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Syftet med studien var att, i en psykiatrisk öppenvårdskontext, 

undersöka upplevelser av följsamhet hos patienter som genomgått en 

internetbaserad guidad självhjälpsbehandling för egentlig depression. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med deprimerade patienter och 

analyserades utifrån Interpretative Phenomenological Analysis. Resultatet 

visar att tidigare behandlare, personer i patientens omgivning samt den 

aktuella behandlaren upplevs påverka följsamheten.  Andra faktorer var 

patienternas tillit till och igenkänning i behandlingen, samt möjligheten att 

anpassa behandlingen till livet i övrigt. Komorbida tillstånd uppfattades som 

försvårande omständigheter för följsamheten medan depressionen i sig 

upplevdes som både försvårande och motiverande. Utifrån den kvalitativa 

ansatsen belyser studien ett delvis outforskat forskningsområde inom 

internetterapi. Resultatet är hypotesgenerande utifrån att ge förslag på hur 

behandlingen kan utvecklas för att förbättra följsamheten. Studien väcker 

tankar kring vidare forskning utifrån möjligheten att prognosticera 

följsamhet, hur andra diagnoser påverkar följsamhet och möjligheten att 

använda den terapeutiska förmågan i skriven form. 

 

Nyckelord: Följsamhet, internetbaserad psykoterapi, guidad självhjälp, 

depression, IPA 

 

 

 

 

 

  



The purpose of this study was to examine how patients in outpatient 

psychiatric care experience factors influencing their adherence to an 

Internet-based guided self-help treatment for major depression. Semi-

structured interviews were conducted with six patients and analyzed with 

Interpretative Phenomenological Analysis. The results show that other 

health care professionals, people in the patient’s environment, and the 

Internet therapist were experienced as affecting adherence. Other 

influencing factors were: patients' trust and recognition in their treatment, 

and the ability to adapt the treatment to life in general. Comorbid conditions 

were perceived as aggravating circumstances for adherence while 

depression itself was perceived as both aggravating and motivating. Based 

on the qualitative approach the study highlights a partially unexplored area 

of research in Internet therapy. The results generate new research 

hypotheses, by giving suggestions as to how the treatment can be developed 

to improve adherence in the future. The study highlights the need for further 

research focusing on  how to predict adherence, how comorbid diagnoses 

affect adherence and therapist’s ability to use written communication in 

treatment. 

 

Keywords: adherence, internet-based psychotherapy, guided self-help, 

depression, IPA 
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Inledning 

Depression innebär stort lidande för drabbade individer genom nedsatt livskvalitet och 

svårigheter att klara sitt vardagliga liv. Sjukdomen ger även upphov till samhällskostnader 

såsom arbetsbortfall och ansträngningar av sjukvårdsresurser. Enbart i Sverige uppgick 

kostnaderna för antidepressiva läkemedlen år 2002 till 1,6 miljarder, där minst två tredjedelar 

av denna kostnad kunde kopplas till depressionsbehandling (Statens Beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2004). Den totala omkostnaden i Sverige av både direkta och indirekta 

utgifter kopplat till depressionssjukdomar uppskattades år 1997 till 12 miljarder kronor under 

ett år (SBU, 2004) och till 33 miljarder kronor under 2005 (Sobocki, Lekander, Borgström, 

Ström & Runeson, 2007). Problemet är omfattande, även internationellt. Depressions-

sjukdomar var den fjärde största orsaken till ohälsa i världen 1997, enligt en kartläggning av 

WHO (SBU, 2004). Forskning visar att 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män 

drabbas av minst en behandlingskrävande depression någon gång i livet (Socialstyrelsen, 

2010). Forskning visar också att framförallt lindriga och medelsvåra depressioner ökat under 

den senaste 50 års-perioden. Vad detta beror på är ännu inte klarlagt (SBU, 2004). 

Teori 

Teoretisk modell av depression utifrån ett KBT-perspektiv. Depression inom 

kognitiv beteendeterapi (KBT) kan beskrivas utifrån Becks kognitiva triad (Figur 1) där den 

deprimerade har fastnat i ett mönster av negativa tankar om sig själv, framtiden och 

omvärlden (Westbrook, Kennerley, & Kirk, 2009). Personer med depression tenderar att 

uppmärksamma, minnas och tolka information och händelser negativt, vilket bekräftar och 

stärker deras negativa tankemönster. Positiva händelser ses som tillfälliga och övergående och 

något som ligger bortom individens möjlighet att påverka. Negativa händelser tillskrivs 

däremot den egna personen och betraktas som oföränderliga och långvariga. Den kognitiva 

förvrängningen leder till depressiva symptom som negativ självbild, orkeslöshet och bristande 

koncentrations- och minnesförmåga (Westbrook et al., 2009). 
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Negativ syn på sig själv       Negativ syn på framtiden 

   

 

                                

                                    Negativ syn på omvärlden 

Figur 1. Becks kognitiva triad. Översatt från Westbrook et al., 2009 

Vidmakthållande faktorer vid depression. Inom KBT betraktas depression förbli 

varaktig på grund av vidmakthållande processer (Westbrook et al., 2009), för illustration se 

figur 2. Den kognitiva förvrängningen gör att information och händelser ständig tillskrivs en 

negativ valör vilket leder till att den kognitiva triaden upprätthålls. Negativa tankemönster gör 

att den deprimerade deltar i färre aktiviteter som tidigare medfört glädje och upplevelse av 

kompetens, då de nu upplevs som meningslösa. Avsaknaden av positiva förstärkare leder till 

att nedstämdheten kvarstår och förstärks. Vidare leder den negativa kognitiva förvrängningen, 

bristande koncentrationen och orkeslösheten till en oförmåga att hantera och förändra det 

depressiva tillståndet och den aktuella livssituationen, vilket gör att det depressiva tillståndet 

vidmakthålls. Inom KBT försöker man därför med olika metoder som kognitiv 

omstrukturering, beteendeaktivering och aktiv problemlösning bryta de vidmakthållande 

processerna för att depressionen ska upphöra (Westbrook et al., 2009). 
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Figur 2. Kognitiv modell över vanliga vidmakthållande processer. Konstruerad från text ur 

Westbrook et al., 2009 

Behandlingsformer för depression 

Olika former av behandlingar har visat sig ha effekt på depressiva sjukdomstillstånd 

(Socialstyrelsen, 2010). I dagens sjukvård sker behandling med läkemedel som SSRI- eller 

tricykliska- preparat, olika former av psykologisk behandling och vid svårare 

depressionstillstånd även elektrokonvulsiv behandling (ECT). Beroende på svårighetsgraden i 

individens depression varierar Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer. Vid svårare 

depressionstillstånd rekommenderas exempelvis endast läkemedelsbehandling och eventuellt 

ECT men ingen form av psykologisk behandling. Däremot rekommenderar Socialstyrelsen 

(2010) att psykologisk behandling, främst KBT, används i första hand till alla lindriga till 

medelsvåra depressionstillstånd. Detta då: ”KBT har god till mycket god effekt på symtom 

och funktionsnivå, på både kort och lång sikt” (Socialstyrelsen, 2010 s. 9). 

Behandlingsformen ges individuellt, i grupp, eller i internetbaserad form. Vid lindriga 

depressioner rekommenderas internetbaserad KBT i första hand på grund av 

kostnadseffektivitet (Socialstyrelsen, 2010).  
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Internetterapins roll i stegvis vård  

Socialstyrelsen (2010) rekommenderar att man inom hälso- och sjukvård arbetar med 

behandling av patienten enligt principen stegvis vård. Stegvis vård är i första hand framtagen 

utifrån syftet att hushålla med hälso- och sjukvårdens resurser. Principen tillämpas i ett flertal 

länder, däribland England. Den stegvisa vården innebär att man erbjuder vård efter vårdbehov 

i samråd med patienten. Alltifrån råd om självhjälp, guidad självhjälp till individualiserad 

behandling. Stegvis vård har visat sig öka följsamhet av behandling samt givit effekt i form av 

ökad tillfrisknande då en första behandling inte gett någon effekt (Socialstyrelsen, 2010). För 

att möta behandlingsrekommendationer uppmanas även att verksamhet inom offentlig vård 

gör en analys av sin kompetens på området och utifrån detta bestämmer i vilken grad man kan 

möta riktlinjerna för rekommenderade behandlingsmetoder. Enligt Socialstyrelsens 

behandlingsrekommendationer är guidad internetbaserad KBT ett första behandlingsalternativ 

för mildare former av depressioner och därför en viktig del av principen för stegvis vård.  

Elektronisk hälsa 

Elektronisk hälsa (E-hälsa) är ett samlingsbegrepp för hälsorelaterade tjänster och 

information som förmedlas via modern informationsteknologi (Eysenbach, 2001). E-hälsa kan 

indelas utifrån syftet med interventionen, delaktighetsgrad hos behandlare, huruvida 

interventionen är automatiserad eller assisterad, aktivitetsgrad hos patienten, samt risken med 

distributionen (Christensen, Griffiths & Farrel, 2009). Kombinationen av dessa parametrar ger 

upphov till en mängd olika interventionsmöjligheter. Det finns exempelvis helautomatiserade 

terapiprogram med fri tillgång, som syftar till att verka preventivt eller att ge hjälp i ett tidigt 

stadie av sjukdomsförloppet. Christensen et al. (2009) ställer sig frågande till hur effektiv 

denna typ av interventioner är och ser även problem med bristande integration med det övriga 

sjukvårdssystemet, den stora andelen avhopp och risken för att adekvat behandling försenas 

(Christensen et al., 2009).  

En annan form av internetbehandling är så kallad konsumentassisterat 

omhändertagande (eng. övers: consumer assisted treatment) där personer med egen erfarenhet 

av självhjälpsbehandling och psykiskt sjukdom guidar nya patienter genom behandlings-

programmet. Försök med denna variant har fallit väl ut i Storbritannien, men vidare forskning 

krävs för att säkerställa evidensen (Christensen et al., 2009). Ytterligare en typ av 

internetbehandling är virituella kliniker där bedömning, assistans och utvärdering sker av 

professionella behandlare. Patienten får här arbeta utifrån ett evidensbaserat 
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behandlingsprogram och kontakten med behandlaren sker via telefon. Christentensen et al. 

(2009) lyfter fram svårigheter kring denna behandlingsform utifrån att den inte är 

kostnadseffektiv, samt att behandlare överlag hyser en viss skepsis mot modellen, vilket gör 

att de inte remiterar patienter till den. En liknande behandlingsform som är vanlig inom den 

svenska internetpsykiatrin är så kallad guidad internetförmedlad självhjälpsbehandling 

(Andersson, Carlbring, Berger, Almlöv & Cuijpers, 2009). Modellen bygger på principen 

kring självhjälpsböcker där patienten på egen hand får tillgodogöra sig information och arbeta 

med övningar. Skillnaden är dock att patienten guidas genom behandlingen av en terapeut 

som vägleder, svarar på frågor och ger feedback. Upplägget påminner om en strukturerad 

individualterapi med tydlig fokus och mål för varje session. All information och 

kommunikation förmedlas via en internetbaserad plattform till vilken enbart terapeut och 

patient har tillträde. Formatet möjliggör för brukandet av pedagogiska hjälpmedel som 

exempelvis instruktionsfilmer (Andersson et al., 2009). 

Dessa behandlingsmetoder är numera förekommande på terapeututbildningar och 

mycket forskning bedrivs inom ämnet. Vidare ökar även utbudet och efterfrågan på denna typ 

av tjänster. Detta återspeglar den allt större roll som E-hälsa kommer att ha inom den framtida 

sjukvården (Proudfoot et al., 2011). 

För- och nackdelar med Internetterapi  

Fördelar med internetbehandling. Det finns i nuläget god evidens för att 

internetbaserad behandling med KBT utgör ett fullgott alternativ till individualterapi vid 

behandling av ett flertal diagnoser (Kaltenthaler et al., 2006). Socialstyrelsen (2010) 

förespråkar en mångfald av behandlingsalternativ för att effektivisera och öka tillgängligheten 

i den svenska depressionsvården. Internetbehandling med KBT rekommenderas idag som 

behandling för vuxna med lindrig depression (Socialstyrelsen, 2010). En av metodens kanske 

största förtjänster är möjligheten att nå ut till ett stort antal individer med både preventiva och 

behandlingsinriktade insatser redan på ett tidigt stadium (Christensen, 2010). Väl utarbetade 

behandlingsprogram kan minska terapeuttiden avsevärt, vilket öppnar upp möjligheten för att 

behandla fler under samma tid (Kaltenthaler et al., 2006).  I tillgänglighetsaspekten 

tillkommer även möjligheten att komma över geografiska barriärer för personer som har lång 

resväg till kliniken eller som av andra skäl inte har möjlighet att ta sig dit, exempelvis på 

grund av funktionshinder (Proudfoot et al., 2011). En annan fördel med metoden är att 

beprövade arbetssätt kan utgöra grunden i behandlingen samtidigt som det finns en möjlighet 

att skräddarsy behandlingen utifrån individuella mål och preferenser (Christensen, 2010; 
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Proudfoot et al., 2011). Vidare underlättar metoden bearbetning av data, både vad det gäller 

behandlingen för den enskilde patienten men även möjligheten till insamling för framtida 

forskning (Christensen, 2010).  

Nackdelar med internetterapi. Tillgängligheten är en av internetbehandlingens stora 

förtjänster. Den gör information kring psykisk hälsa och behandling lättgänglig för patienter, 

men öppnar samtidigt upp utrymme för information som inte är vetenskapligt grundad 

(Christensen, 2010). Evidensbaserade behandlingsmetoder och psykoedukation förekommer 

parallellt med information, rekommendationer och behandlingsmetoder som saknar gediget 

forskningsunderlag eller bygger på beprövad klinisk erfarenhet. Svårigheten i att reglera 

informationsflödet utgör ett hot mot kvaliteten på behandlingen och kan leda till att patienter 

får undermålig vård i första skedet och därefter inte söker hjälp igen (Christensen, 2010). 

En annan aspekt är patientsäkerheten. Känslig information som annars hålls inom 

ramen för terapirummet skickas nu över nätet och frågetecken kring konfidentialitet och 

anonymitet är viktiga att säkerställa och reda ut (Christensen, 2010). 

Ett problem som internetbehandlingen överlag brottas med är en hög andel avhopp 

(Waller & Gilbody, 2008).  Variationen är stor beroende på typ av behandling där guidning av 

en terapeut verkar vara en viktig faktor för att minska avhoppen (Waller & Gilbody, 2008). 

Ytterliggare en utmaning för behandlingsmetoden är att den skiljer sig avsevärt från ordinarie 

terapeutisk behandling avseende avsaknad av det fysiska mötet samt att den ännu är i sin 

linda. Detta medför att den för många är ny eller helt okänd, aspekter som påverkar 

acceptensen för metoden negativt (Christensen, 2010). 

Ett av huvudargumenten för internetbehandling är den minskade terapeuttiden per 

patient vilket gör behandling kostnadseffektiv (Carlbring, Andersson & Kaldo, 2011). 

Nackdelen med att terapeuten tillbringar mindre tid med patienten är en minskad insyn i 

patientens förståelse av teoretiska begrepp och utförande av övningar, vilket kan leda till 

trytande motivation och sämre behandlingsresultat (Carlbring Andersson, et al., 2011). 

Ytterligare ett problem med vissa former av internetbehandling är att den kan vara svår att ta 

till sig för exempelvis synskadade, eller personer som inte är vana att hantera datorer eller läsa 

mycket text (Waller & Gilbody, 2008). 

Guidad internetbaserad självhjälpsbehandling 

Det har tidigare varit svårt att påvisa förtjänster av internetbaserad guidad 

självhjälpsbehandling utifrån viktiga parametrar som användbarhet, behandlingsresultat och 

kostnadseffektivitet (Proudfoot et al., 2011). Idag finns det stöd för att behandlingsmetoden 
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visar god effekt på dessa kriterier för en mängd diagnoser som bland annat depression, 

paniksyndrom och generaliserat ångestsyndrom (Proudfoot et al., 2011). En stor del av 

framgången för guidad självhjälpsbehandling tros ligga just i terapeutstödet. En metastudie 

visade att behandlingseffekten berodde på huruvida behandlingen utfördes med stöd av 

terapeut eller saknade stöd (Spek et al., 2007). Andersson och Carlbring (2010) fastställer 

också att guidad självhjälp uppvisar bättre resultat än de behandlingar som består av 

automatiserade interventioner, samt att andelen avhopp är betydligt lägre än i behandlingar 

som saknar stöd och har fritt tillträde. 

Följsamhet 

Följsamhet i samband med psykoterapeutisk behandling är ett svårt begrepp att 

definiera. Begreppet kommer ursprungligen från den medicinska sfären där det i mångt och 

mycket handlar om i vilken utsträckning patienter följer den ordination på läkemedel som 

deras läkare föreskrivit. WHO betraktar följsamhet utifrån vilken utsträckning patienten följer 

överenskomna rekommendationer från en behandlare inom hälso- och sjukvård (Christensen 

et al., 2009). Formuleringen är generell och svår att tillämpa vid psykoterapeutisk behandling 

då terapeuter arbetar med olika metoder, utifrån olika teoretiska utgångspunkter och med 

varierande diagnoser (Strauss et al, 2010). Strauss et al. (2010) anser att följsamhet inom 

psykoterapeutisk behandling kan förstås utifrån andelen avhopp. Vid de inriktningar där 

patienten arbetar med övningar och hemuppgifter, som exempelvis inom KBT, anser Strauss 

et al. (2010)  även att patientens förmåga att utföra dessa är en del av följsamheten.  

I samband med forskning kring följsamhet vid psykoterapeutisk behandling används 

bland annat korrelations- eller regressionsanalyser där exempelvis personlighetsvariabler och 

demografiska uppgifter analyseras mot graden av följsamhet (Christensen et al., 2009). En 

annan metod är eftermätningar och intervjuer kring patientens upplevelse av behandlingen där 

hinder och svårigheter för följsamheten lyfts fram. Ett tredje tillvägagångssätt är klassiska 

experiment med kontrollgrupp och behandlingsgrupp där ansett viktiga variabler för 

följsamhet undersöks och manipuleras (Christensen et al., 2009). 

Inom den medicinska vetenskapen kan bristande följsamhet med att följa en given 

ordination exempelvis bero på glömska, bristande information och att patienten själv 

medvetet väljer bort att ta medicinen av olika anledningar (Osterberg & Blasche, 2005). 

Andra förklaringar kan vara att läkaren brister i att förklara för- och nackdelar med 

medicinering, att föreskrifterna är svåra att förstå eller att läkaren inte tar i beaktande 

patientens betalningsmöjlighet eller upprättar en god allians (Osterberg & Blasche, 2005). 
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Som tidigare nämnts är begreppet följsamhet komplext inom psykoterapin. Utifrån 

aspekten kring avhopp sker de flesta tidigt i behandlingen innan patienten hinner uppleva 

någon symptomlindring eller några behandlingsframsteg (Westmacot & Hunsley, 2010). I 

vissa fall kan dock tidiga avhopp handla om att patienten just upplever en snabb förbättring 

och därför hoppar av (Strauss et al., 2010). Tidiga avhopp har visat sig vara lägre i 

forskningsstudier än vid klinisk behandling. Strauss et al. (2010) menar att detta kan bero på 

en högre grad av exkludering av patienter med komorbida tillstånd, en ökad tydlighet kring 

behandlingens längd och innehåll, samt att patienterna kan anförtro sig och knyta an till 

forskningsstudien. 

Det finns studier som talar för att demografiska och personlighetsrelaterade faktorer 

kan vara av betydelse vid avhopp. Dock har dessa studier inte lyckats replikeras varför vidare 

forskning krävs för att kunna fastställa eventuella samband (Strauss et al., 2010). 

För terapeutens del verkar inte inriktning på utbildning vara av betydelse, men 

däremot finns det stöd för att lägre utbildningsnivå och mindre terapeutisk erfarenhet kan leda 

till fler tidiga avhopp (Strauss et al., 2010). Viktiga aspekter ligger också i patientens 

uppfattning av sin terapeut. Bland annat påverkas andelen avhopp av upplevelsen kring 

terapeutens kompetens samt förmåga att inge förtroende. Även patientens uppfattning och 

inställning till psykisk sjukdom och psykoterapi kan påverka andelen avhopp. Strauss et al. 

(2010) menar att tidiga avhopp är viktiga att komma åt då de minskar förtroende för 

psykoterapin, leder till lägre kostnadseffektivitet och kan lämna patienten med 

självanklagelser och hopplöshet, vilket minskar sannolikheten att patienten söker vård igen i 

framtiden.  

Hemuppgifter. Den andra aspekten av följsamhet är genomförandet av hemuppgifter. 

Strauss et al. (2010) anser att hemuppgifter hjälper patienten att träna och bemästra nya 

färdigheter och minska risken för återfall. Vanliga orsaker till att patienter inte gör 

hemuppgifter kan vara att de upplever hopplöshetskänslor, är rädda för att bli kritiserade, eller 

att de fastnar i en tankefälla att det bara är lönt att göra hemuppgifterna om samtliga utförs. 

Strauss et al. (2010) menar att det är viktigt att åstadkomma en delad förståelse kring 

hemuppgifters innebörd, samt att anpassa svårighetsgrad och innehåll till varje enskild patient. 

Outtalade förväntningar och föreställningar hos både patient och terapeut kan leda till sämre 

följsamhet. Terapeuten kan ha inställningen att hemuppgifter är en av de mest verksamma 

mekanismerna i behandlingen och att patienten aktivt och engagerat bör arbeta med dessa. 

Samtidigt kan patienten ha en föreställning om att hemuppgifter inte är särskilt viktiga och att 

det mer är terapeutens jobb att bota och behandla patienten. Om patienten inte utför 
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hemuppgifter som överenskommet bör orsaker till det direkt tas upp med patienten (Strauss et 

al., 2010). 

För att förbättra följsamheten kring hemuppgifter bör det förekomma specifikt syfte 

och mål med varje uppgift. Patienter bör vidare ha inflytande över valet av hemuppgifter och 

det bör förekomma en flexibilitet kring dess utförande. Att engagera närstående samt att ha 

belöningar är ytterligare faktorer som kan förbättra följsamheten (Strauss et al., 2010). 

Följsamhet i internetbehandling. Enligt Andrews, Cuijper, Craske, McEvoy och 

Titovs metastudie (2010) baserat på 22 RCT-studier av olika former av internetbaserad KBT 

var följsamheten god. Medianresultatet gällande följsamhet var att 80 procent av deltagarna i 

dessa studier slutförde den påbörjade behandlingen. I tio av studierna mättes även 

tillfredsställelse. Medianresultatet av detta visade att 86 procent av deltagarna var nöjda eller 

väldigt nöjda med behandlingen. Fördelar som deltagarna angav var bland annat: 

bekvämlighet (att exempelvis kunna arbeta på kvällstid), att arbeta i sin egen takt för att 

bemästra materialet, låga kostnader, samt hög upplevd integritet (Andrews et al., 2010). 

Andra studier visar att grad av följsamhet varierar i förhållande till vilken typ av 

internetbehandling som används (Kaltenthaler et al., 2008). Orsaker till avhopp i samband 

med internetbaserad KBT kan betraktas som hot mot följsamheten. I en metastudie av 

Christensen et al. (2009) anges att vanliga orsaker till avhopp inom internetbehandling är 

tidsnöd, bristande motivation, problem med åtkomst av datorer, försämring av det depressiva 

tillståndet eller försämring av fysiska sjukdomstillstånd. Andra orsaker som nämns är 

bristande personlig kontakt, preferens för medicin som behandlingsmetod, att man som 

patient inte uppfattar någon effekt av behandlingen, förbättring av psykiskt tillstånd innan 

avslutad behandling samt att patienten uppfattar att behandlingen ger för stor arbetsbörda.  

Det är entydigt att de internetbaserade KBT-behandlingar som föregåtts av en klinisk 

bedömning och underhålls med terapeutiskt stöd, guidad internetbaserad KBT, resulterar i 

högre grad av följsamhet än datoriserade KBT-självhjälpsprogram utan någon form av 

mänskligt stöd (Proudfoot et al., 2011). Forskning saknas dock om hur mänskligt stöd inom 

internetbehandlingar påverkar följsamheten och vilka faktorer som kan tänkas ge mest effekt i 

detta avseende (Andersson & Carlbring, 2010). Vid jämförelsestudier av följsamhet inom 

fältet internetbehandlingar, av olika slag, har det visat sig vara svårt att jämföra olika studier 

då begreppet operationaliserats på olika sätt och därmed undersökts med olika typer av 

variabler (Donkin et al, 2011). Exempel på sådana mått är: antal öppnade moduler, antal 

gånger deltagaren loggat in på programmet, antal besök på internetforum, antal öppnade 

internetsidor, självrapporteringar av utförda aktiviteter ”offline”. (Christensen et al., 2009; 
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Donkin et al., 2011). Tolkningen av dessa tillsynes objektiva mått försvåras av att individer 

har olika förutsättningar att arbeta med behandlingen som exempelvis kognitiv snabbhet, 

läsförmåga och datorvana (Donkin et al., 2011). 

Enligt Christensen et al. (2009) finns vissa generella individfaktorer som kan tänkas 

öka graden av följsamhet vid internetbaserad depressionsbehandling (gäller både med och 

utan terapeutstöd), dessa är låg ålder, mildare form av depressivitet samt sämre kunskap kring 

psykologisk behandling. 

Enligt en litteraturöversikt över följsamhet av olika former av internetbehandlingar av 

Donkin et al. (2011) korrelerar endast två sätt att mäta följsamhet positivt med 

behandlingseffekt gällande depressionsbehandlingar: grad av slutförande av moduler samt 

mängd tid som tillbringats på behandlingens hemsida. 

Faktorer som påverkar följsamheten vid internetbehandling 

Förväntningar. Patienters förväntningar på internetbehandling kan i stor utsträckning 

påverka följsamheten (Martinez & Williams, 2010). Det är därför av stor vikt att på förhand 

lyfta upp och diskutera patienternas förväntningar på behandlingen. Behandlingen bör 

introduceras som ett likvärdigt alternativ till ordinarie behandling och patienten bör ha 

möjlighet att välja andra behandlingsformer om så önskas (Kenwright, 2010). 

Terapeuten har en viktig roll i att kunna besvara frågor, samt att förmedla trovärdighet 

och en positiv inställning till behandlingen (Ritterband et al., 2010). Att internetbehandling är 

ett relativt nytt behandlingsalternativ kan utgöra ett hinder då patienter tenderar att välja de 

behandlingsformer som är välkända. I en studie där patienter fick välja mellan att arbeta 

utifrån självhjälpsböcker eller med internetbehandling valde flertalet självhjälpsböcker 

(Martinez & Williams, 2010). 

Utifrån en kvalitativ studie (McDonald et al., 2007) av patienter som genomgått en 

internetbehandling för depression handlade ej införlivade förväntningar om olika aspekter 

gällande tid, processen kring att delge personliga problem och att genom behandlingen få 

insikt om specifika orsaker till det depressiva tillståndet. I studien hade förhandsinformation 

givits och författarna spekulerade i om det var det depressiva tillståndet som försvårade 

möjligheten att tillgodogöra sig informationen (McDonald et al., 2007). 

Acceptans. Förväntningar på en psykoterapeutisk behandling påverkar patienters 

acceptans av den, vilket i sin tur sannolikt påverkar hur patienten följer behandlingen 

(Bendelin, 2011). Enligt Cavanaghs et al. (2009) studie som undersökt just patienternas 

förväntningar på, och acceptens av ett datoriserat KBT-program (med visst behandlarstöd) för 
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depression och ångest visas att deltagarna generellt hade höga förväntningar på programmet 

och att de också skattade behandlingens trovärdighet högt. Resultaten visade att det fanns en 

positiv korrelation mellan positiva förväntningar och fullföljd behandling. Däremot fanns 

ingen korrelation mellan god effekt och positiva förväntningar på programmet (Cavanagh et 

al., 2009). Resultat från en brittisk studie som undersökt studenters attityder till ett datoriserad 

självhjälpsbehandling med KBT-inriktning för depression visar, till skillnad från Cavanagh et 

al. (2009) studie, att endast 9,8 procent av samplet (N=122) skulle välja denna form av 

behandling framför rådgivning, att själv söka information som kan hjälpa en på internet och  

självhjälpsböcker. Efter en demonstration av den datoriserade behandlingen ökade däremot 

preferensen för denna behandling från 9,8 procent till 30 procent (Mitchell & Gordon, 2007). 

Detta indikerar att presentation av en internetbaserat terapi ökar acceptansen och positiva 

förväntningar, vilket i vissa fall kan vara nödvändigt för att patienter ska påbörja och fullfölja 

behandlingen (Mitchell & Gordon, 2007). Personer med positiva förväntningar av 

datoriserade KBT-program kan vara mer lämpliga att erbjudas denna typ av behandling då de 

oftare genomför hela behandlingen, aspekter som kan undersökas vid remittering (Cavanagh 

et al., 2009).  

Andra faktorer som kan tänkas påverka patienters acceptans av internetbehandling är: 

hur motiverad patienten är till behandlingen, samt patientens värdering av för- och nackdelar 

med att genomgå behandlingen (Kaltenthaler et al., 2008). Flera studier visar att personer som 

fullföljt hela internetbehandlingen haft initiala positiva förväntningar och i efterhand haft hög 

grad av tillfredsställelse (Kaltenthaler et al., 2008). 

Depressionens inverkan. I depressionens natur ingår symptom som sänkt 

aktivitetsnivå, hopplöshetskänslor och negativ inställning till den egna förmågan att klara av 

och hantera saker. Detta kan utgöra ett problem i en internetbehandling där patienten behöver 

vara aktiv och ta ett stort eget ansvar. Tankar och känslor kring värdelöshet kan i stor 

utsträckning påverka följsamheten i behandlingen. Att i ett tidigt skede lära patienten vad 

negativa automatiska tankar är och hur man kan hantera dem kan vara ett sätt att komma runt 

problemet (Christensen et al., 2009).  

Graden av hopplösheten verkar vara en viktig faktor för att predicera engagemang i 

behandlingen (Martinez & Williams, 2010). Däremot finns det varierat stöd för i vilken 

utsträckning graden av depression påverkar behandlingseffekten (Martinez & Williams, 

2010). Christensen et al. (2009) menar att vidare forskning behöver göras för att förstå på 

vilket sätt depressionen påverkar möjligheten att genomgå behandlingen. 
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Synen på sig själv. Individers syn på självhjälpsinterventioner påverkas av hur man 

ser på sig själv som en aktiv agent, med möjlighet att påverka och göra förändringar i sitt liv 

(Khan, Bower, & Rogers 2007). Depressionens natur med nedsatt generell motivation samt 

dåligt självförtroende förminskar just denna förmåga. Exempel på effekten av detta är att 

patienter ofta tillskriver eventuella behandlingsframgångar i terapin till terapeutens agerande 

snarare än till sin egen förmåga (Khan et al., 2007). Även konventionell medicinsk 

antidepressiv behandling för depression kan fungera som ett hot mot agentskapet. Detta då 

patienterna ofta upplever att de behöver medicinen för att klara av vardagen och ser sig själva 

som otillräckliga (Khan et al., 2007). Eventuellt skulle guidad självhjälpsbehandling kunna 

motverka denna stigmatiseringsprocess (Khan et al., 2007). 

Patienter som angett att de arbetat aktivt med behandlingen och integrerat 

behandlingen i sin vardag rapporterar också högre behandlingseffekter i efterhand än 

individer som endast arbetat med behandlingen sporadiskt (Bendelin et al., 2011). Att komma 

över dessa typer av problem är viktigt då det främst är personer som tar ansvar för sin 

behandling och attribuerar behandlingseffekter till sig själv som drar störst fördelar och får 

mest effekt av behandlingen (Bendelin et al., 2011). 

Allians. Psykoterapiforskning visar att allians är en viktig faktor för den 

psykoterapeutiska effekten. Enligt en litteraturöversikt av the American Psychological 

Association Task Force on Empirically Supported Therapy Relationships, från 2002 

(refererad i Carr, 2009), består god allians av att klient och terapeut interagerar på ett 

synergistiskt sätt. Patienten agerar på ett medverkande sätt, förbereder sig inför klientrollen, 

visar öppenhet att uttrycka sig samt förbinder sig inför behandlingen. Terapeuten stödjer 

patienten mot gemensamma mål för terapin på ett trovärdigt sätt och inger hopp, är ärlig, samt 

ger relevant återkoppling och visar öppenhet (Carr, 2009). Denna interaktion omfattar även 

aspekter som påverkar följsamheten, därmed menar vi att behandlingens effekt och patientens 

följsamhet är sammankopplat via den terapeutiska alliansen. Enligt Beutler (2004, refererat i 

Carr, 2009) sammanfattas goda psykoterapeutiska förmågor till: personlig anpassning, 

terapeutisk kompetens, förmåga att matcha stil till klientens behov, trovärdighet, kreativt 

problemlösande samt att goda terapeuter är väl anpassade själva. Effektiva terapeuter verkar 

ge terapi med lätthet och matchar terapeutisk stil med klientens förväntningar och preferenser. 

Vilken roll terapeuten har för behandlingens effekt inom guidad internetbaserad terapi 

är inte klarlagt då lejonparten av behandlingen består av text (Almlöv et al., 2010). 

Kommunikation från behandlare till patient sker ofta via text, därför torde olika behandlares 

förmåga att förmedla sig via text, såsom att visa empati, hur denne svarar på patientens frågor 
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etc. ändock påverka den terapeutiska effekten. Studier som försökt klarlägga dessa 

terapeutfaktorer inom guidad internetbehandling har dock inte visat några entydiga svar 

(Almlöv et al., 2010). Detta till skillnad från generell psykoterapiforskning som visar att 

terapeutfaktorer står för en stor del av behandlingseffekten (Almlöv et al., 2010). Att en 

behandlare finns med som stöd för patienten är dock en viktig faktor för att minska avhopp 

(Proudfoot et al., 2011). 

Vad stödet i dessa behandlingar bör innehålla för att skapa en god allians är inte heller 

klarlagt (Kenwright, 2010; Carlbring, Andersson & Kaldo, 2011). Inte heller i vilken form 

stödet bör ges (telefon, e-mejl, eller personliga möten etc.).  Martinez och Williams (2010) 

har funnit att terapeutens tillgänglighet samt patientens motivation och personliga preferens är 

viktiga för alliansen, men man vet inte på vilket sätt. 

För att patienten lättare ska kunna alliera sig med behandlaren föreslås att denne ger 

en presentation av sig själv, detta för att patienten får veta vem som tillhandahåller det 

personliga stödet (Andersson, Carlbring, Berger, Almlöv & Cuijpers, 2009). 

Internetbehandlingen bör också presenteras som ett likvärdigt alternativ till vanlig KBT och 

SSRI-behandling och inte som ett sämre andrahandsalternativ som tillhandahålls vid långa 

vårdköer (Carlbring et al., 2011). 

Andersson och Carlbring (2010) anger att behandlaren som ger stöd och feedback inte 

behöver vara utbildad psykolog men bör vara psykologiskt sinnad för att skapa allians. 

Motivation och engagemang. Kenwright (2010) menar att behandlaren spelar en 

viktig roll i att skapa engagemang hos patienten. Behandlaren bör förmedla sin tro på att 

metoden är effektfull och verksam. Patientens uppfattning av sin behandlares kompetens, 

förmåga att lyssna och förstå samt att utstråla värme och empati är faktorer som påverkar 

engagemanget. I vissa former av guidad självhjälpsbehandling sker kommunikationen enbart 

skriftligen vilket ställer stora krav på behandlaren att förmedla de positiva förmågor som 

beskrivits ovan i skriven form (Kenwright, 2010). 

Motivation och engagemang kan variera mycket över behandlingens gång vilket 

exempelvis kan bero på patientens mående och dennes inställning till olika typer av 

interventioner som förekommer i behandlingen (Martinez & Williams, 2010). Martinez och 

Williams (2010) studie påvisar att patienternas motivation i stor utsträckning påverkas av 

behandlarens uppmuntran och förmedling av information. Ett vanligt tecken på att patientens 

motivation tryter är att hemuppgifter inte blir gjorda (Proudfoot et al., 2011). 



14 

 

Då patientens motivation är låg uppmuntrar Proudfoot et al. (2011) behandlaren att 

låta patienten styra takten och hjälpa denne att hitta interventioner som leder till 

beteendeförändring.  

Utformning av internetbaserade behandlingsprogram. Internetbehandling med 

stöd ger bättre behandlingseffekt och följsamhet än den behandling som ges utan stöd 

(Andersson & Carlbring, 2010). Lite forskning har bedrivits på vem som är lämplig att ge 

stödet (Proudfoot et al., 2011). Utifrån kostnadseffektivitet skulle det kunna vara fördelaktigt 

om personer med lägre utbildningsnivå exempelvis skötare eller sjuksköterskor skulle kunna 

ombersörja behandlingen istället för psykologer eller läkare. Men samtidigt krävs att 

kvaliteten på behandlingen kvarstår så att patienterna får en god effekt och tillit till den 

psykiatriska vården (Proudfoot et al., 2011). 

En annan viktigt aspekt är på vilket sätt och i vilket format som stödet ges. Det finns 

möjligheter att ge stöd regelbundet, vid behov eller i kombination. Stöd kan ges via 

telefonkontakt, email, chatt eller personligt möte. Detta är också aspekter som kräver vidare 

forskning (Proudfoot et al., 2011). 

Andersson et al. (2009) framhåller att webbdesign och användarvänlighet är de 

viktigaste komponenterna för att förbättra följsamheten i självhjälpsbehandlingen. Det finns 

idag flera olika pedagogiska hjälpmedel som animationer, instruktionsfilmer och 

tredimensionella virtual reality-miljöer (Proudfoot et al., 2011). Att öka interaktionen med 

behandlingsprogrammet kan också vara ett sätt att förbättra följsamheten. Exempel på det kan 

vara kunskapsfrågor, dagboksförande och tillgång till patientforum (Proudfoot et al., 2011). 

Säkerhetsaspekter är också viktiga för att patienterna ska känna tillit till programmet. Till 

detta hör krypterade inloggningskoder som omöjliggör för utomstående att komma åt 

information. I säkerhetsaspekten ingår även en kontinuerlig uppdatering kring patientens 

mående i synnerhet vid depression då det föreligger en ökad risk för suicid (Proudfoot et al., 

2010). 

Det förekommer även forskning kring möjligheten att individanpassa behandlingen 

genom att låta patienten skräddarsy sin behandling (Andersson, Estling, Jakobsson, Cuijpers 

& Carlbring, 2011). Detta kan exempelvis göras utifrån att patienten på egen hand får sätta 

samman sin behandling och välja ett visst antal moduler från ett större utbud. Det kan finnas 

fördelar med detta tillvägagångssätt utifrån ökad egenkontroll över behandlingen, vilket kan 

leda till större engagemang (Andersson et al., 2011). Skräddarsydda behandlingar kan också 

vara ett sätt att hjälpa patienter med komorbida tillstånd där grunden i behandlingen utgår från 

huvuddiagnosen, men där det finns utrymme för att även arbeta med andra bidiagnoser 



15 

 

(Carlbring, Anderrson et al., 2011). Ett problem med valmöjligheten kan vara att patienter 

undviker krävande moduler och de moduler som berör områden som patienterna mest behöver 

arbeta med (Andersson et al., 2011). 

I en studie där behandlingsgruppen fick skräddarsy sin behandling enligt principen 

ovan och kontrollgruppen fick den standardiserade versionen av behandlingen kunde ingen 

signifikant skillnad påvisas för behandlingseffekt. Däremot gav studien indikationer på en 

ökad tilltro till den egna förmågan för de som ingick i behandlingsgruppen (Andersson et al., 

2011). 

En annan aspekt av hur behandlingen ska förmedlas är om patienter ska får tillgång till 

hela behandlingsprogrammet på en gång eller om det ska portioneras ut. Carlbring et al. 

(2011) undersökte detta i relation till behandlingseffekt för två grupper som genomgick en 

internetbaserad guidad självhjälpsbehandling för paniksyndrom. Den ena gruppen fick 

tillgång till allt material direkt medan andra gruppen fick det utportionerat veckovis. 

Resultatet visade inte på någon skillnad i behandlingseffekt. Författarna diskuterade att typ av 

diagnos kunde ha betydelse för utfallet och att direkt tillhandhålla hela behandlingsprogramet 

för depressionspatienter skulle kunna ha en negativ inverkan på deras motivation på grund av 

depressionens natur (Carlbring et al., 2011). 

Urval av patienter. Utifrån tidigare resonemang är det flera faktorer under själva 

behandlingen som påverkar följsamheten. Nordgreen et al. (2012) intresserar sig för om det är 

möjligt att på förhand kunna prognosticera vilka patienter som kommer att ha en god 

följsamhet och utifrån det vara lämpliga kandidater för behandlingen. Det har bedrivits lite 

forskning på detta område vilket Nordgreen et al. (2012) anser vara märkligt med tanke på att 

följsamhet är en förutsättning för behandlingseffekt. 

I samband med urvalsförfarandet är det vanligt med inklusions- och 

exklusionskriterier och exempelvis inom internetpsykiatrin i Stockholms läns landsting 

förekommer olika inklusionskriterier. Till dessa hör tillgång till internet och viss 

datorkunskap som innebär att man ska kunna hantera mejl och kunna navigera på internet. Till 

exklusionskriterierna med avseende på behandling av paniksyndrom, depression och social 

fobi hör hög suicidrisk, låg motivation eller annan funktionspåverkan som exempelvis 

bristande initiativ- eller koncentrationsförmåga. Andra exklusionskriterier är psykos, bipolär 

sjukdom, drog och alkoholproblem, svår depression, läs- och skrivsvårigheter och 

samsjuklighet som utifrån beprövad erfarenhet försvårar internetbehandling vilket bland annat 

omfattar GAD, hypokondri, PTSD och neuropsykiatriska störningar 

(www.internetpsykiatri.se). Kriterierna är inte absoluta utan alltid föremål för vidare 

http://www.internetpsykiatri.se/
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bedömning där exempelvis koncentrationssvårigheter för två patienter med ADHD kan skilja 

sig så mycket åt att behandlingen är lämplig i det ena fallet, men inte i den andra (K. Blom, 

personligt samtal, 30 april, 2012).  

I studier som jämfört KBT-baserad individualterapi med självhjälpsbehandling har i 

synnerhet sjukdomsrelaterade faktorer påverkat följsamheten, men komorbida depressiva 

symptom kan också ha haft ett visst förklaringsvärde (Christensen et al., 2009; Eskildensen et 

al., 2010 refererad i Nordgreen et al., 2012). I en studie som bland annat undersökte 

behandlingseffekt och följsamhet för internetbaserad självhjälpsbehandling för social fobi 

med och utan stöd, gick det inte att påvisa något samband mellan trovärdighet för 

behandlingen och symptom före behandling med utfallet på följsamheten för den grupp som 

fick stöd. Däremot var trovärdigheten hos behandlingen av vikt för följsamheten för den 

grupp som inte erhöll stöd (Nordgreen et al., 2012). 

Sammanfattningsvis finns det en mängd faktorer som påverkar följsamheten vid 

internetbehandling som utgår från både individen, terapeuten och behandlingen. 

Individspecifika faktorer omfattas av förväntningar, acceptans, självbild, komorbiditet och 

svårighetsgrad av depression. Terapeutens påverkan utgår från förmåga att upprätta allians 

och på vilket sätt behandlingen förmedlas. Design och utformande av text är faktorer som 

berör behandlingsuppläggets påverkan. Det framgår att följsamhetsbegreppet är mångfaciterat 

och komplext. I studien ämnar vi nyansera och berika begreppet utifrån informanternas 

subjektiva upplevelse av det och väljer därför att inte operationalisera begreppet på förhand. 

Kvalitativ metod  

Relativt få kvalitativa studier har genomförts inom fältet för internetbaserade guidad 

självhjälpsbehandling. Det finns därmed lite underlag för hur denna typ av psykoterapi 

upplevs av dem som genomgår den.  Interpretative phenomenological analysis (IPA) är en 

möjlig metod att undersöka detta. Metoden är sprungen ur fenomenologisk och hermeneutisk 

teori (Smith & Eatough, 2007).  Utifrån den fenomenologiska grundsynen syftar IPA till att 

nå den enskilde individens unika upplevelse och sätt att förstå och skapa mening av sin 

omvärld (Smith & Osborn, 2006). Det hermeneutiska inslaget i metoden utgår ifrån att 

forskaren liksom deltagaren är meningsskapande individer och att förståelsen av den enskilde 

deltagarens unika upplevelse sker genom en tolkning som präglas av forskarens egen 

förförståelse och utifrån den interaktion som sker mellan forskaren och deltagaren (Smith & 

Eatough, 2007). Forskaren spelar en aktiv roll i sammanhanget och måste ta i beaktande hur 

det egna förhållningssättet och förförståelsen påverkar forskningsprocessen. IPA har en 
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relativistisk ontologisk utgångspunkt utifrån intresset av den subjektiva upplevelsen, men 

betonar samtidigt att meningsskapande sker inom en social kontext (Willig, 2001). 

IPA utgår från en holistisk människosyn (Willig, 2001). Individens betraktas ur ett 

kognitivt, emotionellt, fysiologiskt och lingvistiskt perspektiv och ses utifrån interaktionen 

mellan dessa dimensioner (Smith & Osborn, 2006).  Metoden används vid forskning där det 

är av intresse att förstå individers unika upplevelser och meningsskapande. De exklusiva 

berättelserna kan även betraktas som ett bidrag till en större kunskapsbank (Smith & Eatough, 

2007). 

Inom psykologins forskningsfält förekommer metoden bland annat inom klinisk 

psykologi och socialpsykologi (Smith & Eatough, 2007). Studierna kan både vara 

longitudinella och ske utifrån ett möte och utgå från frågeställningar som kan beröra 

emotionella, akuta och problematiska teman såväl som mer långvariga reflektioner över 

livsloppet.  

Tillvägagångssätt. Smith och Eatough (2007) presenterar riktlinjer för hur en IPA-

studie kan gå till, men betonar att det finns olika tillvägagångssätt och att 

rekommendationerna snarare ska betraktas som stöd till forskare som inte arbetat med 

metoden tidigare (Smith & Eatough, 2007).  

IPA använder sig av små stickprov och utgår från att göra grundläggande analyser av 

varje enskilt fall. Smith och Eatough (2007) menar att sex till åtta informanter är ett lagom 

antal för en IPA-studie, då det ger utrymme för att upptäcka både likheter och skillnader i 

informanternas berättelser, samtidigt som informationsmängden är hanterbar för forskaren. I 

IPA används semistrukturerade intervjuer vilket är fördelaktigt då det ger forskaren möjlighet 

att på förhand strukturera upp de teman som är av intresse att undersöka, samtidigt som det 

finns en inbyggd flexibilitet som gör det möjligt att följa sidospår som uppkommer under 

intervjusituationen (Smith & Eatough, 2007). 

Den struktur som forskaren förhåller sig till under intervjutillfället är konstruerad på 

förhand i form av en intervjuguide. Intervjuguiden syftar till att se till att intressanta ämnen 

fångas upp, men även att göra forskaren förberedd så att denne kan vara medvetet närvarande 

och inlyssnande under intervjun. Hela intervjun spelas in, för att därefter transkriberas i sin 

helhet (Smith & Eatough, 2007). 

I den första analysfasen som sker under transkriberingen skriver forskaren ner 

spontana tankar, kommentarer och iakttagelser. I nästa steg läses det transkriberade materialet 

igenom flera gånger och forskaren för anteckningar över informantens meningsskapande, 

syfte, språkval och om det går att skönja motsättningar och överenstämmelser i informantens 
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utsaga. I den tredje fasen av analysen återvänder forskaren till det transkriberade materialet 

och försöker skapa specifika teman utifrån de tidigare anteckningarna med betoning på att 

finna psykologiska koncept. Därefter följer ett steg där preliminära teman klustras och teman 

som inte passar in eller hör hemma någonstans plockas bort. I det femte steget konstrueras en 

tabell med övergripande teman och underteman. Citat från informanternas berättelser används 

för att påminna om och förankra temat i informanternas utsagor (Smith & Eatough, 2007). 

Reflexivitet 

Willig (2001) lyfter fram reflexivitet som ett viktigt kriterium för god kvalitativ 

forskning. Reflexivitet innebär att forskaren måste ta i beaktande hur den egna förförståelsen 

och vetenskapsteoretiska utgångspunkten genomsyrar forskningsprocessens alla steg. I ett 

vidare perspektiv bör forskaren också reflektera över på vilket sätt den rådande tidsandan och 

den kulturella och sociala kontext inom vilken kunskapsproduktionen äger rum påverkar 

forskningsprocessen (Asworth, 2006).  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur individer från en klinisk population 

upplevt följsamheten i en internetbaserad guidad självhjälpsbehandling för depression. Vi 

anser att detta är intressant att undersöka då följsamhet i behandlingen är en förutsättning för 

om behandling ska få effekt. Våra frågeställningar till denna studie är: 

- Hur upplever informanterna att följa den internetbaserade självhjälpsbehandlingen?  

- Vilka faktorer upplever informanterna påverka deras följsamhet i behandlingen? 

 

Motivering till val av metod. Psykoterapi via internet är ett relativt nytt fenomen 

inom svensk och internationell hälso- och sjukvård. Generellt kan sägas att guidad 

självhjälpsbehandling för egentlig depression har visat god effekt dock har få studier 

undersökt hur patienterna upplever att följa den. Vår förhoppning med studien är till syvende 

och sist att kunna bidra till metodutvecklingen av den internetbaserade psykoterapin. Då 

forskningsområdet är relativt nytt anser vi att en mer processinriktad explorativ ansats, där 

patientens upplevelser får stå i centrum, kan bidra till detta och att resultatet kan medverka till 

nya forskningshypoteser. Då IPA, som forskningsmetod, just syftar till att undersöka 

informanters idiosynkratiska upplevelser bedömdes metoden passa vår studie.  
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Metod 

Undersökningsdeltagare 

Beskrivning av informanter. Informanterna är patienter inom psykiatrisk öppenvård 

i Region Skåne som genomgick den åtta veckor långa behandlingen någon gång under 

perioden 2011-2012. Fem av sex informanter är kvinnor och åldersspannet sträcker sig från 

25 till 51 år. Samtliga har tidigare varit i kontakt med psykiatrin och flertalet har genomgått 

individualterapi. Inför behandlingens påbörjan genomgick informanterna en SCID I-intervju 

där samtliga fick diagnosen egentlig depression. Flertalet av deltagarna har också under 

tidigare perioder av livet diagnostiserats med egentlig depression. Till exklusionskriterierna i 

behandling hör att patienten inte har någon annan pågående psykologisk behandling bortsett 

från psykofarmaka, att patienten inte har något pågående missbruk, allvarligt 

självskadebeteende, ätstörning, psykos eller uppvisar några suicidala tendenser (Bergelin & 

Wallden, 2011). Utifrån informanternas egna utsagor framkommer det att två av dem har 

ADHD och en informant nämner att hon diagnosticerats med utmattingssyndrom.  

Motivering till val av informanter. Anledningen till att vi valde att intervjua enbart 

personer som genomgått hela behandlingen var att vi var intresserade av att undersöka 

faktorer som de ansåg påverka deras följsamhet. Tidigare uppsatser inom fältet som 

exempelvis Michel (2010) har intresserat sig för avhopp inom internetterapi. Avhopp och 

följsamhet kan enligt vår mening betraktas som varandras motsatser, samtidigt som avhopp 

kan ses som en aspekt av följsamhetsbegreppet. Vi anser att följsamhet och avhopp utgör så 

pass komplexa begrepp att de bör undersökas var för sig. Av den anledningen har vi valt att 

enbart inrikta oss på följsamhet och enbart intervjuat personer som fullföljt behandlingen. 

Intervju 

Framtagande av intervjuguide. En intervjuguide (Bilaga 3) som användes som 

underlag och stöd för forskarna under intervjuerna konstruerades. Detta skedde efter inläsning 

av tidigare forskning inom området. Fokus för intervjuguiden var frågor som på bästa sätt 

kunde fånga informanternas upplevelse av att genomgå en internetbaserad 

självhjälpsbehandling och vilka faktorer som kunde påverka följsamheten i behandlingen. 

Forskarnas tankar kring faktorer som kunde vara viktiga för att besvara dessa frågor 

brainstormades fram. De framtagna faktorerna klustrades därefter i teman som placerades i en 

ordningsföljd som speglade behandlingsförloppet kronologiskt med uppdelning i inför, under 

och efter behandlingen. Dessa teman bestod bland annat av vilka förväntningar man hade på 



20 

 

behandlingen, hur man upplevde behandlingsformen och vilka behandlingseffekter man 

upplevde. Utifrån de olika faktorerna formulerades frågor. Därefter reviderades frågeguiden 

och frågor som forskarna ansåg undersöka samma sak plockades bort. I framställningen av 

intervjuguiden strävade vi efter att i största mån hålla frågorna så öppna som möjligt, detta för 

att låta informanten i högsta mån komma till tals. Nedan följer exempel på frågor från 

intervjuguiden: 

- Hur kom du i kontakt med behandlingen? (aktivt/passivt val?) 

- Upplevde du någon förändring hos dig själv under behandlingens gång? (Om ja, på vilket 

sätt? När? Om inte- hur påverkade det dig?) 

- Levde behandlingen upp till dina förväntningar? 

Genomförande 

GIR-projektet. Denna studie är en förlängning av forskningsprojektet GIR, Guidad 

Självhjälp via Internet i Region Skåne som syftar till att realisera och vidareutveckla 

internetbehandling inom den psykiatriska öppenvården. I skrivande stund används ett antal 

behandlingar aktivt i den kliniska verksamheten, inom ramen för GIR, för bland annat 

generaliserat ångestsyndrom (GAD), depression, social fobi och paniksyndrom. I sin helhet 

utgör GIR-projektet en RCT-studie. Föreliggande studie är kvalitativ och faller därför inte 

inom ramen för detta. Dock kan studiens resultat bidra till ökad förståelse av de kvalitativa 

aspekterna av följsamheten inom internetbaserad KBT och på detta sätt vidareutveckla 

behandlingarna inom GIR-projektet. 

Beskrivning av behandlingen. Behandlingen som informanterna genomgår är en åtta 

veckor lång guidad självhjälpsbehandling för depression. Den är framtagen och utvärderad 

vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet av bland annat 

professor Gerhard Andersson. Behandlingen består av åtta moduler med fokus på olika KBT-

interventioner som är vedertagna vid depressionsbehandling så som kognitiv omstrukturering 

och beteendeaktivering. Inledningsvis förekommer en presentation av KBT och en 

psykoedukativ del kring depression sett från ett KBT-perspektiv. Deltagarna arbetar med 

behandlingen genom att läsa texter och göra övningar utifrån varje modul. Vägledning och 

kommunikation sker med en legitimerad psykolog via en stängd behandlingsplattform där 

deltagaren kan dela med sig av sitt arbete och ställa frågor till behandlaren. För och 

eftermätning utförs med kvantitativa mått som bland annat mäter depressionssymptom, 

livskvalitet och vårdkonsumtion. Uppföljningsmätningar på depressionsymptom sker sex och 

tolv månader efter avslutad behandling. 
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Vid ytterligare intresse för behandlingen, se självhjälpsboken ”Ut ur depression och 

nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi” skriven av professor Gerhard Andersson, en bok 

som baserats på den föreliggande internetbehandlingen. 

Rekrytering av informanter. I samarbete med projektledaren för GIR-projektet 

sammanställdes ett informationsbrev (Bilaga 1) som skickades ut till tolv patienter som 

genomgått och avslutat samtliga moduler i den internetbaserade depressionsbehandlingen. I 

informationsbrevet tillfrågades patienterna om de var intresserade att delta i forskningsstudien 

och uppmanades att höra av sig till projektledaren inom en vecka om de inte var intresserade 

av att bli uppringda för vidare information och diskussion kring deltagande. En vecka efter 

utskicket fick forskarna patienternas kontaktuppgifter av projektledaren och kontaktade de 

som inte aktivt tackat nej till att bli uppringda. En person hade hört av sig till projektledaren 

och tackat nej till deltagande. Av de elva personer som kontaktades valde sex att delta och 

fem avböjde att medverka. 

Genomförande av intervjuer. Sex stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes 

med intervjuguiden som stöd. Intervjuerna genomfördes några veckor upp till ett år efter att 

informanterna avslutat behandlingen. Informanterna var fria att berätta erfarenheter av 

behandlingen utöver de teman som fanns med i frågeguiden och sidospår följdes upp med 

följdfrågor. Tre av intervjuerna genomfördes på respektive informants lokala psykiatriska 

mottagning i Skåne och tre genomfördes via telefon. Anledningen till att telefonintervjuer 

genomfördes var att informanter inte hade möjlighet att ta sig till sin lokala psykiatriska 

mottagning. Intervjuerna varade mellan 38 till 78 minuter med en medeltid på 53 minuter. 

Samtliga informanter fick innan intervjun påbörjades läsa igenom/få uppläst ett 

samtyckesformulär som de var tvungna att godkänna för att intervjun skulle genomföras. 

Forskarna genomförde tre intervjuer var. Ljudupptagning skedde via diktafon. 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990). Detta innebär att hänsyn togs till att 

beakta individens integritet och medbestämmande i studien.  

Informationskravet. Säkerställdes genom det informationsbrev (Bilaga 1) som 

delgavs informanten innan intervjun påbörjades, där syftet med studien beskrevs. Information 

om möjlighet att närsomhelst avbryta studien delgavs i informationsbrevet (Bilaga 1) och i 

samtyckesformuläret (Bilaga 2), samt uttrycktes muntligen i samband med intervjun. 
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Samtyckeskravet. I studien delgav informanten sitt samtycke genom det 

samtyckesformulär (Bilaga 2) som informanten fick läsa/fick uppläst före påbörjad intervju. 

Konfidentialitetskravet. Informanternas kontaktuppgifter och inspelade berättelser 

förvarades på ett USB-stick som var inlåst i ett skåp i terapeutrummet på Psykologiska 

mottagningen vid Lunds Universitet. I samband med transkriberingen anonymiserades all 

information som kunde röja informantens identitet såsom namn, arbetsplats, tidigare 

behandlare etc. 

Nyttjandekravet. Ingen information från studien har utlämnats. Ljudinspelning och 

transkriberat material har raderats efter studiens sammanställning. 

Analys 

Transkribering och dataanalys. Intervjuerna transkriberades med 

ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word av den författare som genomfört intervjun. 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Dataanalysen följde de rekommendationer som 

beskrivits enligt Smith och Eatough (2007). Initialt i samband med transkriberingen gjordes 

spontana kommentarer kring saker som författarna tänkt på i samband med intervju och tankar 

som dykt upp då författaren åter fick höra informantens berättelse.  I nästa steg läste 

författarna tillsammans igenom varje transkriberad intervju och de kommentarer som skrivits 

två gånger. Vid genomläsningen skrevs nya kommentarer med fokus på informantens 

meningsskapande. Skrivandet av kommentarer skedde för hand och när samtliga intervjuer 

genomförts skrevs kommentarerna in i worddokumenten med hjälp av funktionen 

kommentarer, där varje kommentar fick en unik kod utifrån en bokstav och en siffra. 

Kommentarerna från varje intervju klistrades därefter in i enskilda dokument. I varje 

dokument skapade författarna teman utifrån kommentarerna. Dessa teman baserades på de 

teoretiska koncept som kommentarerna byggde på. Vid de tillfällen då författarna ansåg att 

kommentarerna kunde klassificeras under mer än ett tema gjordes detta. I nästa steg skapades 

för respektive intervju i sig övergripande teman utifrån teman från det tidigare analyssteget. 

Därefter jämfördes övergripande teman för respektive intervju med varandra och åtta stycken 

huvudteman utkristalliserades. Huvudtema med respektive undertema sammanfördes i en 

tabell. Då resultatet skrevs arbetade författarna enskilt med fyra huvudtema och tillhörande 

undertema. Ett undertema avhandlandes i taget och tillhörande kommentarer från respektive 

informant lästes igenom och jämfördes. Kontrasterande, samstämmiga såväl som unika 

kommentarer presenterades och illusterades med belysande citat från informanternas 

berättelser. När varje undertema var avklarat utgjorde det underlag för en översiktlig 
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beskrivande text av varje huvudtema. Därefter skrevs vissa citat i resultatdelen om, detta för 

att underlätta förståelsen av uttalandena för läsaren. Dessa förändringar var grammatiska och i 

vissa fall gällande meningsuppbyggnad. Betydelsen av vad informanten menat förändrades 

däremot ej. 

Förförståelse och vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Vi, som författare till denna 

studie, är båda psykologstudenter i slutskedet av utbildningen och har genom detta påverkats 

av den vetenskapsteoretiska ramen för hur psykologisk teoribildning formas och hur man i 

praktiken tänker kring den inom utbildningen. Under det tidiga skedet av utbildningen 

förespråkade vi ett positivistiskt förhållningsätt till kunskapsproduktion, men har under 

utbildningens gång anammat en mer mångfacetterad epistemologiska grundsyn. I linje med 

detta har vi under utförandet av denna studie betraktat vår epistemologiska förhållningsätt 

utifrån motsvarande grund som IPA vilar på. 

Genom psykologutbildningen har vi båda fått erfarenhet av att bedriva såväl 

individuell kognitiv beteendeterapi som psykodynamisk terapi. Då vi båda är intresserade av 

KBT och hur terapiformen kan utvecklas och nå fler patienter har vi sedan en tid intresserat 

oss för KBT-inriktad internetpsykiatri. Detta har i sin tur lett till att vi, tillsammans med två 

verksamma behandlare inom GIR-projektet, utvecklat en egen behandlingsplattform för 

guidad internetbaserad KBT, detta för paniksyndrom, som i skrivande stund genomgår en 

pilotstudie inom Region Skåne. Ur arbetet med att utveckla en internetbaserad behandling har 

frågor om patientens upplevelse varit ständigt närvarande. Detta då patientens förhållningssätt 

till terapin i stor utsträckning påverkas av texten och vad den förmedlar och inte i lika hög 

grad av alliansen som i traditionell psykoterapi. Arbetet och intresset med 

internetbehandlingar återspeglar en positiv inställning till behandlingsformen från oss 

författare. 

Den samtida kontexten. Vi är medvetna att om att denna forskningsprocess har 

uppkommit i en kontext där KBT har en framträdande position och där mycket forskning 

bedrivs för att utveckla och hitta nya KBT-inriktade behandlingsmetoder. Internetterapi är 

också en produkt av sin samtid utifrån den explosionsartade utveckling som skett inom IT och 

den höga frekvensen av internetanvändning. Internetterapin bör också ses som en del i idén 

kring stegvis vård med behovet att hushålla med hälso- och sjukvårdens resurser och möta 

den ökade efterfrågan av psykologisk behandling.  
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Resultat 

Nedan presenteras de resultat som framkommit av intervjuerna med de sex 

färdigbehandlade patienterna. Åtta huvudtema har utkristalliserats och presenteras nedan i tur 

och ordning med sina respektive underteman. Resultaten återspeglar patienternas olika 

upplevelser av följsamheten vid en guidad internetbaserad psykoterapi för depression. I 

resultaten redovisas citat från informanternas utsago för att illustrera de teman och 

underteman av upplevelser som patienterna erfarit av att följa denna behandling samt för att 

visa hur de teoretiska teman som framtagits grundar sig i data. Deltagarnas namn är ändrade. I 

vissa fall är citatens grammatik och meningsuppbyggnad ändrade, detta för att i största mån 

underlätta läsarens förståelse av dessa. Betydelsen av vad deltagaren sagt har inte förändrats. 

Resultaten redovisas även i Tabell 1. 
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Sammanställning av teman och underteman 

Tabell 1 

___________________________________________________________________________ 

Tema   Undertema 

___________________________________________________________________________ 

Relation till terapeuten  Upplevelse av terapeuten 

   Feedback 

   Svårigheter med det skrivna språket 

 

Faktorer som har betydelse för Inre motivation 

motivationen   Framsteg i behandlingen 

   Symtomreduktion 

   Identifikation 

   Personliga problem 

   Behandlingsupplägg 

 

Inställning till behandlingen Förväntningar 

   Tidigare erfarenheter 

   Andra behandlare 

   Tilltro till KBT 

 

Externa faktorers   Depressionen 

inverkan på följsamheten  Personer i omgivningen 

Livspusslet  

 

Form och innehåll  Upplevelse av texten 

   Upplevelse av behandlingsformen 

 

Resultat av behandlingen  Effekter av behandlingen 

   Insikter 

   Mognadsprocess 

 

Agentskap    Förhållningssätt 

   Praktisk omsättning av behandlingen 

 

Matchning med behandlingen Komorbiditet 

   Personlighet 

   Grad av depression 

   Intellektuell kapacitet 

___________________________________________________________________________ 
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Relation till terapeuten 

Flera av informanterna förmedlar en positiv bild av sin behandlare och beskriver hur 

behandlaren får dem att känna sig sedda, trygga och bekräftade. Några av informanterna 

uttrycker att de upplever behandlaren som alltför anonym och menar att det har påverkat 

öppenheten i kommunikationen. Feedbacken upplevs av vissa som positiv och stödjande 

medan andra önskar mer motstånd och konstruktiv kritik. Att kommunikationen sker 

skriftligen anser vissa informanter utgöra en begränsning och hinder för behandlaren att 

uttrycka sig mer precist, men även för den egna möjligheten att förmedla tankar och känslor. 

Upplevelse av terapeuten. Flertalet informanter beskriver sin behandlare i positiva 

ordalag. Behandlaren upplevs som öppen, stöttande, tillgänglig och omsorgsfull. Behandlaren 

får informanterna att känna sig sedda, bekräftade och trygga. 

(Therese) ”Terapeuten kändes tillgänglig när jag behövde. Han svarade 

och var det någonting så svarade han fort och han svarade personligt. Man 

kände att han brydde sig faktiskt fast det var en ”internetgubbe.” 

Flera av informanterna önskar att behandlaren presenterat sig så att de fick en bild av 

honom eller henne. Några av deltagarna upplever att anonymiteten hos behandlaren påverkar 

deras öppenhet och vad de är beredda att kommunicera och dela med sig. 

(Matilda) ”Jag hade kanske velat se vem det var. Då kanske jag hade mailat 

personen mer. Men om man bara skickar ut mail till någon man inte har en 

aningen om, där det berör ens privatliv, då kanske man, jag vet inte, jag 

kanske hade varit mer angelägen om jag vetat vem det var.” 

Feedback. Vissa av informanterna upplever feedbacken från behandlaren som mycket 

positiv och stödjande, medan andra tycker att den var för positiv och efterfrågar mer motstånd 

och konstruktiv kritik. En informant föreslår att feedback borde anpassas utifrån grad av 

depression.  

(Matilda) ”Jag fick väldigt mycket positivt (dvs. feedback) hela tiden, det 

tyckte jag var dåligt. Jag fick hela tiden ”åh vad bra att du har gjort den 

här uppgiften” och så kände jag själv bara att den kanske inte var så himla 

bra. Det var väldigt så där. Jag hade gärna fått kritik eller att någon hade 

sagt: ”ja så kan man ju tänka, men det här kanske också kan vara ett sätt 

man kan tänka i den här situationen”, alltså lite mer sådär ifrågasättande.” 
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Svårigheter med det skrivna språket. En informant beskriver att eftersom 

kommunikationen sker skriftligen och att det saknades ett personligt möte med behandlaren, 

leder detta till att behandlaren agerar återhållsamt och försiktigt i sin feedback. En annan 

informant nämner svårigheter med att själv uttrycka vad hon tycker och tänker skriftligen i 

kommunikationen med behandlaren och önskar att få göra detta muntligen. 

(Matilda) ”Det blir ju när det inte är någon personlig kontakt att terapeuten 

känner att: ”man kan ju inte gå in och klampa heller”. För det kan ju tolkas 

i text.” 

(Frida) ”Ja, om man vill prata lite och det är svårt att skriva och uttrycka 

vad man menar så kanske man har lättare för att säga det än skriva det.”  

Faktorer som har betydelse för motivationen 

Informanterna beskriver flera olika faktorer som både har försämrat och förbättrat 

motivationen till behandlingen. Några deltagare fann motivation i inre övertygelser om 

förpliktelse och fördröjd belöning. Tidiga framsteg i behandlingen påverkade andra att vilja 

fortsätta med behandlingen och ingöt hopp. Reduktion av depressiva besvär var för många en 

motivator till att genomgå behandlingen. Att kunna respektive inte kunna identifiera sig med 

de problem och beskrivningar som framkom i texten påverkade motivationen i positiv 

respektive negativ riktning. För vissa informanter fungerade även andra personliga problem 

som en motivator till behandling och en vilja att skapa en förändring i livet. Hur behandlingen 

var upplagd påverkade motivationen i båda riktningar. 

Inre motivation. Några av informanterna motiverade sig själva att genomgå 

behandlingen utifrån inre övertygelser. Det kunde handla om pliktkänsla gentemot sig själv 

och behandlingen eller att resultatet först kunde fastställas då hela behandlingen var avslutad. 

(Therese) ”Jag hade ju redan bestämt mig på förhand att jag skulle göra 

hela, för att annars kan jag ju inte veta om det har hjälpt eller inte hjälpt. 

Och om jag inte gör det och inte vet om det hjälper så tycker jag liksom att 

varför skulle jag ta nästa steg om jag hoppar av detta?” 

(Kim) ”Man ingår ju i åtagandet tycker jag, både mot en själv och mot 

projektet” 
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Framsteg i behandlingen. Flera informanter nämner att tidiga framsteg i 

behandlingen gav dem motivation att arbeta vidare och hopp om att bli bättre. 

(Therese) ”Det hjälper om man ser att det funkar, så blir man ju lite mer 

motiverad att prova nästa steg och nästa steg, för att då kommer man lite 

längre fram och lite längre fram” 

(Robin) ”Jag blev ju mer glad, jag blev mer positiv och kände mig mer 

uppåt. Jag kände mig mer hoppfull att jag skulle bli frisk och att det skulle 

gå framåt och jag tänkte på allt jag ville göra i framtiden” 

Symtomreduktion. Några av informanterna beskriver hur depressionen gjort att de 

upplevt behandlingen som mer krävande än vad de tänkt sig att den skulle vara. Flera 

informanter nämner att önskan om att bli kvitt de depressiva besvären fungerar som motivator 

till behandlingen. En informant som upplever sig ha milda depressiva besvär uttrycker att de 

inte är tillräckliga för att motivera till att ta sig an behandlingen fullt ut.  

(Therese) ”Man ser det som ett jättearbete fast det kanske inte är så stort 

egentligen.” 

(Robin) ”Man vill inte ha en depression, man vill inte må dåligt, så att 

därav ger det ju en, en känsla av att ”jag ska vinna, jag ska bli frisk”… så 

på så sätt. Att ha sjukdomen är kanske en garanti att bli frisk för att man vill 

bli av med den, man vill inte vara kvar i det negativa.” 

(Kim) ”Man tar det mer liksom för vad det är, jag hade ju liksom ingen 

allvarlig depression.” 

Identifikation. Flera informanter uttryckte att de delar av behandlingen som de kunde 

känna igen sig själva och sina besvär i, motiverade till fortsatt arbete med behandlingen. På 

motsvarande sätt upplevde en informant som inte kunde identifiera sig med vissa delar av 

behandlingen att det sänkte dennes motivation och engagemang för de delarna. 

(Therese) ”Ja det var det nog för att jag kände själv att jag behövde veta 

mer, jag behövde veta mer och då var jag nog mer motiverad till att 

genomföra just den biten och jobba med den, för att jag visste att jag 

behövde det.” 
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(Kim) ”Nej, jag förstod ju vad där stod ju och jag kände ju till den typen av 

problem, men jag kunde inte identifiera de med mig själv, så därför var jag 

väl inte superengagerad i just de delarna.” 

Personliga problem. Utöver de depressiva besvären som motivator nämnde några 

informanter andra personliga problem som motiverade dem till att genomgå behandlingen.  

(Matilda) ”Jag har skojat lite med att jag har en sådan ”hela mig själv 

höst”. Den här hösten som var. Jag är nog ganska trött på vissa saker i mitt 

privatliv att vissa saker inte funkar.” 

Behandlingsupplägg. Deltagarna uttryckte olika åsikter kring hur 

behandlingsupplägget påverkade deras motivation. En deltagare upplevde att behandlingen 

var koncentrerad till ett visst antal veckor, vilket gjorde att hon kunde hålla koncentration och 

motivation uppe. För en annan deltagare hopade sig hemuppgifterna vilket ledde till att 

motivationen försvann.  

(Matilda) ”Jag känner att jag kan bli mer koncentrerad då, att jag fokuserar 

på det här. Hade det varit 20 veckor hade man bara slafsat till det efter ett 

tag tror jag. Det är bra att hålla lite begränsad tid.” 

(Frida) ”Ja, och då försvann motivationen till det för man insåg att det här 

kommer inte att gå. Uppgifter hopade sig.” 

Inställning till behandlingen 

Informanterna har varierande förväntningar på behandlingen som både handlar om i 

vilken grad den kommer att vara hjälpsam samt vad den kommer att leda till. Informanterna 

beskriver behandlingsformen som annorlunda gentemot tidigare behandling inom psykiatrin 

och flertalet anser inte att tidigare personliga erfarenheter av psykiatrisk behandling har 

påverkat deras inställning till denna internetbaserade behandling. I informanternas berättelser 

beskrivs däremot att andra behandlare, såsom remitterande läkare och tidigare terapeuter, 

påverkat informanternas inställning till den aktuella behandlingen utifrån hur 

internetbehandlingen presenterats. Inställningen påverkas även av vilka andra 

behandlingsalternativ som erbjudits och i vilken utsträckning dessa andra behandlare ansett 

internetbehandlingen som lämplig för deltagaren. Att behandlingen är konstruerad utifrån 
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KBT har lett till en positiv inställning till behandlingen utifrån deltagarens tidigare positiva 

erfarenheter av och tilltro till KBT.  

Förväntningar. Informanternas generella inställning till behandlingen innan den 

påbörjades varierade från relativt neutral till mycket positiv. En del informanter hade höga 

förväntningar på vad behandlingen skulle åstadkomma. Andra uttryckte inte några 

förväntningar alls, men var ändå beredda att testa behandlingen för att se vad den kunde ge. 

(Frida) ”Jag tog det sidan om, så där som ett experiment, ja det kan inte 

skada i alla fall.” 

Flertalet informanter uttryckte förhoppning om att behandlingen skulle resultera i ett 

bättre mående, men några stycken hade även målsättningar som låg bortom symptomlindring. 

En informant nämnde att hennes dåliga mående i mångt och mycket var sprunget ur en 

relationsproblematik och uttryckte en önskan om att behandlingen skulle hjälpa henne att 

hantera relationer. 

(Matilda) ”Sen har jag kommit en bit med mig själv, men det jag känner är 

att jag kör fast i är relationer. […] Det är något som jag i perioder kan bli 

väldigt ledsen över. Även om det är ingenting som jag mår dåligt över idag, 

är det något som jag på sikt gärna vill lösa. Jag kan bli väldigt nere helt 

enkelt. Jag hade förväntningar att få lite verktyg och kunna jobba med 

sådana bitar.” 

En annan informant har en önskan om att behandlingen ska förse henne med verktyg 

så att hon kan hantera sina depressiva besvär, men även att verktygen ska finnas till för att 

handskas med en i övrigt belastad livssituation med psykiatriska, somatiska och sociala 

problem. 

(Carola) ”Jag är ju medveten om svårigheter kring handikappen och de 

sjukdomar som jag har. Frågan var ju hur jag skulle acceptera och införliva 

det också mer i min vardag för att må bättre.” 

Tidigare erfarenheter. Flertalet av informanterna har varierande positiv och negativ 

erfarenhet av den tidigare kontakten med psykiatrin. Informanterna menar att den tidigare 

erfarenheten i väldigt liten utsträckning eller inte alls har påverkat deras inställning till 

internetbehandling. Ett skäl till detta, menar flera informanter, är att internetbehandlingen 

upplevs som väldigt annorlunda i relation till tidigare behandlingar.  



31 

 

(Matilda) ”Det har varken gjort från eller till för det här är ganska 

annorlunda från de andra behandlingarna, så det har nog inte gjort någon 

skillnad.” 

Flertalet av informanterna har tidigare gått i individualbehandling med KBT-

inriktning. Flera uttrycker att det kunde vara behjälpligt att känna igen behandlingsupplägget, 

samt att förkunskaper i KBT underlättade inlärningen. 

Andra behandlare. Innan informanterna kommer i kontakt med sin terapeut i 

internetbehandlingen, har de ofta haft en tidigare behandlare som remitterat dem dit. Utifrån 

informanternas berättelser verkar dessa behandlare spela en viktig roll i att påverka patienters 

inställning till behandlingen. Vad de tidigare behandlarna förmedlar för bild av 

internetbehandlingen, samt vilka andra behandlingsalternativalternativ som erbjuds verkar 

påverka informanternas inställning till behandlingen i positiv eller negativ inriktning. 

(Matilda) Hon sa att hon trodde det skulle vara någonting för mig. 

(Robin) Jag visste ju inte riktigt hur det skulle gå till, det vet man ju inte. 

Som sagt jag fick inte veta så mycket av min gamla terapeut utan hon tyckte 

att ”Nej, jag tycker du ska vara där” så hon remitterade mig direkt. 

(Therese) Ja, det var den behandlingen vi skulle prova att sen så går vi 

igenom den, sen ser vi efteråt om det hjälpt eller om man behöver nått 

annat, hur det blir sen. Det var den behandlingen först och främst bara. 

Tilltro till KBT. Många av informanterna uttryckte en hög tilltro till KBT vilket gav 

dem en positiv inställning till behandlingen. Flertalet informanter hade antingen självupplevda 

positiva erfarenheter av KBT eller inställningen att det var en verksam behandling som 

fungerade för många 

(Therese) ”Jag vet ju att KBT funkar för väldigt många, så jag tänkte: jag 

gör det.” 

Ingen av deltagarna nämnde erfarenheter av eller inställning specifikt till att 

behandlingen var internetbaserad utan nämnde den mer som en KBT-behandling. 
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Externa faktorers inverkan på följsamheten 

Några informanter beskriver att de har kunnat genomföra och tillgodogöra sig 

behandlingen då de inte upplever att de har någon djupare depression. En informant nämner 

att hennes depression kan ha bidragit till att hon uppfattat behandlingen som mer belastande 

än vad den var. Personer i informanternas omgivning har mestadels upplevts som stödjande, 

men en informant nämner också bristen på förståelse för behandlingens belastning. 

Behandlingsformen har i flera fall underlättat för informanterna att få tillgång till behandling 

vilket tidigare varit problematiskt att kunna genomföra på grund av bunden arbets- och 

studietid. En informant nämner att det fanns situationer där övningar i behandlingen inte gick 

att kombinera med vardagslivet. 

Depressionen. Några informanter nämner att orsaken till att de har kunnat 

tillgodogöra sig behandlingen och kunnat betrakta depressionen från ett mer utomstående och 

objektivt perspektiv, har varit att de inte upplevt sin depression som särskilt djup. 

(Kim) ”Det är ju ingen allvarlig depression jag har, så det är väl mer så att 

man kan förstå det lite bättre kanske och avdramatisera det. 

(Frida) ”Den här behandlingen som jag gick igenom, den funkar ju om man 

är nedstämd som mig, men inte om man är deprimerad på riktigt liksom. Är 

man riktigt deprimerad så orkar man inte gå igenom allt det som, texten och 

uppgifterna, ja då orkar man liksom ingenting.” 

Flera informanter beskriver behandlingen som belastande och tuff. En informant 

uttrycker explicit att det är depressionen i sig som gör att behandlingen upplevs som extra 

krävande.  

(Frida) ”Man ser ju allting negativt när man är deprimerad. Då kan det lätt 

bli en ganska tung börda.” 

Personer i omgivningen. Närstående som är medvetna om att informanten genomgår 

behandlingen upplevs mestadels ha en stödjande funktion. En informant uttrycker dock att 

personer i hennes omgivning är ovetande om hur belastande och krävande behandlingen är, 

vilket gör att hon inte känner sig förstådd. 

(Carola) ”Det var jobbigt och jag kunde känna att jag inte fick någon 

förståelse. Att mycket energi det gick till det här med papperna och så. 
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Andra kunde säga: ”du kan väl komma ner på lokalen”. Då tänkte jag 

”men hallå jag har ju det här”, och det var en tuff kurs. Det var ju heltid.” 

En annan funktion närstående kunde ha var att förmedla en positiv bild av 

behandlingen. En informants väninna lovordade den ansvariga behandlaren för 

internetbehandlingen vilket gav informanten en positiv bild av behandlingen. 

Livspusslet. För några av informanterna har behandlingsformen gjort det möjligt för 

dem att få tillgång till psykoterapeutisk behandling, vilket de annars inte skulle kunna få på 

grund av sina studie- och arbetstider. 

(Matilda) ”På ett sätt är behandling ganska smidig, jag pluggar utomlands 

och i perioder kan jag ha mycket och då kan det vara svårt. Jag är ofta 

upptagen från tidig morgon till klockan nio på kvällen och då är det inte 

många terapeuter som kan, på så vis passar det mitt liv.” 

(Kim) ”Vi diskuterade ju det här med att jag borde gå på en regelbunden 

terapibehandling och så beskrev jag ju då att jag hade svårt att komma 

ifrån på dagtid överhuvudtaget eftersom jag jobbar i Danmark. Och då 

föreslog hon istället det här, att man kunde det göra på distans.” 

En informant nämner även att vissa av övningarna i behandlingen kolliderade med 

vardagsrutinerna och gick ej att genomföra. 

(Frida) ”Gå upp en viss tid och så. Det kunde vara sådana grejor som jag 

inte kunde träna på och hinna med.” 

Form och innehåll 

Informanternas upplevelse av den text som behandlingen baseras på varierar mellan 

individerna. De pedagogiska personexemplen uppskattas av de flesta informanterna då de 

underlättade förståelsen av de teoretiska delarna. Behandlingsformen beskrivs generellt bland 

informanterna som praktisk. Ett visst mått av krav på att avsluta en modul i veckan upplevs av 

vissa informanter som hjälpsamt för att kunna komma framåt i terapin. Samtidigt upplever 

informanterna att behandlingen är krävande då man endast har en vecka på sig per modul. En 

informant beskriver hur hon inte kunnat använda behandlingen vid negativa livshändelser, 

något hon menar är en brist i behandlingen. 
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Upplevelse av texten. Hur texten upplevs beskrivs olika mellan de olika 

informanterna. Informanterna beskriver den utifrån aspekter som svårighetsgrad, omfattning, 

pedagogiska element samt hur man upplever sig bli bemött av texten. Somliga informanter 

uppfattar att vissa teoretiska delar av texten är svåra att förstå vilket då ger upphov till 

irritation och frustration. Språkbruket upplevs för dessa som för avancerat eller för formellt, 

ofta väcks en upplevelse av att texten inte är skriven för den individen. Informanterna menar 

dock att de pedagogiska personexemplen är till stor hjälp för läsaren att förstå vad som 

beskrivs i texten. För en av informanterna upplevs texten som för enkel och generell. 

(Therese) ”Det var ju ganska mycket text, och det jag tänkte på och 

reagerade på var att det var ju ganska formellt högt språk, lite 

högtravande… det kan vara svårt för många att ta till sig. Sen vet jag inte 

om det bara är jag men jag tyckte att, för vanliga människor så kunde det 

vara ganska jobbigt och svårt att läsa så mycket text, det reagerade jag på 

ett par gånger.”  

Dock upplevs textens pedagogiska element kompensera för de svåra teororetiska 

delarna. Informanterna anger att textens förmåga att förtydliga de teoretiska delarna med hjälp 

av fiktiva personexempel varit mycket hjälpsamma för att förstå texten och behandlingen i 

stort.  

Andra informanter upplever texten som lättbegriplig. Generellt visar intervjuerna att 

texten upplevts som informativ och fyllig av informanterna. En informant beskriver texten 

som informativ och intressant ur ett akademiskt perspektiv men att den är för generell och för 

enkel vilket gör att informanten har svårt att identifiera sig med vad som där står. 

(Kim) ”Ja även om det stod saker som inte gällde mig, så var det ändå 

intressant, men det känns ju som att det här var(…) KBT grundkurs 1A 

ungefär.[…]Det var väl den här likriktningen, som ju är nödvändig för en 

sån här grej, att det är samma, ”one size fits all” så att säga.” 

Upplevelse av behandlingsformen. Flera informanter återger att den korta tidsfrist 

som patienten har till varje modul är belastande. Man upplever sig behöva mer tid per modul 

än den vecka som i behandlingen planeras. Dock menar vissa informanter att ett visst mått av 

krav på att avsluta en modul i veckan hjälper dem att komma vidare i behandlingen. 

Informanterna beskriver behandlingsformen som praktisk gällande att kunna gå tillbaka i 
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texten när detta behövs gällande kommunikationen med terapeuten. En informant beskriver 

att hon inte kan använda behandlingsformen vid oväntade negativa livshändelser. 

(Robin) ”Tack vare att man är sjuk så… det är press att läsa och fatta, för 

det är mycket information, plus att man ska göra det, plus att man ska 

kunna få in det i vardagen… så att jag tycker man behöver mer tid, och jag 

hade egentligen behövt en paus kanske efter modul fem… och sen kunna 

börja igen”  

(Frida) ”Det var kanske det där att det var lite maffigt ibland. Det var 

mycket att ta sig igenom, mycket text och så, så man tänkte ”åh ska jag gå 

igenom allt det här”. Man såg tiden det tog framför sig direkt och då blev 

man ganska negativ, det hinner inte jag och det orkar inte jag.”  

Att det finns förväntningar och visst mått av krav på deltagarna att göra sina 

hemuppgifter och skicka in dessa till sin terapeut för att kunna få ta del av nästa modul 

upplevs bland dessa informanter som positivt. På frågan om det var positivt att få en modul i 

veckan svarar en informant. 

(Therese) ”Det tror jag, för att annars så skulle jag ta till mig alltihopa på 

samma gång och försöka med alltihopa på en gång och då hade det nog 

bara blivit en enda röra”[…]och så just det här med deadline att nu ska det 

in, för att annars hade jag nog kunnat dra ut på det rätt så länge, för att jag 

måste tänka igenom hur jag ska skriva, hur ska det bli rätt… och då 

funderar jag ihjäl det istället, så att det är rätt så bra.”  

Informanterna upplever att terapiformen möjliggör en frihet att arbeta med texten när 

man vill och kan. Detta innefattar sådana aspekter som: möjlighet att gå tillbaka till tidigare 

moduler om det är något som man glömt eller inte förstått, att man skriver in hemuppgifter 

direkt i programmet utan att man behöver skriva ut papper och liknande.   

(Robin) ”Ja, alltså, då hade man ju det på ett sätt på datorn redan och när 

man väl skrev svaren och allting så var det bara att kopiera in och skicka 

dem, så slapp man skriva det för hand.”  

(Therese) ”Jag skrev ut alltihopa så hade jag med mig modulerna jämt i 

handväskan.”  
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Två informanter jämförde terapiformen med traditionell psykoterapi där de kunde se 

fördelar med att läsa en text ett flertal gånger för att förstå och kunna relatera till sitt egna liv. 

(Frida) ”Jag tycker det är bra att läsa texter för det första och kunna gå 

tillbaka, det kan du inte göra om du inte sitter och bandar hos din terapeut 

varje samtal. För sådana här saker, i alla fall för mig, kan man behöva nöta 

några gånger. Att man bara får höra det en gång: ”ah, men vad bra då vet 

jag” utan då kanske man behöver läsa några gånger och gå tillbaka till det 

om ett halvår.”  

(Matilda) ”Sitter man hos en terapeut och pratar så kanske man inte 

kommer ihåg vad den personen säger och då kanske jag missar något som 

var jätteviktigt. Men med det här kan man hela tiden gå tillbaka och läsa, 

”hur var det nu de menade med det där”. Så kan man tänka liksom på ett 

längre sätt alltså.”  

En informant framhåller behandlingsformens smidighet i förhållande till 

kommunikation mellan terapeut och patient. 

(Robin) ”Det kändes ändå lättare att veta att om jag skrev det… alltså hade 

en fråga så visste jag att han skulle svara till nästa dag.”  

En informant beskriver en upplevd brist i behandlingsformens förmåga att hantera 

oväntade negativa livshändelser under pågående internetterapi.  

(Robin) ”Alltså, jag kunde fråga om texten, jag kunde fråga om det var nått 

problem och om det var några svårigheter med hemuppgiften och allt sånt. 

Jag hade på ett sätt hoppats att man kunde fråga om… när det hände 

problem eller om jag mådde sämre eller vissa saker som hade hänt, om jag 

då kunde gått in och fråga om sånt. Såsom man egentligen gör när man går 

till en vanlig KBT-terapeut som ska hjälpa en med ens problem på det 

sättet… så är det ju inte den här behandlingen…”  

Resultat av behandlingen 

De effekter som behandlingen fått på informanterna är ofta saker som de själva inte 

relaterar till en minskad depressivitet eller ett bättre mående. Istället framkommer att 

informanterna förändrat vissa beteenden eller att de fått insikter om sig själva som de tidigare 
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inte haft. En annan aspekt av de effekter som informanterna fått beskrivs i termer av en 

mognadsprocess. 

Effekter. Ett flertal av informanterna beskriver hur de positiva effekterna av 

behandlingen ofta inte handlat om sänkt depressivitet. Att effekterna snarare handlat om saker 

som ökat framtidshopp, förändrade tankebanor och hur dessa inte varit realistiska eller att 

kunna acceptera sig själv och sin situation. Informanterna har även tagit till sig de tekniker 

behandlingen förmedlat. 

(Robin) ”Ja, alltså hur man ska kontrollera när man börjar känna mig, sig 

negativ… eller, om man börjar få väldigt negativa tankar, både om sig själv 

eller, alltså känner för mycket negativ… då kan jag ta vara på allt det jag 

läst och… det kan jag ju använda”  

(Therese) Jag fortsätter ännu att tänka på att… liksom inte alla grejer och 

inte allting men vissa grejer som jag verkligen kunde ta med mig som jag 

fortfarande kan jobba med och tänka på och… så att jag bär med mig 

positiva saker ändå, så att själva slutgrejen blev ju positiv även om jag inte 

mår så jättemycket bättre. Så ger det mig ändå hopp att jag har ju lite 

tekniker å jobba med.  

(Frida) ”Ja man tänkte på grejor mer, nu ska jag inte sätta mig och deppa. 

Så som man var van vid att göra annars. Man får träna och man blir 

påmind om att tänka positivt. Så det hjälper att man håller igång det och 

läser om det. Så hjälper det. Man tänker på det hela tiden.”  

(Kim) ”Ja, det är klart… visst nån effekt, man tänker ju på ett litet annat 

sätt, man har ju ändrat perspektiven än annars… sen kan jag ju inte säga att 

det gav nån dramatisk förändring, det kan jag inte påstå[….] Där finns 

faktiskt yrkesmässiga mål och där satte jag faktiskt upp att jag skulle byta 

jobb och jag ska faktiskt börja på ett nytt jobb på måndag, så det funka ju.” 

En annan informant beskriver hur hon genom depressionsbehandlingen lyckats bli fri 

sitt missbruk av läsk. 

(Carola) ”Då började jag känna att det här med belöningar och 

bestraffningar också, […] då tänkte jag att det är en kortsiktig belöning att 
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dricka Cola, det var ju en snuttefilt för mig, men det var ju en bestraffning 

egentligen”  

Insikter. En stor del av behandlingseffekterna tillskriver informanterna den insikt som 

de psykoedukativa aspekterna av behandlingen syftat till. En ökad medvetehet kring hur man 

själv vidmakthåller sin depression och vad man istället kan göra. En av informanterna 

beskriver att behandlingen tydliggjort hennes svaga sidor, något som varit smärtsamt för 

henne. 

(Frida) ”Ibland kanske det viktigaste inte är att man maximerar sin vardag 

på det sättet som jag ofta gör, att ta ledigt kanske också är en uppgift. Det 

har jag inte riktigt kopplat innan. Så det var något som jag märkte hehe. Så 

det var något som var intressant.”  

(Matilda) ”Jag har även märkt i materialet, det tänkte jag kanske inte på att 

det var många saker som jag inte riktigt har fattat med mig själv. Hur jag 

beter mig, det var många saker som kom som en bonus. Som jag inte hade 

förväntningar att ändra på.[…]Sen tyckte jag att det var intressant också 

det här vad heter det undvikandebeteendet. Det där negativt förstärkande. 

Det tyckte jag också var väldigt intressant för att det är något som jag tror 

ganska många människor skulle behöva vara medvetna om.”  

(Kim) ”Så att, det är väl mer så att man kan förstå depressionen lite bättre 

kanske och avdramatisera det.”  

(Robin) ”Jag tyckte det var mycket, mycket som jag hade frågor kring under 

hela min sjukdomsperiod som jag inte riktigt hade fått svar på, ja så fick jag 

svar, så jag blev väldigt glad.”  

En av informanterna beskriver att behandlingen fått vissa negativa konsekvenser, 

möjligtvis att behandlingen tydliggjort depressionens etiologi. 

(Robin) ”Det är som att sjukdomen hittade min svaghet, och där fick jag all 

belastning… (Intervjuaren: Alltså det blev tydligt, vad som blev din svaga 

punkt?) Ja... och sen blev det värre. Där jag kunde använda teknikerna från 

behandlingen, där jag kände att jag kunde använda det jag hade lärt mig… 
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alltså känna sig lite tryggare. Där jag inte kunde det, där blev min 

svaghet… så att den delen av sjukdomen har blitt värre”  

Mognadsprocess. Ett vanligt fenomen informanterna beskriver är en mognadsprocess 

inom dem som inneburit att effekten kommit en tid efter avslutad behandling.  

(Matilda) ”Nu så här i efterhand känner jag att det har gett mig mer än vad 

jag kände när jag gjorde det egentligen… hehe. Nu, sen jag kollar tillbaka 

på det, känner jag att jag fått ganska mycket till mig. När jag var mitt uppe i 

det tänkte jag inte såhär att det kom ett ljus till mig. Då kände jag inte så 

mycket förändring. [...] Jag kände mer nu när det har mognat till sig som 

jag kan se tillbaka på det och kolla att, ah men det där som jag jobbade med 

då, jag försöker faktiskt använda det fortfarande alltså lite så, fast precis 

när jag gjorde behandlingen så kanske jag inte märkte det.” 

Agentskap 

Att informanterna följer behandlingen på olika sätt är något som är tydligt i 

berättelserna. Dessa sätt påverkas exempelvis av hur informanterna identifierar sig med 

behandlingens text och form och i vilken grad man ser sig själv som en aktiv agent som kan 

påverka sin situation med hjälp av behandlingen. Även andra saker påverkar aspekter av 

agentskapet som hur man förstår behandlingens syften och hur detta appliceras i vardagen. 

Informanternas berättelser återspeglar olika djup av följsamhet där vissa bär med sig 

behandlingen en god portion av sin tid medan andra tar sig an behandlingen vid vissa 

tidpunker i veckan. Begreppet följsamhet ur detta perspektiv är något svårfångat då det 

interagerar med andra aspekter av behandlingen såsom effekter av den och vilka 

förväntningar man har på vad behandlingen kan ge.  

Förhållningssätt. Informanternas sätt att se på hur behandlingen kan hjälpa skiljer sig 

åt. Vissa ser terapin som ett verktyg att arbeta med sin person, där individen själv har ansvaret 

att påverka sin situation. Andra ser behandlingen som ett åtagande man gjort inför sig själv 

och det forskningsprojekt behandlingen är del av. Dessa aspekter påverkar hur individen tar 

sig an behandlingen och hur detta får effekter på den kvalitativa följsamheten. 

En informant ser terapin som ett medel att påverka sin person. 

(Carola) ”Men en del i det hela med att bli friskare är ju att ha ett eget 

konto, ju mer jag lägger ner desto mer kommer jag få tillbaka. Om man 
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satsar mycket får man ju tillbaka mycket och det tyckte jag att jag fick. […] 

Jag jobbade ju utifrån mig själv och inte från någon annan, jag vet inte om 

man kan förklara det på något annat sätt?” 

En annan informant har svårare att identifiera sig med behandlingen då denne 

upplever texten som alltför generell och förenklad något som också påverkar informantens 

sätt att genomföra behandlingen. Informanten berättar om hur hemuppgifterna genomförs: 

(Kim) ”Ja, jag gjorde ju som om det var i skolan (skratt). Intervjuare: 

Jaha... (skratt) hur menar du då? Kim: Ja, jag gjorde det som det stod att 

jag skulle göra, på det sättet det stod att jag skulle göra.”  

Praktisk omsättning av behandlingen. Hur man praktiskt tar sig an terapin skiljer 

sig åt där vissa informanter tänker på behandlingen under hela veckan och där andra arbetar 

koncentrerat vissa tidpunkter i veckan. 

(Carola) ”Nej, jag läste ju igenom alltihopa och sen gick jag och funderade. 

Jag tyckte att jag gjorde… jag hade det i åtanke hela veckan. Även om jag 

inte skrev ner eller så hade jag det i huvudet. Sen gjorde jag små 

anteckningar på saker som jag kunde gå tillbaka och titta på och 

anteckningar och så. […] Jag vet inte hur andra gör, men jag kunde tänka 

på texten hela tiden. Det fanns ju med mig under upplägget av dagen, nu 

har jag gjort för mycket, och det där stämde ju inte. En ”måste-sak” och en 

rolig sak.” 

(Therese) ”Jag läste modulen redan första dan, för sen så kunde jag gå och 

tänka lite och fundera lite och läste frågorna liksom och börja tänka aktivt 

på vad jag skulle göra, men sen så blev det inte att jag skrev ner det i 

hemuppgiftsdelen förrän i slutet av veckan ändå. Men det är typiskt mig, 

men jag gick ju liksom aktivt och tänkte på... försökte liksom verkligen 

förstå vad som stod i varje grej, så att det funkade faktiskt.  

(Kim) ”Ja, jag körde ju igenom alltihopa intensivt på en kväll varje vecka, 

eller varje modul.[…]Ja, man satte ju upp scheman och sånt som man skulle 

följa… i vissa av övningarna, så de följde jag ju.” 
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Matchning med behandlingen 

Ett tema som framkommer ur informanternas berättelser är hur de interagerar med 

behandlingen och vilka konsekvenser detta får. Vissa informanter lider av komorbida tillstånd 

eller drag i personligheten såsom prestationskrav och liknande som påverkar deras möjlighet 

att ta till sig denna behandlingsform. Även depressionens svårighetsgrad påverkar. Då 

behandlingen i hög grad består av text som sedan patienterna förhåller sig till påverkas 

interaktionen och vad patienten får ut av behandlingen även av vilken studievana patienten 

samt vilken intellektuell förmåga man tillskriver sig själv. 

Komorbiditet. Ett flertal av informanterna berättar att de lider av komorbida tillstånd 

eller tidigare svårare depressioner något som påverkar hur de tillgodogör sig behandlingen. Ur 

berättelserna framgår att vissa av informanterna har ADHD, en har erfarenhet av 

utmattningsdepression och att samtliga informanter har haft återkommande depressiva 

tillstånd varav en av informanterna har en utvecklad dystymi.  

(Carola) ”Jag har ju min ADHD och börjar jag prata om någonting så 

hamnar jag i periferin ganska lätt. Så de var bra på sitt sätt att jag var mer 

begränsad och så, att jag hade modulerna.”  

Personlighet. Vissa av informanternas berättelser tydliggör hur deras 

personlighetsdrag interagerar med behandlingsformen dels på positiva sätt men även i 

avseenden som riskerar att förvärra patientens situation. 

En av informanterna beskriver hur hon arbetar mycket hårt med behandlingen och att 

hon efter cirka halva behandlingen börjar uppleva utmattningssymtom. 

(Robin) ”Men då gick man ju igenom och skrev jag ner exakt allting som 

var det viktigaste och exakt, så jag skrev ner en egen sammanfattning av 

alla moduler. […] Jag läste igenom… alla igen, jag skrev ner allting för att 

man kommer inte exakt ihåg allting och man behöver läsa igenom alla 

igen”  

 (Robin) ”Då kände jag av att det började bli för mycket för min hjärna, jag 

orkade liksom inte med”  

En annan informant beskriver hur vissa uppgifter i behandlingen riskerar att få 

negativa konsekvenser för henne: 
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(Matilda) ”Det där schemat t.ex., på ett sätt kan det stjälpa mig också. Då 

går jag in i det där schemat totalt, jag är en sådan som skriver listor på allt. 

På ett sätt kan det vara ganska dåligt för en sådan som mig. För då går jag 

upp ännu mer i mitt planerade liv som jag kanske borde släppa lite mer på 

istället för att planera.[…] Jag är inte duktigt på att ge mig själv utrymme 

eller att vila, jag har väldigt höga krav på hur mycket jag ska hinna med. 

Och väldigt extremt planerad i allt jag gör.  

Dock passar hennes person med att behandlingsformen är uppgiftsorienterad. 

(Matilda) ”Att det är en uppgift, det har jag en väldigt bra respons på 

hehe(…) Det gör det hela lite enklare på ett sätt. För det gör det väldigt 

konkret, vad man jobbar med”  

Grad av depression. Informanterna beskriver också hur den depressiva tyngden 

påverkar förmågan att ta till sig denna typ av behandling.   

(Frida) ”Någon gång har jag varit riktigt deprimerad och då hade jag inte 

klarat av att gå igenom det där.[…]Den här behandlingen som jag gick 

igenom den funkar ju om man är nedstämd som mig, men inte om man är 

deprimerad på riktigt liksom. Är man riktigt deprimerad så orkar man inte 

gå igenom allt det som, texten och uppgifterna, ja då orkar man liksom 

ingenting.” 

Intellektuell kapacitet. Ett flertal av informanterna beskriver att den internetbaserade 

behandlingen kräver en viss förkunskap av KBT eller att man bör ha en viss intellektuell 

kapacitet för att kunna tillgodogöra sig behandlingen adekvat. Andra menar att behandlingen 

är för enkel. Aspekter som dessa påverkar hur man förhåller sig till sig behandlingen och 

vilken effekt behandlingen får. 

(Robin) ”Om man har fått KBT innan, det tycker jag man bör ha, har man 

haft en psykolog och pratat med innan och haft lite vanlig KBT innan så att 

man vet vad det innebär och sen går över till internet, för att gå direkt till 

internet kanske kan bli lite svårt så … för vissa.”  

(Frida) ”Ja, vissa grejor var lätta att förstå, men när jag läste upp de för 

min sambo så sa han ”what!?” ” 
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En annan informant beskriver: 

(Kim) ”Det var en lagom nivå tycker jag, jag har inga problem med att läsa 

mer akademiska texter också, men det här var väl en lagom nivå tycker jag. 

[…] Jag ser det här som grundkursen så att säga… på det här området 

måste det ju finnas mycket mer att fördjupa sig. […] Det är ju klart att det 

måsta va på en grundläggande nivå… att det handlar om lekmän”  

Resultaten kan sammanfattas med att följande aspekter haft betydelse för 

informanternas följsamhet: behandlingens form och innehåll som sådan vilket innefattar 

sådant som dess text och hur man kommunicerar med terapeuten, hur relationen till 

terapeuten upplevs, vilka resultat behandlingen ger, övriga externa faktorers påverkan på 

behandlingen såsom livspusslet och personer i informantens omgivning, individuella aspekter 

av matchning mellan individ och behandling, vilket agentskap och vilken inställning 

individen har i behandlingen samt faktorer som haft betydelse för individens motivation. 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka upplevelsen av följsamhet i en klinisk population 

under en guidad internetbehandling för depression, samt att undersöka vilka faktorer 

informanterna upplevde påverka följsamheten. Då metoden IPA syftar till att undersöka 

informanters idiosynkratiska upplevelser användes den som forskningsmetod.  

Studiens övergripande slutsats är att en mängd olika faktorer kan ha betydelse för 

följsamhet vid internetbaserad guidad självhjälpsbehandling för depression. En faktor som 

upplevdes påverka följsamheten var informanternas inställning till behandlingen där andra 

behandlare, såsom tidigare terapeuter eller husläkare, spelar en viktig roll samt att 

behandlingen var baserad på KBT, en behandlingsmetodik som informanterna efterfrågat. Hur 

informanterna betraktade sin egen roll i behandlingen och hur de praktiskt omsatte 

behandlingen uppfattades påverka följsamheten såväl som upplevelsen av behandlingsformen 

och textens innehåll. Relationen till terapeuten utifrån allians och kommunikation var 

ytterligare betydelsefulla faktorer och likaså behandlingseffekter i form av upplevda 

beteendeförändringar och insikter. Hur behandlingen matchade informanten utifrån 

intellektuell förmåga, personlighetsdrag och hur eventuella komorbida tillstånd och 

svårighetsgrad av depression inverkande var andra omständigheter som upplevdes påverka 

följsamheten. Motivationella faktorer såsom inre övertygelser, tidiga framsteg och 
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igenkänning av behandlingen samt vilja att bli kvitt de depressiva symptomen tillskrevs också 

betydelse. Även externa faktorer påverkade följsamheten, såsom möjligheten att passa in 

behandlingen i det övriga livet, personer i patientens omgivning och depressionen. 

Resultaten kan väcka uppslag till och verka hypotesgenerande för vidare forskning 

kring vilka aspekter som är viktiga för följsamhet vid internetbehandling. Just följsamhet i 

samband med internetbehandling är ett relativt outforskat område (Nordgreen et al., 2012), 

men då följsamhet är en förutsättning för behandlingseffekt är det viktigt att undersöka. 

Resultatet är även intressant då det är baserat på patienter inom psykiatrin som också är den 

kontext inom vilken behandlingen idag bedrivs. 

 

Resultatdiskussion 

Nedan besvaras frågeställningarna genom att varje del av studiens resultat diskuteras 

var för sig. De flesta av de aspekter som informanterna upplevde påverka följsamheten 

interagerar med varandra och kan svårligen ses som isolerade entiteter i realiteten. 

Agentskap. Resultaten visar att synen på sig själv och sin roll i behandlingen har 

betydelse för informanternas följsamhet. Att informanterna har olika syn på vad 

ansvarstagande i behandlingen innebär kan vara en av anledningarna till att de arbetat med 

behandlingen olika mycket och på varierande sätt. Medan vissa ständigt bar med sig 

lärdommar från behandlingen fokuserade andra endast på behandlingen en gång i veckan vid 

det tillfälle de arbetade aktivt med den. Khan, Bower, och Rogers (2007) betonar att 

inställning till självhjälpsinterventioner influeras av i vilken grad man ser på sig själv och sina 

möjligheter att på ett aktivt sätt förändra sitt liv. Bendelin et al. (2011) framhåller också att en 

hög grad av aktivitet, samt inkorporering av behandlingen i det vardagliga livet leder fram till 

bättre behandlingseffekt. Samtidigt bidrar depressionen till en negativ självbild och reducerad 

förmåga att hantera och lösa problem (Westbrook et al., 2009), något som kan utgöra en 

försvårande omständighet för att betrakta sig och verka som en aktiv agent i behandlingen. 

Dock kan behandlingsformen med betoning på självständigt arbete leda till att patienten 

tillskriver behandlingsframsteg till sig själv. Detta kan resultera i en känsla av kompetens och 

motverka depressionens vidmakthållande processer (Westbrook et al., 2009). 

Behandlingseffekter. Ett av studiens resultat är att behandlingseffekter under och 

efter behandlingen kan påverka följsamheten. Forskning visar att guidad internetbaserad KBT 

ger goda behandlingseffekter för depressiva patienter (Proudfoot et al., 2011; Kaltenthaler et 

al., 2006). Ingen för- och eftermätning på depressivitet genomfördes dock i denna studie. 

Däremot beskriver informanterna att behandlingseffekterna inte främst handlat om en 
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minskad depressivitet utan snarare om andra effekter, såsom förändringar i vissa beteenden 

eller ökad självinsikt. Effekter som till stor del tillkommit efter behandlingens slut. Vissa 

informanter beskriver att de bär med sig lärdomar och kunskaper från behandlingen som är 

hoppingivande även om måendet inte förändrats nämnvärt, något som är talande för dessa 

informanters upplevelse av behandlingseffekter. Orsaken till att behandlingseffekter kommer i 

efterhand kan tänkas bero på att depressionens vidmakthållande faktorer är svåra att bryta. En 

hypotes är att behandlingsframsteg under behandlingen stärker följsamheten till själva 

behandlingen, medan behandlingsresultat som kommer i efterhand kan främja följsamheten 

gällande återfallsprevention och framtida behandling. Om en stor del av 

behandlingseffekterna kommer en tid efter avslutad behandling så kan det finnas argument för 

att explicit informera patienten om detta fenomen, vilket eventuellt skulle kunna öka 

följsamheten under behandlingen. En risk med detta kan dock vara att patienten inte uppbådar 

tillräckligt med motivation att genomföra behandlingen om en eventuell effekt infinner sig en 

tid efter avslut. 

Behandlingens form och innehåll. Informanterna har upplevt att behandlingsformen 

har haft betydelse för deras följsamhet. Generellt beskriver informanterna att denna typ av 

behandling har inneburit en frihet att kunna arbeta med behandlingen på egna villkor i 

förhållande till fritid, arbete och det övriga ”livspusslet”. Resultat stöds i Andrews et al. studie 

(2010).  Informanterna upplevde texten som informativ, men vissa teoretiska beskrivningar 

uppfattades som svårbegripliga, något som kompenserades med textens pedagogiska element. 

Att patienten själv väljer tidpunkt när den vill och kan behandlas, utan att behöva anpassa sig 

till en terapeut, tydliggör behandlingsformens fördel jämfört med traditionell psykoterapi. Om 

detta ökar följsamheten är däremot oklart. Forskning visar dock att brist på personlig kontakt 

är en vanlig orsak till avhopp inom internetterapi (Christensen et al., 2009). Informanterna 

upplevde att behandlingen innebar en stor arbetsbörda, något som också är en vanlig orsak till 

avhopp (Christensen et al., 2009).  

I behandlingens texter finns det en pedagogisk tanke att tala till patienterna som 

deprimerade för att stärka igenkänning och indirekt kanske följsamheten, men detta kan 

eventuellt medföra vissa problem. Formuleringar där det betonas att patienten är deprimerad 

och inte har en depression kan stärka sjukdomsrollen och den negativa synen på sig själv i 

linje med Becks kognitiva triad (se Figur 1). En informant upplever svårigheter att identifiera 

sig med de beskrivningar som ges av deprimerade i behandlingen. Tankegången inom KBT 

att arbeta med depressionen genom att externalisera den från individen uppnås inte om 
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betoning ligger på att patienten är deprimerad. Detta kan också leda till att den depressiva 

sidan av patientens identitet stärks.  

En informant upplevde att hon med behandlingen inte kunde hantera negativa 

livshändelser som inte kunde relateras till behandlingen. Detta exemplifierar att behandlingen 

till stor del är generell och av självhjälpskaraktär där patienten är låst till att förhålla sig till de 

skrivna modulerna. I relation till KBT-baserad individualterapi, där terapeuten även hanterar 

saker som faller utanför hemläxor och gängse manual som exempelvis aktuella uppkomna 

problem, är detta en begränsning. För att hantera en sådan brist krävs kanske ett förändrat 

arbetssätt från behandlaren vilket i sin tur sannolikt skulle föranleda ökade arbetskostnader för 

terapiformen. Ett annat sätt är att låta patienten själv individanpassa behandlingen. Enligt en 

studie av Andersson et al. (2011) bidrog dock inte patienternas möjlighet att skräddarsy sin 

behandling till en förbättrad behandlingseffekt, men däremot verkade det stärkande för 

agentskapet. Det kan tänkas att följsamheten för vissa patienter skulle kunna förbättras om de 

själva fått utforma sin behandling, medan den skulle kunna försämras för patienter med 

mycket håglöshet i sin depressivitet. Att låta patienten i hög grad styra över behandlingen kan 

också vara problematiskt då individen vanligtvis inte har kunskap om vilka interventioner den 

behöver för att behandla sina symtom. Depressiviteten skulle även kunna göra att 

ansträngande, men viktiga moment i behandlingen väljs bort och valfriheten skulle minska 

utrymmet för behandlarens expertis i hur en behandling borde vara komponerad. 

Inställning till behandlingen. Tidigare behandlare kan ha påverkat informanternas 

inställning och motivation till behandlingen och indirekt deras följsamhet utifrån hur de 

presenterat behandlingen, erbjudit alternativa behandlingsformer, diskuterat förväntningar och 

motiverat till varför informanten skulle påbörja behandlingen. I informanternas berättelser 

framgår exempel på att andra behandlare rekommenderade behandlingen, att behandlingen 

upplevdes som det enda behandlingsalternativet och att det fanns förväntningar som inte 

infriades, exempelvis utifrån önskemål kring behandlingsfokus på personliga problem bortom 

depressionen. Kenwright (2010) rekommenderar att patienten själv ska få välja 

behandlingsform och Martinez och Williams (2010) betonar att patienters förväntningar på 

behandlingen i hög grad påverkar följsamheten. Ritterband et al. (2010) framhåller att 

terapeuten måste förmedla en positiv inställning till behandlingen och kunna besvara frågor 

kring den. Denna hållning kan tänkas vara viktig även för andra behandlare, i synnerhet då 

behandlingsformen är ny och många patienter saknar referenser till den. Remitterande 

behandlare fyller en viktig funktion i att upplysa patienterna kring behandlingens upplägg och 

begränsningar och hur den svarar an till patientens förväntningar. En idé som väckts är om det 
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går att förbättra deltagarnas följsamhet genom att underrätta tidigare behandlare kring deras 

roll och förse dem med information kring behandlingens upplägg, samt att ge dem riktlinjer 

kring vem som bör rekommenderas behandlingen.  

Att behandlingen var grundad på KBT kan ha haft en positiv inverkan på 

informanteras följsamhet då flertalet förmedlat en positiv inställning till KBT och efterfrågat 

behandling med KBT-inriktning. De informanter som har berättat om valmöjlighet av 

behandlingsform har upplevt att de inte erbjudits några andra alternativ, eller alternativ som 

de önskat sig, så som individualterapi med KBT-inriktning. Det kan tänkas att behandlingen 

för vissa blev ett substitut utifrån en rådande brist på behandlare med KBT-kompetens. Att 

behandlingsformen inte blev den som informanterna initialt önskats sig kan ha haft en negativ 

inverkan på deras följsamhet. 

Relation till terapeuten. Relation till terapeuten framstår vara en viktig för 

följsamheten. Forskning visar att terapeutstöd är en mycket betydelsefull faktor för följsamhet 

inom internetbehandling (Proudfoot et al., 2011) och att den i hög grad påverkar nivåer av 

avhopp inom internetbaserad behandling (Waller & Gilbody, 2008). Andersson et al. (2009) 

anser att behandlaren bör presentera sig för patienten för att främja alliansen. Flera 

informanter uttryckte en önskan om att få se en bild på sin behandlare för att få veta vem de 

pratade med. En presentation skulle kunnat ha bidragit till att bygga upp en god allians vilket 

indirekt skulle kunna stärka följsamheten. Presentationen skulle exempelvis kunna ske med 

bild och text i programmet eller i form av ett fysiskt möte. Med ett fysiskt möte skulle det 

även finnas möjlighet att diskutera ömsesidiga förväntningar och ges utrymme för patienten 

att ställa frågor kring behandlingen vilket skulle kunna underlätta följsamheten. Samtidigt går 

det att spekulera i om anonymiteten utgör en trygghet där patienten vågar diskutera saker som 

annars är svåra att ta upp, samt att ett fysiskt möte går emot konceptet kring att behandlingen 

ska ske över nätet då det är anpassat utifrån patienternas livsomständigheter. 

Hur feedbacken från terapeuten matchar patienten önskemål verkar vara en faktor som 

påverkar följsamheten. Vissa informanter i studien betraktade feedbacken som positiv och 

stödjande, medan andra önskade att den var mer konstruktiv. En tanke är att den skriftliga 

kommunikationsformen utgjorde ett hinder för terapeuten att få fram ett önskat budskap, samt 

försvårade för denne att använda sin fingertoppskänsla kring vilken individspecifik feedback 

som var lämplig. Psykologer är skolade i att använda sitt kroppsspråk och röstläge för att 

kommunicera, något den skrivna formen inte möjliggör. Det kan tänkas att det finns sätt att ge 

skriftlig feedback på ett lika nyansrikt sätt som vid muntlig, men att det kan krävas att 

behandlarna tränas i detta. Enligt Almlöv et al. (2010) finns det dock inga bevis för vilken 
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betydelse kommunikationen har för den terapeutiska effekten, där den terapeutiska effekten 

kan tänkas ha betydelse för följsamheten. Det är inte heller klarlagt på vilket sätt stödet bör 

distribueras för att främja alliansen (Kenwright, 2010; Carlbring, Andersson & Kaldo, 2011). 

Informanterna i den föreliggande studien uttrycker svårigheter med att själva göra sig 

förstådda i kommunikationen med terapeuten. Eventuellt skulle en kombination av 

kommunikationsformer underlätta möjligheten att matcha patientens preferenser kring 

feedback, vilket eventuellt skulle kunna leda till en bättre följsamhet. Ett alternativ skulle 

även kunna vara att man vid ett första möte, som föreslagits tidigare, diskutera önskemål 

kring feedback eller att under behandlingens gång diskutera med patienten hur denne upplever 

feedbacken. 

Faktorer som har betydelse för motivation. I studien framgår det att depressionen 

påverkar motivation till behandlingen, vilket i sin tur har betydelse för följsamheten. Att bli 

av med depressiva symptom framstår i den föreliggande studien som en motiverande faktor 

till engagemang och följsamhet. Samtidigt framkommer det exempel där depressiva symptom 

inte upplevs tillräckligt funktionsnedsättande för att motivera till engagemang och följsamhet, 

vilket kan tänkas vara gällande vid mildare depressioner. Vid svår depression skulle de 

depressiva symptomen kunna vara så omfattande att de omöjliggör följsamhet. Socialstyrelsen 

rekommenderar att internetbehandling ska användas vid mildare depressioner 

(Socialstyrelsen, 2010). Detta är en rekommendation där kanske grad av depression som 

motivator bör tas i beaktande utifrån följsamhetsaspekten.  

Externa faktorers inverkan på följsamheten. Möjligtvis inverkar personer i 

patienternas omgivning på följsamheten. Informanterna i studien upplever att närstående 

mestadels har en stödjande funktion. Det framkommer även exempel på hur personer i 

omgivningen är ovetande kring hur belastande och krävande behandlingen upplevs, något 

som kan tänkas ha en negativ inverkan på informanternas följsamhet. Att förbereda patienten 

på att bemöta ovetskap kring behandlingen, samt att involvera närstående i högre grad skulle 

eventuellt ha en positiv inverkan på följsamheten. Kanske gäller det även andra 

behandlingsformer och är inget unikt för internetbehandling. Dock kan behovet tänkas vara 

större utifrån att behandlingsformen är ny, samt att arbetet i högre grad bedrivs på egen hand. 

Matchning mellan behandling och individ. Resultaten visar att 

personlighetsfaktorer, komorbiditet och svårighetsgrad av depressionen kan ha haft betydelse 

för informanternas följsamhet. Modulerna portionerades ut veckovis och det fanns en tydlig 

struktur kring vad som skulle utföras. Detta var till hjälp för en informant med ADHD som på 

så sätt lättare kunde hålla fokus. ADHD-symptom såsom omfattande 
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koncentrationssvårigheter kan annars utgöra ett exklusionskriterium för internetbehandling 

(www.internetpsykiatri.se). En slutsats av detta är att diagnostypiska symtom inom ADHD-

diagnosen kan utgöra en försvårande omständighet för internetbehandling, men att detta inte 

gäller alla, ett fenomen som möjligtvis även gäller andra psykiatriska tillstånd. 

Grad av depression är en annan aspekt som påverkat informanternas följsamhet. Vissa 

informanter beskriver att de inte skulle klarat av att genomgå behandlingen om de varit mer 

deprimerade. Huruvida det är själva svårighetsgraden som främst påverkar följsamheten eller 

om det är vissa depressiva symtom som försvårar är oklart. Christensen et al. (2009) menar 

dock att depressiva symptom som låg självkänsla, hopplöshetskänslor och låg aktivitetsnivå är 

försvårande omständigheter för följarskap. Det kan tänkas att en högre grad av dessa 

symptom försvårar följsamheten i denna typ av behandlingsform då den kräver mycket 

engagemang och tro på den egna förmågan. Vilken svårighetsgrad på depressionen som är 

lämplig för behandlingen kan kanske vara svår att avgöra. Detta då den funktionsnedsättning 

de depressiva symtomen medför, agerar både försvårande och motiverande till behandlingen.  

Interaktionen mellan individspecifika faktorer och behandlingen blev problematiskt 

för vissa informanter. En informant beskriver hur dennes stora kontroll- och planeringsbehov 

stärktes av behandlingen som i både text och hemuppgifter uppmuntrar patienten att i hög 

grad strukturera sin vardag. Informanten uppgav att detta kunde fungera stjälpande då denne 

snarare var i behov av vila i en alltför aktiv vardag. Vad upplevelsen av en dålig kompabilitet 

mellan individ och behandling kan bero på, kan ej klargöras. En tanke är dock att detta kan 

bero på att behandlingen är allmän och utgår från att behandla en ”generell” deprimerad 

individ som har diagnostypiska symtom. Hur individen passar med denna typ av behandling 

kompliceras ytterligare av att även andra aspekter sannolikt inverkar såsom intellektuell 

förmåga och preferens kring behandlingsform etc. Enligt Christensen et al. (2009) finns vissa 

generella individfaktorer som kan tänkas öka graden av följsamhet vid internetbaserad 

depressionsbehandling (gäller både med och utan terapeutstöd), dessa är låg ålder, mildare 

form av depressivitet samt sämre kunskap kring psykologisk behandling. 

En tanke är att personlighetsdrag och andra individspecifika aspekter tas i beaktande 

vid screening inför olika typer av behandlingar och att man högre grad ser hur 

personlighetsaspekter och symtom tillsammans interagerar med behandlingen. Information 

som på sikt eventuellt skulle kunna användas för att predicera följsamheten och dess effekter 

för individen. Att just se till individens sammanlagda symtom i kombination med 

personlighetsdrag skulle kunna vara gynnsamt för följsamhet speciellt i en klinisk population 

där komorbiditet är vanligt förekommande, speciellt hos deprimerade individer. 

http://www.internetpsykiatri.se/
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Metoddiskussion 

Relationen mellan informant och intervjuare. I denna typ av intervjusituation styr 

vi som intervjuare över de frågor som ställs och där vi genom våra frågor till viss del 

konstruerar vilka svar som återges. Detta kompenseras till viss del genom att den 

semistrukturerade intervjun möjliggör att man som intervjuare kan följa informantens utsagor 

och ställa följdfrågor på viktig information även angående sådant som inte finns med i 

intervjuguiden. Några av informanterna beskriver vissa svårigheter att öppna sig inför sina 

behandlare, då de upplevts som anonyma. Om och då på vilket sätt detta påverkat vad de 

förmedlat under intervjun är inte klarlagt. Potentiellt kan sådana aspekter som informanters 

upplevelse av distans eller närhet till terapeuten påverka deras minnesbild av vad de upplevde 

av att följa behandlingen något som i så fall återges under intervjun. 

En potentiell risk med att kontakta informanter via Region Skåne, genom vårt 

informationsbrev, är att vi kan ha betraktats som representanter från psykiatrin. Detta kan 

eventuellt väckt en rädsla hos informanterna att vara kritiska i tron att det skulle kunna 

påverka deras nuvarande behandlingskontakt inom psykiatrin och att de därmed eventuellt 

undanhållit kritiska åsikter mot psykiatrin. Å andra sidan kan upplevelsen av att intervjuerna 

skett inom ramen för psykiatrin gett en känsla av trygghet genom den sekretess samt den 

legitimitet som psykiatrin som institution medför, vilket kan ha bidragit till att informanterna 

återgett de upplevda erfarenheterna ocensurerat. 

Forskaren är enligt IPA en del av informantens utsago där forskarens förförståelse 

påverkar vad som berättas (Smith & Eatough, 2007). Även interaktionen och samspelet 

mellan forskare och informant inverkar på vad informanten berättar. Under studiens gång, har 

vi som författare, varit medvetna om detta fenomen och i möjligaste mån tagit detta i 

beaktande, speciellt under studiens analysförfarande. Detta genom att se till informantens hela 

berättelse för att säkerställa att de data vi använt oss utav stämmer överens med informantens 

övriga uttalanden. Samt att vi explicit klargjort vår förståelse för oss själva och diskuterat på 

vilket sätt den kan ha påverkat hur vi tolkat informanternas berättelser och hur det påverkat 

vad informanterna delgett. 

Tiden och minnet. En av studiens brister är att intervjuerna genomfördes en tid efter 

att behandlingen genomförts, vilket kan ha försämrat minnesbilden. Det fanns även en 

variation i när behandlingen avslutades mellan informanterna som kan försvåra en jämförelse 

dem emellan. Att en tid förflutit mellan behandlingen och intervjutillfället möjliggjorde dock 

fyndet av ett flertal av de behandlingseffekter som verkar skett en tid efter avslutad 
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behandling. En aspekt som kan påverka vad informanter minns och upplever av sin följsamhet 

är vilken effekt de upplevt att behandlingen har haft. Har man goda eller dåliga erfarenheter 

av behandlingens effekter påverkar detta sannolikt även hur man ser på upplevelsen av 

följsamheten och den generella bilden av behandlingen. I detta sammanhang kan även 

förväntningar som infriats eller ej påverkat i vilken valör man upplevt sin följsamhet. 

Depressionssymtom under intervjun. Större delen av informanterna beskrev sig 

fortfarande som deprimerade under intervjutillfället. Huruvida de depressiva symtomen 

framkommer under intervjusituationen och färgar deras berättelser är oklart. Det har i vissa 

fall dock varit svårt att tolka uttalanden som kan ses som uttryck för en depressivitet men där 

informanten beskriver en upplevelse den haft av behandlingen. Till viss del torde 

depressiviteten påverka berättelsen då depressivitet ofta färgar tankebanor negativt. Även 

sådana aspekter som informantens ”dagsform” under intervjutillfället påverkar sannolikt 

minnet av behandlingen. Informanterna beskrev även andra psykiatriska tillstånd som skulle 

kunna påverka hur de ser på behandlingen retroaktivt. Att studien baseras på en klinisk 

population där komorbida tillstånd vanligtvis finns hos patienterna kan däremot ses som en 

styrka då detta i högre grad återspeglar verkligheten jämfört med en icke-klinisk population 

med ”rena” depressionsdiagnoser. Med detta vill vi inte göra anspråk på att kunna 

generalisera studiens resultat endast att argumentera för att studiens validitet är grundad på en 

klinisk population. 

Lite informanter. Studien baseras på ett fåtal intervjuer, sex till antalet. Dock 

beskriver Smith och Eatough (2007) att ett tillräckligt antal informanter för en IPA-studie är 

mellan sex och åtta, detta då det ger tillräckligt med material för att kunna se likheter och 

skillnader men inte blir översköljd med information. Då studien har ett explorativt syfte som 

återspeglar upplevelser av följsamhet och ett syfte som inte gör anspråk på att generalisera till 

större populationer kan informanternas antal ses som tillräckligt.  

Avhoppare intervjuades ej. I studien har inga avhoppare intervjuats och således 

finns ingen data om hur avhoppare upplever följsamheten i den aktuella behandlingen. Denna 

avvägning gjordes då vi ansåg att följsamhet och avhopp är så pass viktiga begrepp att de bör 

ses som skilda undersökningsområden. Dock är detta likväl en svaghet i studien då begreppen 

kan ses som olika sidor av samma mynt. Hur avhoppare upplever följsamheten i denna typ 

behandling och vad som orsakat avhoppet är forskningsfrågor stora nog att undersökas i andra 

studier och därmed berika begreppet följsamhet. 

De som inte ställde upp i studien. Av de tolv personerna som initialt kontaktades via 

studiens informationsbrev ville sex personer inte delta i studien. Hur dessa individer upplevde 
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följsamheten under behandlingen kan inte klargöras, inte heller anledningen till varför de inte 

ville ställa upp som informanter. Exempelvis kan vår kontakt, som skedde via Region Skåne, 

ha uppfattats av de som kontaktades som att vi var representanter för psykiatrin. Detta kan ha 

haft den effekten att de individer som uppfattat behandlingen som negativ inte vågat deltaga i 

studien. Studiens resultat riskerar på så vis återspegla en alltför positiv bild av behandlingen 

och upplevelsen av att följa den. 

Andra mättillfällen. Andra utvärderingar av behandlingen såsom eftermätningar på 

depressionsymptom och livskvalitet samt uppföljande mätningar på depressionssymptom sex 

och tolv månader efter avslutad behandling kan ha påverkat hur informanterna beskriver 

följsamheten under våra intervjuer. Detta då tidigare berättelser tenderar att fästa sig och bli 

sanning.  

Allians och inställning till vårdkontext. I samband med intervjuerna upplevde vi hur 

det uppstod en allians mellan oss och informanterna och i vissa stunder upplevdes intervjun 

som ett terapeutiskt samtal. Vi blev i samband med intervjuerna vid ett flertal tillfällen 

förvånade över att just dessa patienter tilldelats denna typ av behandling. Detta fick oss att 

under tiden för intervjuerna fundera kring psykiatrin som lämplig kontext för 

internetbehandling och ifrågasatte om primärvårdens patienter inte hade haft mer nytta och 

behållning av behandlingen. I samband med analysförfarandet kunde vi se förtjänster med 

behandlingen som gjorde att vi tänkte att psykiatrin också kunde vara en lämplig plats att 

bedriva internetterapi. Denna växlande inställning samt vårt allianskapande med 

informanterna som vi stundtals upplevde fått fel behandlingsinsats kan ha påverkat oss i 

upplägget, utförandet och analysen av studien, genom att vi haft en mer kritisk än objektiv 

hållning till behandlingen. Vi har inte på en medveten nivå försök driva forskningsprocessen 

utifrån ovanstående inställningar och värderingar då vi utgått från en explorativ ansats och 

undersökt informanternas upplevelser, men vi är öppna inför att det kan ha påverkat. 

Förslag till framtida forskning 

Utifrån studien har det framkommit att följsamhet vid internetbehandling är ett 

komplext fenomen som kan påverkas utifrån en mängd olika faktorer. Följsamheten är 

samtidigt en essentiell faktor för behandlingseffekt och därav viktig att försöka prognosticera 

i ett urvalsförfarande. På vilka grunder följsamhet kan förutspås är i dagsläget oklart 

(Nordgreen et al., 2012). I studien framträder hur personlighetsrelaterade faktorer, 

svårighetsgraden på depressionen, komorbida tillstånd och motivation hos patienten kan vara 

intressanta faktorer att undersöka för att se hur de interagerar med behandlingen och påverkar 
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följsamheten. Vidare forskning skulle kunna undersöka om dessa faktorer är intressanta för att 

förutspå följsamhet vid internetbehandling.  

I studien har vi också intresserat oss för den roll depressionen spelat för följsamheten 

som bland annat motivator och hinder. Det skulle vara intressant att även undersöka andra 

diagnosers roll för följsamhet vid internetbehandling som exempelvis paniksyndrom eller 

generaliserat ångestsyndrom. 

En tredje aspekt som intresserat oss är att behandlingsformen ställer nya krav på oss 

psykologer som exempelvis att använda vår terapeutiska förmåga i skrift. Det skulle vara 

intressant att undersöka hur psykologens språkval påverkade följsamhet, allians såväl som 

behandlingseffekt. Vidare skulle det också vara av intresse att undersöka om det går och på 

vilket sätt man genom det skrivna språket fullt ut skulle kunna använda psykologiska tekniker 

som exempelvis affektintoning, validering och spegling. 
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BILAGA 1     

Hej! 

Det här är en förfrågan till Dig som deltagit i forskningsprojektet GIR – Internetförmedlad 

behandling inom Psykiatri Skåne.  

 

Vi är intresserade av att åter komma i kontakt med Dig för att genomföra en intervju om Dina 

upplevelser av den internetbehandling som Du nu har avslutat. Dina tankar och åsikter är 

väldigt värdefulla för att vi ska kunna vidareutveckla och förbättra behandlingen. 

 

Om Du vill delta så kommer intervjun att ske på din lokala psykiatriska mottagning. Den 

kommer att genomföras av Jon Johansson eller av Ted Rasmusson, som är 

psykologkandidater på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Intervjun beräknas ta ca 

en timme. 

 

Intervjun kommer att spelas in för att användas i en forskningsstudie. Materialet kommer att 

förvaras inlåst och raderas efter studiens genomförande. Ditt deltagande är helt frivilligt och 

kan när som helst avbrytas. Dina svar kommer att anonymiseras. Detta innebär att Dina svar 

inte kommer att kunna kopplas samman med Dig som person då de redovisas i 

forskningsrapporten.   

 

Forskningsrapporten kommer att läggas fram som en examensuppsats vid Institutionen för 

psykologi, Lunds Universitet samt användas för kvalitetsutveckling av Internetförmedlad 

behandling. 

 

Vi kommer att kontakta Dig via telefon cirka en vecka efter att Du fått detta brev, med 

förhoppning om att Du är intresserad av att delta i studien. Om Du redan nu vet med Dig att 

Du inte är intresserad går det bra att ringa eller mejla Olof Johansson och tacka nej till 

deltagande, märk då mejlet med ”Internetbehandling intervjuserie”. Det går också bra att höra 

av sig via telefon eller mejl om du har några frågor. Vi hoppas på att Du vill ta Dig tid att 

hjälpa oss och framtida patienter med att förbättra behandlingen och vi ser fram emot att träffa 

Dig.  

 

Vänliga hälsningar 

Jon Johansson & Ted Rasmusson Psykologkandidater  

Lunds Universitet   

 

Olof Johansson                                        Leg. Psykolog, projektledare 

olof.johansson@psychology.lu.se           040 – 33 81 67 

 

 

  

mailto:olof.johansson@psychology.lu.se
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BILAGA 2  

Samtyckesformulär 

 

Information till deltagare  
Syftet med denna intervjustudie är att intervjua personer som gått igenom en internetbaserad 

guidad självhjälpsbehandling för depression. Forskningsstudien utforskar deltagarnas 

upplevelse av behandlingen. Resultatet av studien syftar till att förbättra kvaliteten i 

behandlingen, samt att ingå som ett underlag i ett examensarbete på psykologprogrammet vid 

Lunds universitet. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att användas som forskningsunderlag. Materialet 

kommer att förvaras inlåst och raderas efter studiens genomförande.  

Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Dina svar kommer att 

anonymiseras. Detta innebär att dina svar inte kommer att kunna kopplas samman med dig 

som person om de redovisas i forskningsrapporten.  

 

Psykologkandidaterna Jon Johansson och Ted Rasmusson, studenter vid Psykologisk 

Institutionen vid Lunds universitet genomför denna studie i samarbete med Internetpsykiatrin 

i Malmö. Studien utförs under handledning av Margit Wångby Lundh, universitetslektor samt 

Jonas Bjärehed, leg. psykolog och doktorand, båda verksamma på psykologiska institutionen 

vid Lunds Universitet. 

 

Jon Johansson och Ted Rasmusson som utför denna intervju lyder under ordinarie 

sekretessregler enligt hälso- och sjukvårdslagen.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till deltagande i studien samt att mina svar behandlas i enlighet 

med ovanstående.  

 

 

 

 

Namn:____________________________ 

 

 

 

Datum :___________________________ 
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BILAGA 3  

Presentation 

Välkommen hit! 

Jag heter Jon Johansson/Ted Rasmusson och är psykologstudent på Lunds Universitet. Jag är 

väldigt tacksam för att du har tagit dig tid att komma hit idag. Som nämndes i brevet är syftet 

med vårt möte i dag att du ska få berätta vad du tyckte om behandlingen. Dina åsikter är 

värdefulla för oss för att vi ska kunna förbättra och utveckla internetbehandlingen. Dina 

synpunkter kommer även att utgöra en del i min och min studiekamrats examensuppsats där 

vi intresserar oss för deltagares upplevelser av internetterapi. Dina åsikter är som sagt väldigt 

betydelsefulla för oss och vi välkomnar både positiv och negativ kritik. Intervjun kommer ta 

cirka en timme och jag kommer att fråga dig om olika aspekter av behandlingen. Jag kommer 

som nämndes i brevet att spela in vårt samtal. Detta gör jag för att i största möjliga mån få 

med alla dina åsikter och upplevelser av behandlingen. Det inspelade materialet kommer 

under tiden vi arbetar med det att förvaras inlåst och efter att examensuppsatsen är färdig i 

maj kommer det att raderas. Allt du säger här idag sker anonymt och ingeting av det du 

framför kommer att kunna kopplas till dig. Är det någonting du undrar över innan vi sätter 

igång? 

 

Inledande fråga: Berätta om behandlingen du har genomgått? 

 

Före (förväntningar, förfarande) 

 Hur kom du i kontakt med behandlingen? (aktivt/passivt val/val?) 

 Hur presenterades behandlingen för dig? 

 Vilka förväntningar hade du på behandlingen? 

 Har du tidigare varit i kontakt med psykiatrin? 

 Hur upplevde du det?  

 Vad tänkte du då om att genomgå internetterapi? 

 Påverkade det dig att behandlingen var en del av en forskningsstudie? 

Om ja- på vilket sätt? 

 Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att påbörja behandlingen? 
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Under (programmet, terapeuten, omgivningen, motivation) 

 Hur var det att jobba med modulerna? 

 Vad gav det dig att arbeta med modulerna 

 Hur var modulerna att läsa? (Hur påverkade det dig?) 

 Hur upplevde du att få hemuppgifter?  

 Förstod du syftet med hemuppgifterna? 

 Hur tog du dig an hemuppgifterna?  

 Upplevde du någon förändring hos dig själv under behandlingens gång? (Om ja på 

vilket sätt? När? Om inte- hur påverkade det dig?) 

 Vilken roll spelade terapeuten för din behandling? 

 Hur upplevde du kontakten med din terapeut? (Hur påverkade det din behandling?) 

 Hur skulle du vilja att kontakten med terapeuten såg ut? 

 Var det någon närstående som kände till att du gick i behandling? (På vilket sätt har de 

påverkat behandlingen?) 

 Kände du att du hade den tid som krävdes för att genomföra behandlingen? (Hur 

påverkade det dig/ behandlingen?) 

 Hur motiverad kände du dig under behandlingens gång? 

 Upplevde du någon symtomlindring under behandlingen (På vilket sätt påverkade det 

dig?) 

Efter (Behållning, långtidseffekter, utvärdering) 

 Hur mådde du efter att du avslutat behandlingen? 

 Vad var det i behandlingen som du tyckte var bra?   

 Vad var det i behandlingen som du tyckte var dåligt?   

 Vad kan göras för att förbättra behandlingen? 

 Vad har du lärt dig av behandlingen? 

 Kan du märka någon skillnad hos dig själv efter behandlingen? 

 Hur tror du att din depression har påverkat behandlingen? 

 Levde behandlingen upp till dina förväntningar? 

 


