart innebär fördelar när det kommer till tillgänglighet av psykologisk 
behandling, då interventioner förmedlade via internet har möjlighet att nå ut till populationer 
som är geografiskt isolerade eller har andra begränsande förutsättningar att söka traditionell 
vård (Griffiths & Christensen, 2007). Ökad tillgänglighet medför att fler får tillgång till 
evidensbaserade metoder till en signifikant lägre kostnad (Andersson & Titov, 2014; Clarke, 
Kousmanen & Barry, 2015). Teknikfaciliterade interventioner kan också vara fördelaktiga för 
personer med minskad benägenhet att söka hjälp på grund av upplevt stigma kring psykisk 
ohälsa och dessutom underlätta vägen till specialistvård (Musiat & Tarrier, 2014). Digitala 
interventioner tros dessutom vara tilltalande särskilt för ungdomar då de ofta tidigt och 
regelbundet använder sig av ny teknik och har visat sig föredra datoriserade 
självhjälpsinterventioner (Johnson, Fuchs, Horvath & Scal, 2015; Stallard, Velleman & 
Richardson, 2010). Några av begränsningarna med internet- och teknikbaserade behandlingar 
har lyfts fram av Lal och Adair (2014) som menar att en av de största utmaningarna är bristen 
på en stark motiverande och stöttande terapeutisk relation. Även andra faktorer såsom negativa 
attityder från verksamma kliniker, behandlingseffekter vid svårare psykisk ohälsa, 
datahantering och sekretessfrågor ser de som orosmoment i internetinterventionernas framfart. 
Enligt Gilbody et al. (2015) accepteras inte interventioner förmedlade via internet av alla 
patienter vilket kan manifesteras i bristande följsamhet och tidiga avhopp från behandling. 
  
Patientfokuserad forskning 
Traditionell effekt- och effektivitetsforskning ger information om patientgruppers generella 
förändring som ett resultat av en viss behandling, men säger desto mindre om vilka processer 
som ligger bakom förändringen och hur den ser ut (Laurenceau, Hayes & Feldman, 2007). 
Patientfokuserad forskning är ett växande fält inom psykologiforskning som försöker ge svar 
på dessa frågor (Lutz, De Jong & Rubel, 2015). Forskningsfältet intresserar sig för om det finns 
individer som delar karaktäristiska mönster av hastighet, mängd eller tidpunkt för 
symptomförändring. Att identifiera sådana grupper möjliggör utforskandet av huruvida olika 
förändringsmönster kan predicera ett positivt eller negativt utfall, men även vilka 
patientvariabler som har förmåga att predicera förändring (Lutz, De Jong & Rubel, 2015).  
 
Så tidigt som på 1980-talet upptäckte forskare att en stor del av patienters totala 
symptomförändring sker redan inom den första behandlingsmånaden (Rush, Kovacs, Beck, 
Weissenburger & Hollon, 1981) och sedan dess har det konstaterats att individuella 
förändringsmönster sällan är linjära (Hayes, Laurenceau, Feldman, Strauss & Cardaciotto, 
2007). Olika förändringsmönster har också visat sig kunna ge ledtrådar om patienters framtida 
behandlingssvar (Lutz, Stulz, Martinovich, Leon & Saunders, 2014) vilket kan förebygga 
otillräcklig respons och förbättra behandlingens kvalitet (De Graaf, Hollon & Huibers, 
2010). Ett förändringsmönster som studerats i psykoterapiforskning är att tidigt i behandling få 
en dramatisk minskning av symptom, så kallad tidig behandlingsrespons (Rubel, Lutz & 
Schulte, 2015). Tidig behandlingsrespons har visat sig vara ett förändringsmönster med 
betydande förmåga att predicera positivt behandlingsutfall, både på kort och lång sikt (Beard & 
Delgadillo, 2019; Lutz, Stulz, & Köck, 2009). Detta förändringsmönster har definierats på en 
mängd olika sätt men syftar på en minskning av symptom som sker i inledningsfasen av 
psykologisk behandling och som är av statistisk eller klinisk signifikans (Beard & Delgadillo, 
2019).   
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Tidig behandlingsrespons 
Vid mätning av individuella förändringsmönster är det viktigt att definiera gränsvärden för hur 
stora förändringar som behöver äga rum och när för att patienten ska kategoriseras som 
förbättrad eller friskförklarad. Hur tidig behandlingsrespons definierades i studierna som ingick 
i metaanalysen av Beard och Delgadillo (2019) varierade mellan vecka två till åtta med olika 
antal sessioner inom spannet. Någon enhetlig definition kring hur omfattande den tidiga 
förändringen behöver vara för att anses betydande saknas, och definitioner och metoder för att 
mäta tidig behandlingsrespons varierar mellan studierna. Några av metoderna som nämns i 
metaanalysen är bland annat att utgå från en förutbestämd procentuell minskning av symptom, 
att beräkna kliniskt signifikant förändring, att mäta respons utifrån etablerade diagnostiska 
gränsvärden för mätinstrumentet eller mer komplicerade statistiska analyser utifrån 
förändringskurvor hos tidigare populationer (Beard & Delgadillo, 2019).  
  
Mätmetoder för individuell förändring brukar delas in i två kategorier utifrån om de är baserade 
på rationella beslutsstrategier eller på empiriska data (Lutz et al., 2014). Empiriskt härledda 
metoder utgår från förväntad förbättring utifrån data på redan behandlade patienter med 
liknande kännetecken vid förmätning. Det gör att terapeuten kan få en uppskattning av hur 
mycket patientens förändring skiljer sig från den förväntade svarskurvan. Rationellt härledda 
metoder använder psykometrisk information från standardiserade mått för att redan före 
behandling definiera hur mycket förändring som behövs för att en patient ska kunna kallas 
förbättrad, friskförklarad alternativt försämrad (Rubel & Lutz, 2017). Ett exempel på en sådan 
rationellt härledd metod är att beräkna huruvida förändringen i form av symptomreduktion 
uppfyller kriterierna för kliniskt signifikant förändring (Lambert, Whipple, Hawkins, 
Vermeersch, Nielsen & Smart, 2003).  
 
 Kliniskt signifikant förändring 
Kliniskt signifikant förändring innebär betydande förändringar som är meningsfulla för de 
individer som genomgår psykoterapeutiska interventioner (Bauer, Lambert & Nielsen, 2004). 
Det finns olika statistiska metoder för att mäta kliniskt signifikant förändring. Jacobson och 
Truax (1991) har utvecklat en modell som blivit en väletablerad metod för att undersöka om 
den individuella behandlingsresponsen innebär en kliniskt signifikant förändring. Konceptet 
operationaliserades först av Jacobson, Follette och Revenstorf (1984) och modifierades sedan 
något av Jacobson och Truax (1991). Enligt metoden behöver en förändring uppfylla två 
kriterier för att anses vara kliniskt meningsfull utifrån patientens, klinikerns och forskarens 
perspektiv; 1) patientens depressionsnivå ska ha minskat i en omfattning som innebär att 
individen inte längre kategoriseras till en dysfunktionell population efter behandling och 2) 
förändringen i poäng ska vara statistiskt reliabel, med andra ord överstiga en förändring som 
hade kunnat förklaras av mätfelet, baserat på reliabiliteten hos mätinstrumentet. Metoden 
möjliggör identifiering av en patients individuella behandlingssvar, och inte enbart förändring 
på gruppnivå som i traditionell effekt- och effektivitetsforskning. Om en patient uppvisar 
statistiskt reliabel förbättring men fortfarande tillhör en dysfunktionell population kan denna 
sägas vara förbättrad men inte friskförklarad enligt metoden. Om individen hamnar inom 
gränsvärdet för normalpopulationen men förändringens storlek inte är statistiskt reliabel går det 
inte att avgöra om förändringen varit kliniskt signifikant. Om båda kriterierna uppfylls kan 
patienten sägas vara friskförklarad. På så sätt kan patienter utifrån poäng på ett utfallsmått enligt 
metoden kategoriseras i fyra olika grupper; friskförklarad, förbättrad men inte friskförklarad, 
oförändrad eller försämrad (Jacobson, Roberts, Berns & McGlinchey, 1999).  
  
 Definition av tidig behandlingsrespons i aktuell studie 
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Kliniskt signifikant förändring enligt båda kriterierna i Jacobson och Truax (1991) innebär att 
patienten friskförklaras och används ofta för att utvärdera utfall efter fullständig behandling 
(Karyotaki et al., 2018; Topooco et al., 2019). I föreliggande studie studeras tidigt utfall och 
och därför valdes en mindre konservativ definition av kliniskt signifikant förändring. Denna 
definition innebar att en patient ansågs ha uppnått tidig behandlingsrespons ifall den uppnått 
statistisk reliabel förbättring. Definitionen är vanligt återkommande i forskningen om tidig 
behandlingsrespons (Kleinstäuber, Lambert & Hiller, 2017; Delgadillo, McMillan, Lucock, 
Leach, Ali & Gilbody, 2014). Tidpunkten för att mäta statistiskt reliabel förändring i aktuell 
studie var i vecka fyra.  Denna mätpunkt föreslås av Beard och Delgadillo (2019). Mätpunkten 
var vanligt förekommande bland studierna som inkluderades i metaanalysen och har uppvisat 
god prediktiv förmåga i förhållande till behandlingsutfall i stort (Schibbye et al., 2014; Jordan 
et al., 2014; Heckman et al., 2017). 
 
Tidig behandlingsrespons som prediktor för behandlingsutfall 
Beard och Delgadillos (2019) metaanalys och systematiska översiktsartikel belyser 
kunskapsläget kring tidig behandlingsrespons och dess prediktiva förmåga för utfall vid 
behandling av ångest och depression hos vuxna. Hur många som uppnådde tidig 
behandlingsrespons varierade bland studierna men sammanställningen visade att ungefär 
hälften (47.9%) av deltagarna från de inkluderade studierna erhöll effekten. De studier som 
inkluderades i analysen indikerade att de med tidig behandlingsrespons hade signifikant bättre 
utfall vid behandlingsslut än de med en senare förbättring. Den genomsnittliga effektstorleken 
för studier på både ångest och depression uppmättes till g = 0.87, 95% KI [0.63, 1.10], där 
effektstorleken sänktes till g = 0.76, 95% KI [0.58, 0.94] när analysen endast inkluderade 
depressionsstudier. Effektstorlekarna var oberoende av terapeutisk skolbildning och tillståndets 
svårighetsgrad. Tidig behandlingsrespons kan därmed betraktas som en robust prognostisk 
indikator när det gäller behandlingsutfall vid ångest och depression. Enligt Schibbye et al. 
(2014) och Lutz et al. (2017) kan tidig behandlingsrespons hos vuxna med depression predicera 
utfall också vid behandling förmedlad via internet.  
 
Forskning på tidig symptomreduktion har mestadels utförts på vuxna populationer men Renaud 
et al. (1998) fann i en tidig studie att ungdomar med en tidig positiv behandlingsrespons 
(32.3%) även hade ökad sannolikhet för ett bättre utfall vid behandlingsslut och uppföljning. 
Tidig behandlingsrespons hos ungdomar med depression har också visat sig kunna predicera 
positiva behandlingsutfall vid behandling med interpersonell terapi i traditionellt format 
(Gunlicks-Stoessel & Mufson, 2011).  
 
Prediktorer i behandlingsforskning 
Eftersom det finns en stor variation i hur snabbt och mycket olika individer svarar på 
psykologisk behandling är det motiverat att närmare undersöka vilka bakomliggande faktorer 
som påverkar olika förändringsmönster (Sandell, 2008). Prediktorvariabler påverkar utfallet i 
en behandling oberoende av behandlingens betingelser och har dessutom en huvudeffekt (till 
skillnad från en interaktionseffekt) på utfallet (La Greca, Silverman & Lochman, 2009). 
Exempel på individuella prediktorer som används i forskningssammanhang är patientvariabler 
i form av demografiska variabler (exempelvis ålder och kön), depressionsnivå, samsjuklighet 
och tidigare depressionsepisoder. Andra prediktorer kan vara behandlingsvariabler såsom 
aktiva ingredienser i terapiförändringsprocessen i form av specifika terapitekniker eller den 
terapeutiska alliansen (Goldfried, 2013).   
 
Vanligtvis inför en behandlingsstart är kliniker begränsade till att välja ut en passande 
terapeutisk metod eller intervention utifrån den symptombild som patienten uppvisar. Kunskap 
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om vilka interventioner som fungerar för vilka individer ger kliniker ökad möjlighet att 
skräddarsy behandlingar genom matchning och anpassning av innehåll - både innan och under 
behandling (Lutz et al., 2015). När strategier och riktlinjer för att guida dessa modifikationer är 
baserade på en bred empirisk bas ökar sannolikheten för att behandlingen kommer att fungera 
för patienten. Implementering av olika typer av system för återkoppling på förändringsmönster 
under behandlingens gång möjliggör för kliniker att tidigt upptäcka de individer som avviker 
från förväntad utveckling och kan därmed också tidigt anpassa interventioner (Lutz et al., 
2015).  
 
Prediktorer i depressionsbehandling 
De flesta studier som undersökt bakomliggande variablers förmåga att predicera hur en individ 
svarar på depressionsbehandling utgår från behandlingsrespons vid avslutad behandling. Dessa 
resultat kan ge betydelsefull information om vilka variabler som predicerar en individs 
generella förändring under behandling. Samtidigt har studier som granskat förändringsmönster 
under pågående behandling funnit att variabler som predicerar tidig respons inte nödvändigtvis 
behöver överensstämma med variabler som predicerar respons vid avslutad behandling (Lutz 
et al., 2017; Davies et al., 2019). I traditionellt förmedlad depressionsbehandling för ungdomar 
har icke-suicidalt självskadebeteende och hög grad av pessimism visat sig kunna predicera ett 
uteblivet svar på depressionsbehandling (Abbott, Zisk, Bounoua, Diamond & Kobak, 2019). 
Scott, Lewis och Marti (2019) analyserade data från en tidigare depressionsstudie av ungdomar 
i traditionell psykologisk behandling och fann att kvinnligt kön var en faktor som ökade 
sannolikheten att tillhöra den grupp patienter som karaktäriserades av hög symptomatisk 
svårighetsgrad och stora förbättringar tidigt i behandling.  
 
Kunskapen om variabler med förmåga att förutspå behandlingsrespons i internetförmedlad 
behandling är begränsad och det finns inga entydiga rekommendationer om undergrupper mer 
eller mindre lämpade för formatet (Hedman, Carlbring, Ljótsson & Andersson, 2014). El Alaoui 
et al. (2016) fann att följsamhet till behandling och tilltro till behandlingsmetoden förutsåg en 
snabbare symptomreduktion och var associerat med lägre depression vid behandlingsavslut i 
en vuxen population. Resultaten återspeglas i en metaanalys av Karyotaki et al. (2018) där 
följsamhet till behandling identifierades som en prediktor för ett positivt behandlingssvar i 
självguidad internetförmedlad kognitiv beteendeterapi. En studie av ungdomar i 
internetbehandling för depression visade att faktorer som exempelvis upplevd 
användarvänlighet och antal dagar ägnade åt interventionen hade en signifikant koppling till 
symptomreduktion vid uppföljning (Gladstone et al., 2018).  
 
Kunskapsläget om vilka faktorer som kan predicera tidig behandlingsrespons för en 
ungdomspopulation i behandling förmedlad via internet är begränsad. Därför blir befintlig 
forskning om variabler som generellt visat sig betydelsefulla för att förutspå förändring i 
depressionsbehandling (oavsett tidpunkt, ålder och behandlingsformat) av intresse för en vidare 
förståelse av ämnet. Nedan redovisas fyra patientvariabler som återkommer i tidigare studier 
av behandlingsrespons i depressionsbehandling. 
 
 Depressionsnivå 
Förhållandet mellan hög depressionsnivå vid behandlingsstart och hur en individ svarar på 
behandling är tvetydigt enligt resultat från tidigare studier av ungdomar i 
depressionsbehandling. Napoleone et al. (2019) fann att ungdomar i traditionell 
depressionsbehandling inom primärvården med en högre depressionsnivå vid förmätning också 
hade en snabbare förbättring. Resultaten ligger i linje med slutsatser från tidigare studier 
(Cannon et al., 2010; Nelson et al., 2015; Jackson et al., 2017). Samtidigt har ett flertal studier 
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av traditionell depressionsbehandling för ungdomar hittat en association mellan hög 
depressionsnivå innan behandling och uteblivet behandlingssvar (Abbott et al., 2019) eller 
negativ respons vid behandlingsavslut (Nilsen, Eisermann & Kvernmo, 2013; Emslie, Kennard 
& Mayes, 2011). I den tidigare nämnda studien av Scott, Lewis och Marti (2019) fann 
författarna att initialt hög depressionsnivå hos yngre ungdomar associerades till att få tidig 
förbättring i behandlingen, samtidigt som det för äldre ungdomar ökade risken att endast uppnå 
en begränsad förbättring vid behandlingsslut. Det indikerar att det kan finnas en eventuell 
interaktionseffekt mellan ålder och förmågan att förutspå behandlingsutfall utifrån 
depressionsnivå vid behandlingsstart. 
 
Två studier har funnit liknande resultat för vuxna populationer i internetförmedlad 
depressionsbehandling (Lutz et al., 2017; El Alaoui et al., 2016). Hög depressionsnivå vid 
behandlingsstart var associerat till en tidig förbättring i behandlingen, men även till en senare 
negativ behandlingsrespons. Det gällde för patienter som behandlades med kognitiv 
beteendeterapi inom öppenvården (El Alaoui et al., 2016) och inom ramen för en randomiserad 
kontrollerad studie (Lutz et al., 2017). Andra studier av vuxna i internetförmedlad behandling 
har främst undersökt huruvida depressionsnivå kunnat predicera utfall vid behandlingsslut. 
Resultaten från studierna är divergerande, då hög depressionsnivå före behandling har 
associerats till positiva utfall vid behandlingsslut (Spek, Nyklíček, Cuijpers & Pop, 2008; 
Edmonds, Hadjistavropoulos, Schneider, Dear & Titov, 2018; Warmerdam, Van Straten, Twisk 
& Cuijpers, 2013) men även till senare negativa utfall (De Graaf, Hollon & Huibers, 2010). En 
negativ koppling mellan depressionsnivå och behandlingsutfall i internetbehandling har även 
konstaterats i en svensk kontext (Andersson, Bergström, Holländare, Ekselius & Carlbring, 
2004). Enligt en metaanalys av Bower et al. (2013) hade vuxna med allvarligare depression vid 
förmätning större behandlingseffekt av guidad självhjälp via böcker eller internet, än de med 
lägre depressionsnivå innan behandling. Hög svårighetsgrad innan behandling innebar dock 
minskad sannolikhet att vara symptomfri eller friskförklarad vid behandlingsslut.   
 
 Samtidig ångest 
Det är vanligt att ångest- och depressionstillstånd uppträder samtidigt hos barn och ungdomar 
(Garber & Weersing, 2010). För ungdomar med subklinisk depressiv problematik har ett 
samtidigt ångesttillstånd visat sig vara en signifikant prediktor för att förutsäga senare 
fullutvecklat depressionstillstånd (Hill, Pettit, Lewinsohn, Seeley & Klein, 2014). Ett ökat antal 
samtidiga psykiatriska tillstånd har i en studie av ungdomar i traditionell depressionsbehandling 
visat sig öka sannolikheten för att tillhöra en patientgrupp som förbättras tidigt i behandlingen 
(Scott, Lewis & Marti, 2019). Davies et al. (2019) analyserade data från två tidigare 
behandlingsstudier av ungdomsdepression i traditionellt format. Enligt analysen var komorbida 
tillstånd generellt en signifikant prediktor för en tidig symptomreduktion följt av en avstannad 
förbättring fram till behandlingsavslut.  
 
Samtidig ångest tycks i ett flertal studier av ungdomar i traditionell depressionsbehandling ha 
en negativ association till utfall vid behandlingsslut (Nilsen, Eisemann & Kvernmo, 2013; 
Emslie, Kennard & Mayes, 2011). I en litteraturgranskning av Nilsen, Eisemann och Kvernmo 
(2013) visade två av fem studier att samtidig ångest var en signifikant prediktor för negativt 
behandlingsutfall. En negativ association identifierades även av Emslie, Kennard och Mayes 
(2011) som sammanställde resultat från tre stora behandlingsstudier av barn och unga med 
depression. Curry et al. (2006) fann att deprimerade ungdomar utan ett samtida ångesttillstånd 
hade större sannolikhet att få ett positivt behandlingsutfall. För vuxna i internetförmedlad 
depressionsbehandling har samtidig ångest visat sig vara en generell prediktor för uteblivet 
behandlingssvar (Rozental, Andersson & Carlbring, 2019). 
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 Personlighet 
Negativ affekt är en av domänerna i en modell av maladaptiva personlighetsdrag som 
utvecklades i samband med den senaste upplagan av diagnosmanualen DSM-5 (DSM-5; APA, 
2013). Individer med hög grad av negativ affekt karaktäriseras av återkommande och intensiva 
upplevelser av olika negativa känslor vilka kan manifesteras i beteenden som exempelvis 
självskada eller dysfunktionella interpersonella mönster (APA, 2013). Negativ affekt korrelerar 
högt med femfaktormodellens personlighetsdimension neuroticism (Bagby & Widiger, 2018; 
Suzuki et al., 2017). Ett flertal studier har undersökt på vilket sätt nivå av neuroticism relaterar 
till behandlingssvar i depressionsbehandling. I en översiktsartikel fann Mulder (2002) att hög 
neuroticism generellt predicerade ett ogynnsamt behandlingssvar. Resultaten skilde sig något 
beroende på studiedesign, där varierande mätmetoder för personlighet och varierande hänsyn 
till svårighetsgrad eller duration på patienternas primära psykiska sjukdomstillstånd kunde 
påverka tillförlitligheten studiernas slutsatser. Överlag visade de bäst utformade studierna minst 
effekt av personlighetspatologi på utfall i depressionsbehandling. Quilty et al. (2008) fann i en 
omfattande studie att låg neuroticism, definierad utifrån den dimensionella femfaktormodellen, 
var signifikant associerat med positivt behandlingssvar i form av symptomreduktion hos en 
vuxenpopulation med egentlig depression. Liknande resultat finns rapporterade för 
internetbehandling i en studie av Spek et al. (2008) där lägre neuroticism vid förmätning var 
associerat med ett positivt behandlingssvar i form av självrapporterad symptomreduktion vid 
behandlingsavslut i både kognitiv beteendeterapi för depression i grupp och via internet. Få 
studier har specifikt undersökt negativ affekt och dess roll för att predicera svar i 
depressionsbehandling. I en narrativ översiktsartikel framhåller Hengartner (2015) att negativ 
affekt predisponerar en individ för behandlingsresistens och associeras med att inte svara på 
behandling alternativt att få ett försämrat behandlingsutfall.  
 
 Ålder  
En positiv association mellan yngre ålder och tidig behandlingsrespons har visats i en studie av 
depressionsbehandling i traditionellt format riktad till ungdomar (Curry, Rohde & Simons, 
2006) medan andra studier har hittat kopplingar mellan äldre ålder och tidig behandlingsrespons 
(Napoleone et al., 2019). Två översiktsartiklar fann inget stöd för sambandet mellan 
demografiska faktorer (såsom kön och ålder) och generellt behandlingsutfall för ungdomar i 
traditionell depressionsbehandling (Weisz, McCarty & Valeri, 2006; Emslie, Kennard & 
Mayes, 2011) medan författarna från en något äldre litteraturöversikt konstaterar att äldre 
ungdomar generellt har sämre prognos att förbättras av behandling (Emslie, Mayes, Laptook & 
Batt, 2003).  
 
Syfte och frågeställningar  
Förekomst av tidig behandlingsrespons har konstaterats i vuxna populationer, men har i mycket 
lägre utsträckning studerats hos barn och unga. Studiens syfte är att bidra med kliniskt relevant 
kunskap kring omfattningen av tidig förbättring hos ungdomar i formatet vägledd 
internetbehandling. Studien syftar vidare till att ge ytterligare kunskap om vilka 
bakgrundsvariabler som kan öka sannolikheten för ett sådant behandlingssvar. Förhoppningen 
är att kunskapen i förlängningen kan ge ökad möjlighet för kliniker att göra informerade 
behandlingsbeslut om matchning och anpassning av innehåll i internetförmedlade 
depressionsbehandlingar riktade till ungdomar. Studiens frågeställningar är:  
 

• Hur stor andel av ungdomarna i stickprovet uppnår tidig behandlingsrespons? 
• Kan någon av de valda bakgrundsvariablerna depressionsnivå, samtidig ångest, negativ 

affekt eller ålder predicera tidig behandlingsrespons? 
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Metod 
  
Analyser i föreliggande studie baserades på data inhämtad från två randomiserade kontrollerade 
studier av guidad, internetadministrerad psykologisk behandling för ungdomar med depression 
(N=147). Studierna utfördes inom ramen för forskningsprojektet ERiCA (EaRly Internet-based 
interventions for Children and Adolescents) vid Stockholms universitet. Studie 1 (n = 66) 
pågick under våren 2019 och utvärderade guidad psykodynamisk internetbehandling i 
förhållande till en kontrollgrupp med veckovisa symptomuppföljningar och stödkontakt 
(förregistreringsnummer: ISRCTN16206254). Data från studie 2 (n = 81) kommer från en 
pågående non-inferioritystudie där effekterna av två olika internetförmedlade 
behandlingsmodaliteter (kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi) jämförs 
(förregistreringsnummer: ISRCTN12552584). Data från de två studierna hanteras i 
föreliggande studie utan separation av grupperna.  
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna var ungdomar mellan 15–19 år, från olika delar av landet och som frivilligt sökt sig 
till behandlingsstudierna. Sammanlagt 147 personer i de två studierna mötte kriterier för 
inklusion efter fullständig urvalsprocess och tackade ja till att medverka i behandling. 
Deltagarna i studie 1 randomiserades och behandlingsgruppen (n = 33) erbjöds 8 veckors 
behandling medan kontrollgruppen (n = 33) blev erbjudna behandling efter 10 veckor. 
Deltagarna i studie 2 randomiserades till 10 veckors guidad internetbehandling baserad på 
antingen psykodynamisk terapi (n = 40) eller kognitiv beteendeterapi (n = 41). I Tabell 1 
redovisas en demografisk beskrivning av de deltagare som ingick i den aktuella studiens 
analyser. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier  
Åldersgränsen för deltagande var 15–18 år (studie 1) respektive 15–19 år (studie 2). Maxåldern 
höjdes med ett år i den andra studien för att öka populationsstorleken samt underlätta 
rekrytering. Deltagare skulle vara bosatta i Sverige och behärska svenska språket. De skulle 
skatta ≥9 poäng på förmätningsmåttet för depression samt uppfylla kriterierna för egentlig 
depression enligt en semistrukturerad bedömningsintervju utförd i samband med bedömning. 
Vid intervjun bedömdes om depression var primär problematik samt att individen uppnådde 
tillräcklig mognadsnivå. Deltagarna behövde även ha tillgång till den tekniska utrustning som 
krävdes samt intyga att de hade möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att tillgodogöra sig 
behandling. Ungdomarna fick inte ha någon pågående psykologisk behandling och vid 
pågående psykoaktiv medicinering skulle denna ha varit stabil senaste månaden utan inplanerad 
förändring kommande tre månader (gällde ej vid-behovsmedicin). Deltagare exkluderas vid 
samtidigt autismspektrumtillstånd, psykossjukdom, bipolär sjukdom (typ 1 eller 2) samt 
antisocialt personlighetssyndrom eller annan samsjuklighet som i hög utsträckning hade kunnat 
försvåra behandlingen. Depressionens svårighetsgrad och risk för suicid fick heller inte vara 
alltför omfattande och pågående alkohol- eller substansbrukssyndrom fick ej föreligga.  
 
Tabell 1. Demografiska data för studiepopulationen (N = 147) avseende individer i varje 
studie, kön, ålder och antal personer med tidigare eller samtidiga psykiatriska tillstånd i 
bedömningsfasen. 
 
    Studie 1 Studie 2 Totalt 
 
Antal deltagare   n = 66 n = 81 N = 147 
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Kön      % (n) 
 

Kvinna     86% (127) 
Man      9,5% (14) 
Annat alternativ     1,4% (2) 
Osäker     2,7% (4) 

 
Medelålder (år)      17 (1.2) 
 

Komorbida tillstånd (antal personer)  Studie 1 Studie 2 Totalt 

Självskadebeteende pågående  12 (18,2%) 17 (21%) 29 (19,7%) 

Självskadebeteende i remission  14 (21,2%) 20 (25%) 34 (23,1%) 

Paniksyndrom pågående  13 (19,7%) 11 (13,6%) 24 (16,3%) 

Paniksyndrom någonsin  18 (27,2%) 22 (27,2%) 40 (27,2%) 

Agorafobi pågående  12 (18,2%) 9 (11,1%) 21 (14,3%) 

Social ångest   24 (36,4%) 28 (35%) 52 (35,4%) 

Social ångest begränsat till framträdanden 6 (9%) 6 (7,4%) 12 (8,2%) 

OCD pågående   4 (6%) 5 (6,2%) 9 (6,1%) 

PTSD pågående   4 (6%) 9 (11,1%) 13 (8,8%) 

GAD pågående   11 (16,7) 23 (28,4%) 34 (23,1%) 
 

 
Not. Antal personer med det komorbida tillståndet utifrån den strukturerade diagnostiska 
intervjun M.I.N.I. (Sheehan, 1998). 
 
Rekrytering  
Rekryteringen av deltagare till ERiCA-projektet skedde genom annonsering i sociala medier 
samt via skolor och skolhälsovård, ungdomsmottagningar, fritidsgårdar, idrottsföreningar, 
vårdcentraler och psykiatriska barn- och ungdomsmottagningar. Då bedömning och behandling 
utfördes via telefon och internet var deltagande inte begränsat till någon geografisk plats och 
rekryteringen var således spridd runtom i Sverige. Intressenter kunde anmäla sig via ERiCA-
projektets hemsida där registrering för studie 1 var öppen januari-mars 2019 och för studie 2 
mellan augusti-oktober 2019. I samband med intresseanmälan uppmanades ungdomarna att 
fylla i skattningsformulär som sedan användes i en första screening av lämplighet och som 
underlag för vidare bedömning.  
 
Urvalsprocess  
Urvalet skedde i tre steg: initial screening med självskattningsformulär, semistrukturerad 
klinisk telefonintervju följt av remisskonferens. Självskattningsformulären innefattade frågor 
om bland annat depressionsnivå, kön, ålder, boendeförhållanden, sysselsättning, ekonomiska 
förutsättningar i uppväxtmiljö och eventuell tidigare eller pågående psykologisk behandling. 
Deltagare exkluderades då svar uteblev eller om svaren mötte något exklusionskriterium. Om 
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presumtiva deltagaren skattade ≥ 9 på depressionsmåttet QIDS-A17-SR (Bernstein et al., 2010), 
samtidigt som de inte redan i anmälan beskrev något exklusionskriterium, blev de uppringda av 
en behandlare eller medlem av forskargruppen för genomförande av en semistrukturerad 
diagnostisk intervju.  
 
Den strukturerad telefonintervjun utfördes utifrån en reviderad version av Mini Internationell 
Neuropsykiatrisk Intervju version 7.0.0 (M.I.N.I.; Sheehan, 1998). För att fördjupa och öka 
tillförlitligheten i bedömningen av suicidrisk ersattes suiciddelen med Columbia 
bedömningsskala för självmordsbenägenhet (C-SSRS; Posner et al., 2011). Kriteriet 
“irritabilitet” lades till i depressionsavsnittet av intervjun och vissa formuleringar förenklades 
utifrån barnversionen av intervjuformuläret (M.I.N.I. KID 6.0; Sheehan & Lecrubier, 1998–
2010). I intervjun kartlades depressionssymptom och svårighetsgrad, suicidrisk, samsjuklighet, 
funktionsnivå, mognadsgrad och om patienten uppfyllde kriterier för inklusion respektive 
exklusion. Alla ärenden diskuterades vid en remisskonferens där den som genomfört intervjun 
presenterades resultaten och gav sin samlade bedömning med rekommendation om inklusion 
alternativt exklusion. Det slutgiltiga beslutet om inklusion respektive exklusion fattades av 
behandlingsansvarig i projektet, i mer komplexa fall efter rådgivning med psykiatriker, och 
återkopplades sedan till ungdomen av den som genomfört bedömningsintervjun. Då vårdbehov 
förelåg hos de deltagare som inte kunde inkluderas i studierna uppmanades de att på egen hand 
uppsöka vård. Vid svårare problematik och/eller särskilt ung ålder skrevs en remiss till lämplig 
instans av legitimerade psykologer från forskningsgruppen.  
 
Behandlingsprocedur 
Behandlingsmodellen i studie 1 var psykodynamiskt inriktad och pågick under åtta veckor.  De 
två behandlingarna i studie 2 innefattade åtta moduler vardera som kunde genomföras under 
maximalt tio veckor, där den ena behandlingen var baserad på psykodynamisk terapi och den 
andra på kognitiv beteendeterapi. Samtliga behandlingar var internetadministrerade och 
självhjälpsbaserade men patienten tilldelades en behandlare och hade möjlighet till 
behandlarstöd via chatt i 30 minuter per vecka. Deltagarna fick också kontinuerlig feedback på 
genomförda uppgifter av sina behandlare. Behandlarna instruerades att spendera maximalt 15 
minuter i veckan per deltagare på den individuella återkopplingen. Varje vecka distribuerades 
en ny behandlingsmodul och vid uteblivna svar på övningar och veckomätningar eller då 
deltagare uteblivit från chatt skickades påminnelser via meddelande på plattformen eller sms.  
 

Psykodynamisk terapi i ERiCA  
Självhjälpsmaterialet i studiens psykodynamiskt orienterade internetbehandling utformades 
ursprungligen av Mechler och Lindqvist (2019). Modul 1 hade temat anknytning, basaffekter 
och konflikttriangeln. Modul 2 hade temat överjaget, skam och självmedkänsla. Modul 3 hade 
temat ångest och ångestreglering. Modul 4 hade temat affektteori och den interna upplevelsen 
av känslor. Modul 5 hade temat försvarsmönster. Modul 6 hade temat ilska, ledsenhet och skuld. 
Modul 7 hade temat samhörighet/beroende och självständighet/oberoende relationsmönster. 
Modul 8 hade temat att dela känslor i viktiga (nära) relationer och att identifiera och reparera 
relationsbrott.  
 
 Kognitiv beteendeterapi i ERiCA 
Självhjälpsmaterialet i studiens internetbehandling med kognitiv beteendeterapi är 
ursprungligen författat som en del av ett doktorandprojekt vid Linköpings Universitet (Topooco 
et al., 2018; Topooco et al., 2019). Modul 1 hade temat psykoedukation om depression och 
behandlingsformatet. Modul 2 hade temat beteendeanalys och över- och underskottsbeteenden. 
Modul 3 hade temat beteendeaktivering med kartläggning i form av måendekalender. I modul 
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4 kunde patienten välja mellan 4 teman; motivation, prokrastinering, sömn eller fysisk aktivitet. 
Modul 5 hade temat tankar vid depression och kognitiv omstrukturering. Modul 6 hade temat 
oro och ångest där patienten kunde välja mellan 4 teman; allmän ångest, oro, panikångest eller 
social ångest. Modul 7 hade temat negativa känslor och självkänsla. Modul 8 hade temat 
sammanfattning och återfallsprevention.  
 
 Behandlare 
Behandlarna utgjordes främst av studenter som påbörjat termin 9 och 10 psykologprogrammet 
vid Stockholm- och Uppsala universitet, men även två legitimerade psykologer som var 
projektansvariga för studien hade varsin behandling i studie 1. Studentbehandlarna fick två 
utbildningsdagar inom projektet varav en avhandlade bedömning utifrån den strukturerade 
intervjun M.I.N.I. (Sheehan, 1998). Den andra dagen låg fokus på den specifika 
behandlingsformen, hantering av plattformen och genomgång av hantering av data och 
konfidentiella uppgifter. En gång i veckan under behandlingens gång hade behandlarna tillgång 
till klinisk handledning utifrån terapiinriktning.  
 
Etiska överväganden 
Studie 1 har prövats och godkänts av etikprövningsnämnden i Stockholm (Diarienummer: 
2018/2268–31/5). Studie 2 har prövats och godkänts av etikprövningsnämndens uppsalafilial 
(Diarienummer: 2019–03023). På ERiCA-projektets hemsida där deltagarna kunde ansöka 
fanns information tillgänglig om rekryteringsprocess, studiedesign, inklusions- och 
exklusionskriterier, datahantering, rådande sekretess, att deltagande var frivilligt och att det när 
som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Endast deltagare över 15 år inkluderades i 
studien vilket innebar att de själva hade möjlighet att (utan godkännande från målsman) ge ett 
informerat samtycke, utifrån Lagen om etikprövning: 18 § (Lag (2003:460) om etikprövning 
av forskning som avser människor). I samband med den semistrukturerade diagnostiska 
intervjun upprepades relevanta delar av informationen innan deltagaren ombads ge ett muntligt 
samtycke. Deltagaren hade dessförinnan lämnat ett skriftligt samtycke i samband med 
studieanmälan. Vid försämring under behandlingens gång, exempelvis i form av kraftigt 
förhöjda symptomskattningar eller suicidtankar, fanns riktlinjer för hur behandlarna skulle gå 
tillväga. I ett första steg skulle behandlaren då kontakta ungdomen för att undersöka orsak och 
svårighetsgrad och vid allvarliga fall ta kontakt med projektets 
behandlingsansvarige. Dataintegritet hanterades genom att varje deltagare tilldelades en 
individuell användarkod vid registrering. Deltagare bibehöll på så sätt sin anonymitet vid dialog 
med (och om) patienten via plattformen Iterapi (Vlaescu, Alasjö, Miloff, Carlbring & 
Andersson, 2016) vilket även möjliggjorde sammanställning av data i avidentifierad form. 
Personuppgifter behandlades enligt EU:s dataskyddförordning GDPR, artikel 6.1 
(Datainspektionen, 2016) 
 
Mätinstrument för kriterie- och prediktorvariabler 
ERiCA-projektets studier innefattade tre huvudsakliga mätbatterier: förmätning från screening, 
veckovisa mätningar under pågående behandling samt slutmätning. I studie 1 genomfördes 
även 6-månadersuppföljning. I studie 2 kommer deltagarna att följas upp 1, 6 respektive 12 
månader efter behandlingsslut. De mått relevanta för den aktuella studien var GAD-7 (Spitzer, 
Kroenke, Williams, & Löwe, 2006) som mätte samtidig ångest, PID-5-BF (Krueger, Derringer, 
Markon, Watson & Skodol, 2013) som mätte negativ affekt och QIDS-A17-SR (Rush et al., 
2003) som mätte depressionsnivå vid förmätning och som också användes som utfallsmått i 
vecka fyra.  
 

Depressionsnivå 
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Första dagen i varje behandlingsvecka administrerades veckomätningar av depressionsnivå via 
plattformen. Måttet för depressionsnivå användes som både prediktor- och kriterievariabel och 
mättes med The Quick Inventory of Depressive Symptomatology-Adolescent (17 item) Self 
Report (QIDS-A17-SR; Rush et al., 2003). Formuläret är en självskattningsskala med 17 items 
som avser mäta depressionsnivå under de senaste sju dagarna. Formuläret är utformat utifrån 
de nio kriteriesymptomen i den femte upplagan av diagnosmanualen Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013). Frågorna utgår 
från symptomen sömnrubbningar, nedstämdhet, förändringar i aptit eller vikt, koncentration, 
självkritik, suicidalitet, generellt intresse, energinivå, rastlöshet och skattas från 0 till 3 där en 
högre siffra speglar ökad patologisk svårighetsgrad (Rush et al., 2003). Ett 17:e item (fråga 6) 
som mäter irritabilitet har adderats i denna version som är utvecklad för ungdomar. För QIDS-
SR-16 (som är identisk med QIDS-A17-SR med undantag från tillägget av kriteriet irritabilitet) 
har Cronbach's α uppmätts till 0.86 för tonåringar, vilket innebär att reliabiliteten i form av 
intern konsistens är god (Bernstein et al., 2010).  
 
 Samtidig ångest 
Grad av samtidig ångest mättes med Generalised Anxiety Disorder 7-item Scale (GAD-7; 
Spitzer et al., 2006) som är en kort självskattningsskala utformad för att mäta symptom vid 
generaliserat ångestsyndrom. Frågorna avser de senaste två veckorna och poängsätts från 0 (inte 
alls) till 3 (dagligen). Vid screening av ångeststörning är rekommenderat tröskelvärde 10 poäng 
eller mer. Formuläret har god reliabilitet i form av intern konsistens (Cronbach´s α = 0.92) och 
är ett effektivt verktyg med god validitet och reliabilitet för screening av generaliserat 
ångestsyndrom (Spitzer et al., 2006).  
 
 Negativ affekt 
Grad av det maladaptiva personlighetsdraget negativ affekt mättes med The Personality 
Inventory for DSM-5 Brief Form (PID-5-BF; Krueger, Derringer, Markon, Watson & Skodol, 
2013). Varje domän innehåller fem påståenden och individen besvarar varje påstående utifrån 
hur väl det beskriver honom eller henne enligt en fyrgradig skala från 0 (falskt eller ofta falskt) 
till 3 (sant eller ofta sant). Högre värden indikerar mer omfattande dysfunktion i den specifika 
personlighetsdomänen. Formuläret i sin originalform är ett personlighetsinventorium utvecklat 
av Krueger, Derringer, Markon, Watson och Skodol (2012) för mätning av 25 maladaptiva 
personlighetsdrag som utgör fem överordnade domäner enligt en dimensionell modell för 
personlighetsproblematik. De fem domänerna (negativ affekt, distansering, antagonism, 
hämningslöshet och psykoticism) motsvarar de fem personlighetsdragen i den vedertagna 
femfaktormodellen av personlighetsdrag (APA, 2013). Framför allt tycks domänen negativ 
affekt korrelera med draget neuroticism i femfaktormodellen (Bagby & Widiger, 2018; Suzuki 
et al., 2017). 
 
I en studie av Anderson, Sellbom och Salekin (2018) fann man stöd för reliabiliteten hos PID-
5-BF och att instrumentet kan användas som ett screeningmått för dimensionella maladaptiva 
personlighetsdrag, även om faktorstrukturen bara delvis fick stöd. Resultat från en studie av 
Fossati, Somma, Borroni, Markon och Kruger (2017) visade att PID-5-BF är ett reliabelt 
screeningformulär för att upptäcka personlighetspsykopatologi hos ungdomar i en italiensk 
kontext. De fann god test-retest reliabiliteten för domänen negativ affekt, medan reliabiliteten i 
form av intern konsistens var tveksam (Cronbach´s α = .64). Formuläret i sin helhet uppvisade 
adekvat faktorstruktur och reliabilitet i form av intern konsistens (Cronbach´s α = .83).  
  
Undersökningsdesign 
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För att undersöka antal deltagare med en tidig behandlingsrespons i den aktuella populationen 
beräknades först värdet på kriterievariabeln för samtliga deltagare. Kriterievariabeln tidig 
behandlingsrespons, så som den definierats i föreliggande studie, avgjordes utifrån storleken av 
en patients individuella förändring på utfallsmåttet för depressionsnivå (QIDS-A17-SR; Rush 
et al., 2003). Huruvida förändringen i poäng på utfallsmåttet översteg indexvärdet för reliabel 
förändring beräknades enligt metoden i Jacobson och Traux (1991) för utfallsmåttet i vecka 
fyra. De deltagare med en reliabel förändring över indexvärdet i positiv riktning ansågs ha 
uppnått tidig behandlingsrespons och kategoriserades som förbättrade. De deltagare med en 
reliabel förändring i negativ riktning eller som inte uppnådde kriteriet för statistisk reliabilitet 
behandlades som att de inte uppnått tidig behandlingsrespons. Kriterievariabeln tidig 
behandlingsrespons kodades sedan binärt (0=uppnår ej tidig behandlingsrespons, 1=uppnår 
tidig behandlingsrespons). Samtliga oberoende variabler i den statistiska modellen 
(depressionsnivå, samtidig ångest, ålder och negativ affekt) var kontinuerliga.  
 
Analysmetoden binär logistisk regression användes för att avgöra de valda variablernas unika 
påverkan på sannolikheten för en patient att uppnå tidig behandlingsrespons. Samtliga analyser 
utfördes med mjukvaran IBM SPSS (version 25). Deltagarantalet var N=147 och innefattade 
både deltagare som genomgått behandling under studie 1 och 2 utan särskiljning av grupperna. 
Binär logistisk regressionsanalys utfördes med alla prediktorvariabler i en och samma modell 
(s.k. forced entry) för att undersöka förmågan hos variablerna att predicera tidig 
behandlingsrespons. Demografiska data avseende ålder och kön togs fram.  
  
Databearbetning och statistiska analyser 
 Beräkningar  
Av det totala antalet deltagare som ingick i analysen (N = 147) hade 118 individer fullständiga 
mätvärden på utfallsmåttet i fjärde veckan. I de initiala beräkningarna klassificerades de 
deltagare som saknade mätvärden i fjärde veckan (n = 29) som oförändrade. Individuella 
beräkningar utfördes för resterande deltagare för att avgöra om förändringarna uppnådde 
kriteriet för tidig behandlingsrespons. Tidig behandlingsrespons, så som det definierats i 
föreliggande studie, innebar att förändringen var statistiskt reliabel enligt kriteriet i modellen 
av Jacobson och Truax (1991). Enligt kriteriet ska indexvärdet för förändringen (RCI) vara 
mindre än -1.96 för att man med 95% säkerhet (p <.05) ska kunna fastslå att en reliabel 
förändring har skett. Ett indexvärde över 1,96 innebär en reliabel försämring. Ett indexvärde 
mellan dessa två värden innebär att förändringen inte kan sägas vara statistiskt reliabel.  
Indexvärdet för reliabel förändring beräknades genom att dividera skillnaden mellan 
observerade poäng vid de två valda mätpunkterna (förmätning och mätning i vecka fyra) med 
standarddifferensen	(𝑠$%&&). Standarddifferensen beskriver den spridning i fördelning av 
förändringspoäng som kan förväntas då ingen faktisk förändring har förekommit och 
beräknades med hjälp av standardfelet (SE). Standardfelet beräknades utifrån reliabiliteten 
enligt Cronbach´s α för mätinstrumentet (r= 0.86; Bernstein et al., 2010), och 
standardavvikelsen för utfallsmåttet vid förmätningen (SD = 3.960). Gränsvärdet för en 
statistiskt reliabel förändring beräknades genom att multiplicera indexvärdet för signifikant 
förbättring med standarddifferensen. Samtliga formler presenterade nedan är hämtade från 
Jacobson och Traux (1991).  
 

𝑅𝐶 =
𝑥+,-. − 𝑥+01

𝑠$%&&
		→ 		𝑅𝐶	 ×	𝑠$%&& 	= 	 𝑥+,-. −		𝑥+01 

𝑠$%&& = 42(SE)9 = 42(1.509)9 = 2.134 
 

𝑆𝐸 = 𝑆𝐷√1 − r = 3.96√1 − 0.86 = 1.509 
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→	𝑥+,-. −		𝑥+01 = 	−4.183 

 
𝑥+01= poäng på QIDS-A17-SR vid förmätning och 𝑥+,-.= poäng på QIDS-A17-SR i vecka 4 
 
Gränsvärdet för minsta individuell förändring av depressionsnivå som till 95% sannolikhet 
kunden sägas inte bero på slumpen eller överlappande mätvärden var således 4.183 poäng. Det 
innebar i praktiken att det krävdes en minskning på minst 5 poäng på utfallsmåttet (QIDS-A17-
SR) för att kategoriseras i gruppen med tidig behandlingsrespons.  
 
 Statistiska analyser  
Binär logistisk regression är en metod för hypotesprövning som går att använda då den beroende 
variabeln är dikotom eller kan kodas binärt i två kategorier. Metoden ställer inga krav på 
normalfördelning vilket innebär att analysen fungerar för olika typer av data. Den ställer heller 
inga krav på att förhållandet mellan beroende och oberoende variabel måste vara linjärt som i 
klassisk regressionsanalys. Två andra villkor måste istället uppfyllas för att resultaten från binär 
logistisk regressionsanalys ska bedömas vara tillförlitliga. Det ena handlar om linjäritet och är 
baserat på antagandet att det finns en linjär relation mellan en kontinuerlig prediktor och 
logaritmen för utfallsvariabeln. Antagandet om linjäritet i binär logistisk regression kan testas 
genom att undersöka om interaktionstermerna mellan prediktorerna och utfallslogaritmen är 
signifikanta (Hosmer & Lemeshow, 1989). Det andra antagandet i binär logistisk 
regressionsanalys är att mätfelen i modellen ska vara oberoende av varandra. Överträdelse av 
villkoret kan uppstå då mätvärden korrelerar med varandra eller varierar mellan grupper och 
kan undersökas genom värdet på 𝜒9 (Goodness-of-Fit Statistics). Ration ska inte vara nära eller 
större än 2 men inte heller mindre än 1 (Field, 2013). Vid analys med logistisk regression ska 
modellen även kontrolleras för multikolliniaritet. Multikolliniaritet innebär att oberoende 
variabler samvarierar starkt, vilket bland annat kan leda till att regressionsekvationen blir 
mindre pålitlig och att det blir svårare att avgöra det unika bidraget från varje enskild 
predikorvariabel. För att kontrollera för kolliniaritet beräknas toleransvärden och Variance 
Inflation Factor (VIF) för varje enskild oberoende variabel på samma sätt som i en linjär 
regression (Borg & Westerlund, 2012). Toleransvärden jämförs sedan med Menards (1995) 
rekommenderade gränsvärde (<.1) och VIF-värden med Myers (1990; i Fields, 2013) 
rekommenderade gränsvärde (>10). Värden <.1 respektive ≥10 indikerar att det finns problem 
avseende multikolliniaritet.  
 
Pallant (2010) rekommenderar att kontroll för extremvärden är en del av den inledande 
datascreeningsprocessen i logistisk regression. Ett potentiellt extremvärde i aktuella data 
upptäcktes utifrån de standardiserade residualerna i stickprovet. Efter att den enskilda 
deltagarens mätvärden bedömts trovärdiga inkluderades deltagarens mätvärden i 
analysen.  Pallant framhåller vidare att rekommendationer om lämplig stickprovsstorlek i 
logistisk regression kan variera, men antalet deltagare måste anpassas utifrån det antal 
oberoende variabler som inkluderas i modellen. Ett litet stickprov med ett stort antal prediktorer 
kan ställa till med problem i analysen. Tabachnick och Fidell (2014) anger en formel för att 
beräkna gränsvärdet för minsta stickprovstorlek i en multipel regression som undersöker 
enskilda prediktorer: N> 104 + m, där m står för antalet prediktorer. 
 
Tillämpning av en logistisk regression kräver ett metodval innan analysen kan genomföras. I 
en hierarkisk regressionsanalys inkluderas en eller flera oberoende variabler stegvis i block i en 
hierarkisk ordning utifrån forskarens förståelse av deras relevans i tidigare forskning. I en 
stegvis metod kan oberoende variabler inkluderas eller exkluderas beroende på huruvida de 
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signifikant bidrar till att predicera den beroende variabeln eller inte. Den vanligaste metoden 
vid en regressionsanalys kallas “Enter-metoden” (eller forced entry) vilket innebär att samtliga 
oberoende variabler inkluderas simultant i analysen (Pallant, 2010). I metoden ska valet av 
relevanta prediktorer kunna motiveras av tidigare forskning men, till skillnad från den 
hierarkiska metoden, tas inga beslut på förhand om variablernas inbördes prediktionsvärde 
(Field, 2013). Valet av prediktionsvariabler i den aktuella studien utgår i största möjliga mån 
från tidigare forskning men utan hypoteser om deras inbördes relevans, varför Enter-metoden 
användes.           
 
 Bortfall 
Mätvärden på utfallsmåttet i vecka fyra saknades för 29 av de 147 deltagarna. Vid klassificering 
av deltagare utifrån att ha uppnått kriteriet för tidig behandlingsrespons kategoriserades 
deltagare med saknade mätvärden som oförändrade (0 = uppnår ej tidig behandlingsrespons). 
För att pröva tillförlitligheten i studiens fynd genomfördes utöver huvudanalysen ytterligare 
beräkningar där data hanterades genom Last-Observation-Carried-Forward (LOCF). LOCF är 
en standardmetod för att hantera saknade data är där saknade värden ersätts av en deltagares 
senast observerade mätvärde. Analyserna tillämpas sedan som om datasetet vore komplett 
(Salim, Mackinnon, Christensen & Griffiths, 2008). Analysen utgick då från individens senast 
ifyllda veckomätning, vilka kunde variera i tidpunkt från förmätning till vecka tre.  
  

Resultat 
                                                                                                              
Andel deltagare med tidig behandlingsrespons 
I Tabell 2 redovisas medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för oberoende mått av 
prediktorvariablerna och underlag för kriterievariabeln tidig behandlingsrespons. Skattningar 
av depressionsnivå vid förmätning utgjorde underlag i beräkningarna av vilka deltagare som 
uppnådde tidig behandlingsrespons. Endast för de beräkningarna var värden för 
standarddifferensen (𝑆$%&&) och standardfelet (SE) relevanta, varför de mätvärdena redovisas 
endast för utfallsmåttet. I Figur 1 redovisas andelen deltagare som uppnår tidig 
behandlingsrespons utifrån kriteriet om reliabel förändring (Jacobson & Truax, 1991).  
 
Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för prediktor- och kriterievariabel för samtliga 
deltagare (N = 147) vid för- och eftermätningar utifrån samt Cronbach´s alpha (α). Standardfel 
och standarddifferens redovisas endast för skattning av depressionsnivå. 
 
Mätinstrument M (SD)  SE 𝑆$%&&         α  
 
Förmätning 

QIDS-A17-SR 15.225 (3.960) 1.509 2.134 .86 
GAD-7 11.986 (4.322)   .92 
PID-5-BF 9.803 (2.791)    .64 

 
Mätning vecka fyra 

QIDS-A17-SR 11.720 (4.608) 
 
Not. Cronbach´s α för samtliga mätinstrument: QIDS-A17-SR (Bernstein et al., 2010), GAD-7 
(Spitzer et al., 2006), PID-5-BF; (Fossati et al., 2017). 
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Figur 1. (N=147). Grafen visar antalet individer med tidig behandlingsrespons (n = 40) eller 
utebliven behandlingsrespons (n = 107), utifrån gränsvärdet för statistiskt reliabel förändring (-1.96) 
i vecka fyra, binärt kodade (0 = ej tidig behandlingsrespons, 1 = tidig behandlingsrespons). De tre 
individer med en reliabel försämring enligt figuren kategoriserades som oförändrade i 
huvudanalysen.  
 
Analys av den statistiska modellen 
När antagandet om linjäritet testades överskred samtliga variablers interaktioner 
signifikansnivån (p>.05). Mätvärden inkluderade i analysen var oberoende av varandra enligt 
𝜒9och resultatet av linjär regressionsanalys innebar att multikolliniaritet kunde uteslutas. 
Samtliga villkor för logistisk regression möttes.  
 
Den fullständiga modellen var statistiskt signifikant 𝜒9(4, N = 147) = 17,104, p <.002, vilket 
indikerar att modellen kunde urskilja deltagare som uppnådde respektive inte uppnådde tidig 
behandlingsrespons. Modellens förmåga att predicera tidig behandlingsrespons förbättrades, 
från 72.8% till 75.5%, efter att prediktorvariablerna inkluderats i modellen. Modellen som 
helhet förklarade mellan 11% (Cox & Snell 𝑅9) och 15.9% (Nagelkerke 𝑅9) av variansen i 
grupptillhörighet för uppnådd respektive utebliven tidig behandlingsrespons. Modellen kunde 
korrekt klassificera 75,5% av fallen (22,5% som uppnådde tidig behandlingsrespons och 95.3% 
där effekten uteblev). Av de oberoende variablerna var det endast depressionsnivå och negativ 
affekt som bidrog statistiskt signifikant till modellen, vilket framgår i Tabell 3. Oddskvoten 
visar oddset att förändras av ett extra skalsteg för den oberoende variabeln. Oddskvoter som är 
större än 1 innebär att oddset ökar, medan oddskvoter som är lägre än 1 innebär att oddset 
minskar. Den starkaste prediktorn var depressionsnivå, med en oddskvot på 1.225. Det innebär 
att för varje ökat poäng i skalan för den oberoende variabeln depressionsnivå ökar oddset att 
uppnå tidig behandlingsrespons 1.225 gånger, även när andra faktorer i modellen kontrollerats 
för. Oddset att uppnå tidig behandlingsrespons har då blivit 22.5% större. I Tabell 3 framgår att 
effekten är statistiskt signifikant (p = .001), vilket ska tolkas som att effekten sannolikt inte är 
orsakad av slumpmässig variation i det datamaterial som undersökts. Den andra variabeln med 
statistisk signifikans (p = .027) enligt tabell 3 är negativ affekt. Oddskvoten är lägre än 1 (.834) 
vilket innebär att sannolikheten att uppnå tidig behandlingsrespons istället minskar med varje 
poängökning på prediktorvariabeln negativ affekt.  
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Tabell 3. Binär logistisk regressionsanalys av tidig behandlingsrespons inklusive 
prediktorvariabler depressionsnivå, samtidig ångest, negativ affekt och ålder.  
                       95% KI för 
 Prediktor                    B         S.E  Wald       df       p     Oddskvot           oddskvoten 
                    
                  Nedre             Övre 

 
Not. Data från ERiCA-projektets två studier 2019. Den beroende variabeln har dikotomiserats 
(0 = ej tidig behandlingsrespons, 1 = tidig behandlingsrespons), Cox & Snell’s 𝑅9 = 9.7. 
Nagelkerke’s 𝑅9= 13.7. N = 147.  
 
I ett sista steg utfördes en kompletterande statistisk analys där bortfall istället ersatts med data 
från de senast observerade mätvärdena (LOCF), 𝜒9(4, N = 147) = 15.073, p <.005). I denna 
analys var depressionsnivå den enda variabeln som bidrog signifikant till modellens prediktiva 
förmåga med en oddskvot på 1.219. Utan variablerna kunde modellen predicera utfall i 68.7% 
av fallen och med tillägg av våra variabler kunde modellen predicera utfall i 70.7% av fallen. 
Modellen kunde korrekt klassificera 23.9 % av de som uppnådde tidig behandlingsrespons och 
92.1 % av de som inte uppnådde tidig behandlingsrespons. Modellen som helhet förklarade 
mellan 9.7% (Cox & Snell 𝑅9) och 13.7% (Nagelkerke 𝑅9) av variansen i grupptillhörighet för 
uppnådd respektive utebliven tidig behandlingsrespons.   
 

Diskussion	
	
För att bidra med kunskap om individuella förändringsmönster i psykologisk behandling 
kartlades andelen ungdomar med tidig behandlingsrespons i internetförmedlad 
depressionsbehandling. Vidare undersöktes relevanta patientvariablers förmåga att predicera 
tidig behandlingsrespons i stickprovet. 	
	
Andelen ungdomar med tidig behandlingsrespons var 27% (n = 40) i det aktuella stickprovet 
utifrån kriteriet om statistiskt reliabel förbättring (Jacobson & Truax, 1991). I en metaanalys 
sammanställde Beard och Delgadillo (2019) resultat från studier av tidig behandlingsrespons 
hos vuxna i olika typer av behandling för ångest och depression. Uppskattningsvis hälften 
(47.9%) av alla deltagare hade tidig behandlingsrespons utifrån kriterier i respektive studie 
vilket är en påtagligt större omfattning än i det aktuella stickprovet. Enligt Renaud et al. (1998) 

Depressionsnivå
QIDS-A17-SR 

.203 .062 10.605 1 .001 1.225      1.225          1.385 

Ångest 
GAD-7 

-.36 .055 .413 1 .521 .965        .866          1.076 

Negativ affekt 
PID-5-BF 

-.182 .082 4.859 1 .027 .834        .709            .980 

Ålder .273 .161 2.896 1 .089 1.314        .959          1.801 

 
Konstant 

 
-6.66 

 
2.959 

 
5.066 

 
1 

 
.024 

 
.001 

 



 

 
 

21 

förekom tidig behandlingsrespons hos 32.3% av ungdomar i traditionell psykologisk 
behandling. Andelen angränsar den som uppmättes i den aktuella studien, vilket indikerar att 
andelen ungdomar med tidig behandlingsrespons i internetbehandling kan vara jämförbar med 
den för ungdomar i traditionell psykologisk behandling. 	
	
För att besvara frågeställningen i vilken utsträckning de fyra valda bakgrundsvariablerna kunde 
predicera tidig behandlingsrespons hos undersökningsdeltagarna utfördes en binär logistisk 
regressionsanalys. Analysen visade att den statistiska modellen var signifikant och kunde 
urskilja deltagare som uppnådde respektive inte uppnådde tidig behandlingsrespons. Den 
statistiska modellen kunde, utan inklusion av de valda prediktorvariablerna, korrekt klassificera 
72.8% av de individer som uppnådde tidig behandlingsrespons. Då prediktorvariablerna 
adderades till modellen ökade förmågan att identifiera individer med tidig behandlingsrespons 
med 2.7%. Det innebär att modellens förmåga att identifiera de individerna med större 
sannolikhet att få en tidig förbättring är begränsad men överträffar en helt slumpmässig 
prediktering.  
 
Modellen kunde i högre utsträckning identifiera de individer som inte uppnådde tidig 
behandlingsrespons och därmed låg i riskzonen för att inte förbättras. Information om vilka 
patienter som löper ökad risk för uteblivet behandlingssvar kan ge en signal om att en pågående 
behandling inte är verksam och borde avbrytas eller intensifieras, vilket kan vara användbart 
för kliniker inför behandlingsbeslut. Ett lyckat exempel på när sådan information kommit till 
nytta visas i en studie av internetbehandling för insomni av Forsell et al. (2019). Patienter som 
tidigt bedömdes ligga i riskzonen för uteblivet behandlingssvar randomiserades istället till 
antingen fortsatt behandling med en standardversion av kognitiv beteendeterapi, eller till en 
mer intensiv form av anpassad kognitiv beteendeterapi. För patienter som initialt riskerade att 
inte svara på behandling var den anpassade behandlingen signifikant mer framgångsrik än 
standardbehandlingen vilket ger skäl för ökad kunskap om patientgrupper med försämrad 
prognos i psykologisk behandling.	
	
Den statistiska analysen visade att oddsen för att uppnå tidig behandlingsrespons ökade något 
med varje poängenhet på symptomskalan för depression vid förmätning. En positiv relation 
mellan hög depressionsnivå bekräftas av resultat från tidigare studier av traditionell behandling 
för ungdomsdepression, där högre depressionsnivå vid förmätning predicerar tidig förbättring 
(Napoleone et al., 2019; Cannon et al., 2010; Nelson et al., 2015; Jackson et al., 2017) vilket 
även verkar gälla för vuxna i internetbaserad behandling (Lutz et al., 2017; El Alaoui et al., 
2016). En möjlig förklaring till att individer med hög depressionsnivå vid förmätning har ökad 
sannolikhet att tidigt få en snabb förändring är det utrymme för förbättring som en hög 
symptomtyngd medför. Spek et al. (2008) rekommenderar därför att kontrollera för 
symptomatisk svårighetsgrad vid förmätning då denna variabel ska jämföras med utfall. Scott, 
Lewis och Marti (2019) fann en interaktionseffekt mellan depressionsnivå och ålder, där hög 
depressionsnivå vid behandlingsstart endast predicerade tidig behandlingsrespons för yngre 
ungdomar. Modellen som presenteras i föreliggande studie tar inte hänsyn till 
interaktionseffekter mellan de olika prediktorvariablerna. Ålder i sig har enligt den aktuella 
modellen ingen signifikant koppling till tidig behandlingsrespons. Resultaten har gått isär i 
tidigare studier som undersökt ålders påverkan på tidig behandlingsrespons, där vissa 
framhåller att yngre ungdomar har större sannolikhet att tidigt svara på behandling (Curry, 
Rohde & Simons, 2006) medan andra hävdar motsatsen (Napoleone et al., 2019). Stöd för att 
ålder skulle vara en prediktor för behandlingsrespons har inte hittats i någon av de 
översiktsartiklar avseende ungdomar i traditionell depressionsbehandling som tidigare 
redovisats (Weisz, McCarty & Valeri, 2006; Emslie, Kennard & Mayes, 2011). En möjlig 
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förklaring till de inkonsekventa fynden är att det tillåtna åldersspannet hos ungdomar ofta 
varierar mellan behandlingsstudier, med åldersgrupper på alltifrån 8–18 år (Napoleone et al., 
2019) till snävare spann på 12-17 år (Scott, Lewis & Marti, 2019). Att studera 
specifikt ungdomspopulationer medför dessutom per automatik en viss begränsning i 
stickprovets åldersspridning, vilket kan försämra förutsättningarna att hitta signifikanta 
associationer till prediktorvariablerna. 	
	
Det enda signifikanta sambandet utöver depressionsnivå som identifierades i föreliggande 
analys var en negativ association mellan personlighetsdomänen negativ affekt och tidig 
behandlingsrespons. Att associationen var negativ innebar att för varje ökat poäng på 
skattningsskalan för negativ affekt, minskade sannolikheten för tidig behandlingsrespons.  En 
sådan relation är i linje med Hengartners (2015) slutsatser som menar att negativ affekt 
predisponerar en individ till ökad behandlingsresistens och ett försämrat behandlingssvar. En 
negativ association bekräftas även i studier av personlighetsdraget neuroticism, som i hög 
utsträckning motsvarar negativ affekt (Bagby & Widiger, 2018; Suzuki et al., 2017), och som 
också kunnat predicera behandlingsutfall. En signifikant koppling mellan låg grad av 
neuroticism och ett positivt behandlingsutfall har konstaterats i både traditionell psykologisk 
behandling (Quilty et al., 2008) och i behandling förmedlad via internet (Spek et al., 2008). 
Studierna undersökte dock enbart prediktionsförmågan i förhållande till respons vid 
behandlingsslut, och att sambandet kan se annorlunda ut i förhållande till tidig 
behandlingsrespons går således inte att utesluta. 	
	
Komorbida ångesttillstånd vid egentlig depression är generellt associerat med ett försämrat 
sjukdomsförlopp och större svårigheter att tillgodogöra sig behandling (Birmaher et al., 2007). 
Oddsen att uppnå tidig behandlingsrespons skulle på dessa grunder kunna försämras vid en 
samtidig ångestproblematik. Resultat från den statistiska analysen fann dock ingen signifikant 
association mellan samtidig ångest och tidig behandlingsrespons i någon riktning. 	
	
Då tilläggsanalyser genomfördes utifrån LOCF ökade antalet deltagare med tidig 
behandlingsrespons med 4% (n=6). Denna skillnad indikerar att fler deltagare sannolikt skulle 
uppnått tidig behandlingsrespons om deras mätvärden från vecka fyra funnits tillgängliga, 
vilket modellen i den huvudsakliga analysen inte tar hänsyn till. Samtidigt försämras den 
prediktiva förmågan hos modellen som helhet och för de individuella prediktorvariablerna. 
Enligt den kompletterande analysen var depressionsnivå den enda variabeln som bidrog 
signifikant till modellens prediktiva förmåga, med en något lägre oddskvot (1.219) i förhållande 
till huvudanalysen. 	
	
Val av potentiella prediktorer	
Val av bakgrundsvariabler motiverades i största möjliga mån utifrån teoretisk förankring, men 
få studier har undersökt prediktorer för tidig behandlingsrespons i ungdomspopulationer. I 
synnerhet saknas studier av behandling via internet vilket försvårade konstruktionen av den 
teoretiska modellen. Samtidigt motiverar dessa kunskapsluckor föreliggande studies ambition 
att bidra till ökad kännedom om eventuella prediktorer i denna specifika behandlingskontext 
och för denna specifika åldersgrupp. Valet av prediktorvariabler begränsades även utifrån de 
mått som fanns tillgängliga i ERiCA-projektet. Med andra förutsättningar hade variabler utöver 
de i den aktuella modellen kunnat inkluderas. Exempelvis har den terapeutiska alliansen i 
tidigare studier visat god förmåga att predicera tidig behandlingsrespons hos ungdomar i 
depressionsbehandling (Labouliere, Reyes, Shirk & Karver, 2017). Kön är en annan variabel 
som i tidigare forskning visat sig kunna predicera behandlingsrespons. Att vara av kvinnligt 
kön är associerat till ett positivt utfall både tidigt i behandling (Scott, Lewis och Marti, 2019) 
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och vid behandlingsslut (Donker et al, 2013). I den aktuella studien exkluderades kön som 
bakgrundsvariabel på grund av att spridningen i det aktuella stickprovet var för liten (86% 
kvinnor). Prediktorerna i det aktuella teoretiska underlaget är återkommande i litteraturen i 
förhållande till både tidigt och generellt behandlingssvar och kan trots nämnda begränsningar 
anses vara tillräckligt förankrade i tidigare forskning. 	
	
Statistisk metod	
Entermetoden rekommenderas för binär logistisk regression då valet av prediktorer kan 
motiveras av tidigare forskning men hypoteser saknas om vilka av dessa som har störst prediktiv 
förmåga. Finns en sådan hypotes rekommenderas istället en hierarkisk (sekventiell) metod. 
Stegvisa metoder avråds ofta eftersom dessa förlitar sig på datorns förmåga att välja relevanta 
prediktionsvariabler utifrån matematiska kriterier, vilket gör att forskaren fråntas många 
betydelsefulla metodologiska beslut (Field, 2013). Då resultat av forskning på de valda 
prediktorerna i föreliggande studie är motstridiga, är en metod utan en förutbestämd hierarki att 
föredra vilket motiverar valet av Enter-metoden. 	
	
I de beräkningar som låg till grund för huvudanalysen kategoriserades deltagare med avsaknade 
mätvärden på utfallsmåttet i vecka fyra som oförändrade. För jämförelse gjordes sedan 
ytterligare en analys utifrån beräkningar på individens senast ifyllda veckomätning utifrån 
metoden LOCF. Metoden ger indikation om vilka som potentiellt kunnat uppnå tidig 
behandlingsrespons om saknade mätvärden funnits tillgängliga, eftersom LOCF utgår från 
patientens senaste mätvärde. Lachin (2016) har utvärderat LOCF som metod och avråder från 
att tillämpa metoden då den riskerar att leda till bias och en partisk uppskattning av 
behandlingseffekten. För att undvika ett sådant scenario valdes ett mer konservativt 
förhållningssätt för aktuell huvudanalys, där förändring antogs ha uteblivit för de deltagare vars 
mätvärden saknades i vecka fyra.	
	
Mätmetod och definition av kriterievariabel	
Då konsensus saknas kring vilken tidpunkt som är optimal för att studera tidig 
behandlingsrespons, och eftersom mätmetoder varierar mellan studier, finns inga tydliga 
riktlinjer för hur fenomenet bör definieras i forskningssammanhang (Beard & Delgadillo, 
2019). I den aktuella studien definieras tidig behandlingsrespons utifrån kriteriet statistiskt 
reliabel förändring (Jacobson & Traux, 1991). Olika metoder för att mäta tidig 
behandlingsrespons i förhållande till hur väl de lyckades identifiera individer med ett senare 
positivt behandlingsutfall utvärderades av Rubel et al. (2014). Författarna jämförde metoderna 
kliniskt signifikant förändring och reliabel förändring i modellen av Jacobson och Truax (1991) 
med en statistisk mätmetod med hierarkiska klusteranalyser. Den statistiska mätmetoden hade 
högre specificitet i att korrekt identifiera individer med ett senare positivt utfall men missade 
även att identifiera många med tidig behandlingsrespons. Beräkningar utifrån de enklare 
mätmetoderna definierade fler individer med tidig behandlingsrespons men med lägre 
specificitet i förhållande till förmåga att förutsäga behandlingsutfall. Det styrker valet av 
reliabel förbättring som mätmetod i förhållande till mer statistiskt krävande analyser, eftersom 
utfall vid avslutad behandling inte var föremål för den aktuella analysen. En mindre 
komplicerad och mer lättillgänglig metod kan också enklare implementeras i klinisk praxis och 
därmed underlätta återkoppling om tidig behandlingsrespons till behandlare.	
 
Hantering av behandlingsgrupper 
Individer som ingick i det analyserade stickprovet randomiserades till olika behandlingar som 
även varierade i längd, vilket medför ett flertal hot mot den interna validiteten. Intern validitet 
avgör med vilken säkerhet man kan dra slutsatser om orsakssamband utifrån resultatet (Kazdin, 
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2017). Förekomst av tidig behandlingsrespons eller variablernas prediktiva förmåga kan ha 
varierat kraftigt mellan grupperna beroende på terapeutisk skolbildning. Om en sådan 
snedfördelning fanns jämnades den ut i sammanslagningen av grupperna och möjligheten att 
identifiera unika fynd från de olika behandlingarna gick därmed förlorad. Utvärderingar av 
internetadministrerad kognitiv beteendeterapi och psykodynamiskt orienterade 
internetbehandlingar för depression har visat jämförbara effekter i tidigare studier av vuxna 
(Johansson et al., 2013), men det innebär inte att förändringen sker i samma takt. Dock verkar 
tidig respons förekomma oberoende av terapeutisk skolbildning (Beard & Delgadillo, 2019), 
vilket talar för att den teoretiska utgångspunkten för olika behandlingar är av mindre betydelse 
i den aktuella analysen. Att grupperna slogs samman innebar dessutom ökad statistisk kraft till 
fördel för vår analys.  
 
Generaliserbarhet	
För deltagande i ERiCA-studierna förutsattes att ungdomarna själva sökte sig till behandlingen 
vilket inte alltid är fallet för ungdomar som vårdas inom barn- och ungdomspsykiatrin. Ifall 
stickprovet inte var representativt för deprimerade ungdomar som får tillgång till psykologisk 
behandling på sedvanligt sätt kan det ha utgjort ett hot mot validiteten. ERiCA-projektets 
rekryteringsprocess var omfattande, geografiskt spridd och tog plats på sociala medier och med 
inklusions- och exklusionskriterier som tillät en stor spridning. Breda inklusionskriterier har 
visat sig leda till att deltagare i högre grad är representativa för den population som undersöks 
(Kooistra et al., 2009) och på dessa grunder kan en tillåtande urvalsprocess ha medfört att 
stickprovet var representativt för deprimerade ungdomar i Sverige. 	
	
Individer av kvinnligt kön var överrepresenterade i det aktuella stickprovet (86%) vilket 
försämrar möjligheten till generalisering av resultaten. Prevalensen för depression är högre för 
flickor än för pojkar även i normalpopulationen (Olsson & Von Knorring, 1997) och det finns 
en överrepresentation av kvinnor i psykoterapiforskning generellt (Ebert et al., 2016) vilket 
delvis kan förklara snedfördelningen. Denna överrepresentation bland flickor i 
normalpopulationen ger skäl åt syftet att ta reda på mer om vilka patientvariabler som kan 
predicera tidig behandlingsrespons i det aktuella stickprovet.	
	
Majoriteten av behandlarna i studien bestod av studenter vid de sista terminerna på 
psykologprogrammet. Detta kan ha inverkat på resultatens generaliserbarhet till klinisk praxis 
i reguljär vård där förutsättningarna för behandlare kan se annorlunda ut. Behandlarna i studien 
hade exempelvis tillgång till klinisk handledning varje vecka och fick påminnelser som gav 
möjlighet att korrigera avsteg från behandlingsmanualen. Denna struktur i kombination med att 
behandlingsinnehållet i hög grad var manualiserat kan ha minskat risken för så kallad 
“therapists drift”, vilket innebär att psykologen gör avsteg från evidensbaserad praxis och 
därmed riskerar att äventyra patientens behandlingsframgång (Waller, 2009).	
	
Mätinstrument	
De mätinstrument som distribuerades vid förmätning och som användes som mått för valda 
prediktorvariabler har vissa psykometriska brister. I SBU:s (2012) rapport som utvärderar det 
vetenskapliga stödet för diagnostiska mätinstrument vid förstämningssyndrom rekommenderas 
Child Behaviour Check List (CBCL; Achenbach, 1991) och Beck Depression Inventory-I 
(BDI-I; Beck, 1961) vid screening av depression hos barn och ungdomar. Enligt rapporten 
saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för rekommenderationer av QIDS-SR-16 (som är 
identisk med QIDS-A17-SR bortsett från item 6 om irritabilitet), även om måttet visar goda 
kvaliteter i överensstämmelse mellan patient- och klinikerskattning. Cronbach's α har uppmätts 
till 0.86 för QIDS-SR-16 för tonåringar (Bernstein et al., 2010), vilket indikerar god reliabilitet. 



 

 
 

25 

Denna koefficient användes i beräkningen av reliabel förbättring eftersom normer saknas för 
QIDS-A17-SR. Det ger en lägre tillförlitlighet i beräkningen av statistiskt reliabel förändring, 
även om mätinstrumenten har hög samstämmighet mellan items. 	
	
Valet av negativ affekt som prediktorvariabel grundar sig bland annat i studier som granskat 
femfaktormodellens personlighetsdrag neuroticism och dess förhållande till 
behandlingsrespons. Detta förutsätter en hög samstämmighet mellan domänen negativ affekt 
enligt PID-5-BF och femfaktormodellens personlighetsdrag neuroticism, vilket också 
bekräftats i ett flertal studier (Bagby & Widiger, 2018; Suzuki et al., 2017). Domänen negativ 
affekt i PID-5 har låg reliabilitet (Cronbach´s α .64) i en ungdomspopulation (Fossati et al., 
2017) men det är å andra sidan den enda studien som utvärderat instrumentets psykometriska 
egenskaper för yngre individer. Formuläret har för vuxna populationer visat adekvata 
psykometriska egenskaper (Anderson et al., 2018). 	
	
Mätinstrumentet (GAD-7; Spitzer et al., 2006) som mäter grad av samtidig ångest har goda 
psykometriska egenskaper för screening av generaliserat ångestsyndrom (Spitzer et al., 2006). 
Då den aktuella studien avsåg undersöka komorbida ångesttillstånd i bredare bemärkelse hade 
ett alternativt tillvägagångssätt för att bedöma samtidig ångestproblematik eventuellt varit att 
föredra. Ett möjligt sätt att uppskatta samtidig ångestproblematik hade varit genom att utgå från 
bedömningar vid den semistrukturerade diagnostiska intervjun (M.I.N.I.; Sheehan, 1998) som 
utfördes vid bedömningsprocessen. Nackdelen med ett sådant tillvägagångssätt hade varit att 
information om svårighetsgraden av tillståndet gått förlorad, vilket styrker valet att utgå ifrån 
en kontinuerligt skattad variabel. 	
	
Den semistrukturerade diagnostiska intervjun (M.I.N.I.; Sheehan, 1998) utgjorde det 
huvudsakliga underlaget i bedömningen av huruvida kriterierna för egentlig depression 
uppfylldes. Intervjun utfördes till stor del av oerfarna bedömare vilket kan ha påverkat den 
interna validiteten. Samtliga bedömare deltog vid obligatorisk utbildning av 
bedömningsinstrumentet inom ramen för projektet vilket kan tala för ökad samstämmighet i 
bedömningarna. Påverkan av individuella faktorer kan dock inte uteslutas då erfarenhet av 
instrumentet varierade, även om det semistrukturerade intervjuformatet borde innebära att brist 
på övning är av mindre betydelse. I tillägg till de diagnostiska intervjuerna baserades 
bedömningarna även på självskattad depressionsnivå med QIDS-A17-SR vilket ytterligare kan 
ha stärkt den interna validiteten.  
	
Etiska begränsningar	
Egentlig depression är ett allvarligt tillstånd associerat med påtagliga negativa konsekvenser 
för individen (Alaie et al., 2019). Detta bör tas i beaktande vid behandlingsstudier för specifikt 
ungdomar där en stor andel deltagare är omyndiga. Internetformatet ställer krav på ungdomens 
förmåga att arbeta självständigt med det material som distribueras. Kontakten med behandlare 
var begränsad, men tillägget av behandlarstöd i form av veckovisa chattar och återkoppling på 
uppgifter kan ha bidragit till ökad följsamhet och minskade avhopp utifrån kunskapsläget om 
behandlarstödets betydelse i internetbehandling (Richards & Richards, 2012). Information om 
behandlingens krävande struktur förmedlades redan vid telefonintervjun vilket gav ungdomarna 
möjlighet att direkt avstå behandling.	
	
Den omfattande urvalsprocessen underlättade bedömningen av individens lämplighet att delta 
i behandling. Tryggheten stärktes av att behandlingsansvarig legitimerad psykolog hade det 
yttersta ansvaret för deltagarna och även, i svårare fall, möjlighet att överlägga med en 
psykiatriker. Behandlarna hade tillgång till tydliga riktlinjer för hantering av en ungdom som 
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plötsligt försämrades samt möjlighet att konsultera legitimerad psykolog vid eventuella 
orostecken. Ett flertal remisser skrevs även till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar 
under screeningfasen. Deltagare med akut suicidrisk eller tidigare självmordsförsök 
exkluderades. I en granskning av behandlingsstudier av internetbehandling för depression fann 
Sander et al. (2019) att individer med suicidrisk ofta exkluderas, istället för att studierna tar 
hänsyn till denna patientgrupp. Eftersom deprimerade personer på gruppnivå har en förhöjd 
suicidrisk (Thapar et al., 2012) innebär denna särbehandling att en viktig målgrupp för 
depressionsbehandling går miste om en chans att få hjälp. Samtidigt kan svårt sjuka individer 
vara i behov av mer omfattande insatser som inte kan erbjudas inom ramen för en 
forskningsstudie över internet. Ett restriktivt förhållningssätt gällande inklusion av 
suicidbenägna deltagare och andra typer av försiktighetsåtgärder kan därför vara motiverade i 
studier där stickprovet utgörs av ungdomar. 	
	
Konklusioner och implikationer	
Patientfokuserad psykoterapiforskning med individuella förändringsmönster i fokus är ett nytt 
och expanderande forskningsfält vars resultat har potential att inverka på klinisk praxis där 
psykologisk behandling kan anpassas till den enskilda patienten. Det är därför viktigt att 
kliniker får kunskap om vilka förändringsmönster som innebär ökad sannolikhet att nå 
framgång i behandlingen och vilka patient- och interventionsvariabler som föregår en sådan 
förändring.	
	
Den aktuella studien vilar på ett antagande, om än grundat i empiri, om att tidig 
behandlingsrespons hos en individ i psykologisk behandling ökar sannolikheten att få ett 
positivt utfall vid behandlingsavslut. Då alla behandlingar inte hunnit fullföljas i tid för att 
inkluderas i den föreliggande uppsatsens databearbetning var möjligheten att studera 
association mellan tidig behandlingsrespons och behandlingssvar vid avslutad behandling 
utesluten. Att detta samband inte undersöks i det aktuella stickprovet kan framhållas som en av 
de större svagheterna med den aktuella studien. Resultat från tidigare forskning har dock gett 
tydliga indikationer på att tidig behandlingsrespons är en god prediktor för ett senare positivt 
behandlingsutfall (Beard & Delgadillo, 2019).	
	
Vikten av att studera prediktorer specifika för tidig behandlingsrespons bekräftas av studier 
som visat att de i viss mån skiljer sig från prediktorer av generell behandlingsrespons (Lutz et 
al., 2017; Davis et al., 2019).  Den statistiska modellen i föreliggande studie bidrar med 
begränsad kunskap om valda bakgrundsvariablers förmåga att predicera tidig 
behandlingsrespons, även om den indikerar att högt skattad depressionsnivå och lågt skattad 
negativ affekt kan vara av viss betydelse för att öka sannolikheten för tidig förbättring i 
behandlingen. Tidigare forskning av depressionsbehandling i traditionellt format har funnit 
liknande associationer, vilket kan indikera gemensamma tendenser hos internetterapi och 
sedvanlig terapi. Modellen kunde i högre utsträckning förutsäga vilka individer som inte fick 
tidig behandlingsrespons, än att predicera individer med tidig behandlingsrespons. Förmågan 
att identifiera personer med risk för en utebliven tidig respons kan vara viktig för att identifiera 
patienter som löper risk för ett generellt uteblivet behandlingssvar. Sådan information är av 
relevans vid implementering av stegvis vård, där behandlingens intensitet anpassas efter 
patientens vårdbehov. 	
	
En betydande metodologisk begränsning var att behandlingsgrupperna inte utvärderades 
separat trots att interventionerna skilde sig åt. Sammanslagna behandlingsgrupper utesluter 
möjligheten att dra slutsatser om de psykologiska teoribildningarna och behandlingsformernas 
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unika påverkan. Om individuella förändringsmönster såg olika ut beroende på terapeutisk 
inriktning gick dessa variationer förlorade i samband med sammanslagningen av grupperna. 	
	
Studien motiverades i hög grad av möjligheten att bidra med kunskap om tidig 
behandlingsrespons i internetterapi då den i nuläget är påtagligt begränsad och specifikt saknas 
kunskap om ungdomspopulationer. En ökad förståelse för vilka faktorer som kan förutspå en 
förbättring hos ungdomar för behandling i internetformat kan i förlängningen bidra till att 
individer i större utsträckning blir hjälpta redan i ung ålder, vilket hade kunnat förhindra och 
förebygga ett svårt och långvarigt sjukdomsförlopp. Resultat från föreliggande studie gällande 
andel ungdomar som uppnådde tidig behandlingsrespons bekräftar en förekomst i 
internetbehandling som liknar tidigare redovisad omfattning i traditionell 
depressionsbehandling av ungdomar. Individuell förändring beräknades med en enkel och 
lättillgänglig mätmetod med teoretisk förankring vilket talar till studiens fördel. En långsiktig 
uppföljning av resultaten hade varit att föredra, då det hade kunnat bidra till att fastställa den 
prediktiva förmågan för tidig behandlingsrespons för behandlingsutfallet i stort - för ungdomar 
i internetförmedlad depressionsbehandling i en svensk kontext.  
	
De konstaterade fynden behöver replikeras i framtida studier av tidig behandlingsrespons hos 
ungdomar i internetbehandling för att resultatens giltighet ska kunna säkerställas. För att kunna 
identifiera nya variabler med starkare prediktiv förmåga föreslås en mer explorativ ansats i 
framtida forskning om tidig behandlingsrespons. En större kunskap om prediktorer för tidig 
behandlingsrespons i internetbehandling för ungdomar kan bidra till en ökad förståelse för vilka 
variabler som ökar individers sannolikhet att förbättras av behandling. 
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