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Sammanfattning 
Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för olika former av psykisk ohälsa har 

presenterats som ett alternativ till traditionell samtalsbehandling baserat på forskning från 

det senaste decenniet. Trots klinisk relevans och flera fördelar för patienter och behandlare 

går implementeringen långsamt i flera europeiska länder. Syftet med den föreliggande 

studien var att undersöka behandlares erfarenheter av att implementera IKBT i sina 

verksamheter. Intervjuer genomfördes med åtta behandlare hos en svensk offentlig 

vårdgivare, varefter en tematisk analys gjordes. Fyra huvudteman arbetades fram: En ny 

metod, En ny roll, Premisser och Lärande. Behandlarna har en övergripande 

samstämmighet och förståelse kring IKBT och dess användning, vilket är en viktig aspekt 

av implementeringen. Behandlarna beskriver dock också att kollegor som inte arbetar med 

behandling, men har en roll i implementeringen, ibland har bristande kunskap och negativa 

fördomar som förhindrar arbetet. Vidare berättar behandlarna att organiserat samarbete 

mellan aktiva behandlare bortprioriteras i den kliniska vardagen. Resultaten från analysen 

diskuteras med utgångspunkt i Normalization Process Theory. Vidare forskning kan 

utforska upplevelsen hos IKBT-utbildade behandlare som inte börjat arbeta med IKBT 

och hos icke-behandlande kollegor på arbetsplatser där metoden implementeras. 

 

Nyckelord: E-hälsa, IKBT, Internetbehandling, Internetbaserad terapi, Implementering, 

Normalization Process Theory, Tematisk Analys. 
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Abstract 

 

Internet-based Cognitive Behavioral Therapy (ICBT) for different kinds of mental health 

issues has been presented as an alternative to traditional face-to-face treatment based on 

research from the last decade. Despite clinical relevance and several advantages for 

both patients and therapists the implementation of the method is progressing slowly in 

many European countries. The purpose of this study was to examine therapists’ 

experiences of implementing ICBT in their everyday work. Interviews were conducted 

with eight therapists in a Swedish public health care setting, after which a thematic analysis 

was made. Four main themes were defined: A new method, A new role, 

Premises and Learning. The therapists have an overarching mutual comprehension of 

ICBT and its use, which is an important aspect of the implementation. The therapists 

explained that colleagues that don’t work with ICBT, but still have a role in the 

implementation, sometimes lack knowledge and have negative preconceptions which 

obstruct the work. Furthermore, therapists talked about organized collaboration between 

active therapists not being prioritized in the everyday clinical work. Results from the 

analysis are discussed by applying Normalization Process Theory to the findings. Further 

research could examine the experiences of ICBT-trained therapists who have not yet 

started working with ICBT and of colleagues who do not work with treatment in 

workplaces where ICBT is being implemented. 

 

Keywords: E-health, ICBT, internet-based therapy, implementation, implementation science, 

Normalization Process Theory, qualitative research. 
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Implementering av IKBT 

Wittchen et al. (2010) presenterar forskning som tyder på att mer än en tredjedel av Europas 

befolkning lider av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa ses som en stor utmaning för vården på grund 

av bristande tillgång till behandlande åtgärder (Nutting, Post, Dickingson, Werner, Dickingson, 

Smith & Gallovic, 2002). Efter ett decennium av utvärderade forskning har internetbaserad 

kognitiv beteendeterapi (IKBT) visat sig vara ett alternativ till traditionell samtalsbehandling 

(Carkbring, Bohman, Brunt, Buhrman, Westling, Ekselius & Andersson, 2006; Berger, Hohl & 

Kaspar, 2006; Carlbring, Gunnarsdóttir, Hedensjö, Andersson, Ekselius & Furmark, 2007; 

Paxling, Almlöv, Dahlin, Carlbring, Breitholtz, Eriksson & Andersson, 2011). IKBT har också 

under de senaste åren börjat erbjudas inom allt fler verksamheter där psykisk ohälsa behandlas 

(Andersson, 2009).  

Vernmark och Bjärehed (2013) har utöver den kliniska relevansen presenterat flera fördelar 

med IKBT. En fördel för patienten är bland annat att behandlingen blir mer flexibel. Materialet 

är tillgängligt när och var som helst under veckan och inte bara under terapisamtalet, förutsatt att 

patienten har tillgång till internet (Vernmark & Bjärehed, 2013). Patienten har även möjlighet att 

ställa frågor till behandlaren när som helst under veckan och behöver därför inte vänta på nästa 

session för att bli hjälpt. På organisationsnivå motiveras behandlingen av tidseffektivitet, då varje 

behandlare har möjlighet att hjälpa fler patienter på kortare tid (Vernmark & Bjärehed, 2013). 

IKBT är ett något svårdefinierat begrepp då det kan innefatta flera olika sorters behandling. 

Internetaspekten av behandlingen kan se ut på olika sätt med mer eller mindre interaktiva 

verktyg, samtidigt som många olika metoder och angreppssätt ryms under KBT-begreppet 

(Andersson, 2009). Den princip som är grundläggande för IKBT är att innehållet ska vara 

detsamma som vid traditionell samtalsbehandling, men att det förmedlas på ett nytt sätt 

(Andersson, Cuijpers, Carlbring, Riper, & Hedman, 2014). 

Trots den kliniska relevans som presenterats ovan och trots de fördelar som presenterats för 

behandlare, patienter och organisationer, går implementeringen av IKBT i kliniska verksamheter 

långsamt i flertalet europeiska länder (Vis et al., 2015). Syftet med denna studie är därför att 

studera implementeringen av IKBT i kliniska verksamheter. 

Nedan presenteras tidigare forskning om behandlares upplevelser av IKBT. Därefter följer 

en presentation av Normalization Process Theory och forskning med utgångspunkt i teorin. 
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Slutligen presenteras forskning kring barriärer för implementering inom sjukvården och den 

föreliggande studiens frågeställning. 

Forskning om behandlare i IKBT 

Bengtsson, Nordin och Carlbring (2015) beskriver att terapeuter upplever samtalsbehandling 

som en starkare upplevelse än IKBT, men att IKBT tillåter mer tidsmässig flexibilitet i 

behandlarens arbete. Vidare beskrivs IKBT av behandlare som beroende av patientens 

motivation. De patienter som genomgår behandling med IKBT upplevs även av vissa behandlare 

som mer välfungerande (Bengtsson et al., 2015).  

Hadjistavroupoulos, Thomson, Klein och Austin (2012) beskriver att studenter efter en 

grundutbildning i IKBT fick ökade värden på skalor som mäter kunskap om metoden, kunskap 

om rollen som behandlare, attityd gentemot metoden och förtroende i att leverera metoden. I 

linje med detta undersökte Freisen, Hadjistavropoulos och Pugh (2014) hur studenter i klinisk 

psykologi upplevde arbete med IKBT efter att ha fått utbildning i metoden. Studenterna beskrev 

att utbildningen bidrog till att öka deras färdighet inom IKBT och att de blivit bättre på att 

kommunicera över nätet. Studenterna lyfte också fram att metoden är lämplig för nya terapeuter 

eftersom den fördröjda kommunikationen mellan terapeut och patient ger möjlighet att lägga tid 

på eftertanke och handledning. Studenterna upplevde att tillgång till både kollegial och formell 

handledning samt teknisk assistans underlättade arbetet. Vidare beskrev studenterna utmaningar 

med att arbeta med passiva patienter, med att kommunicera kring komplexa frågor samt den 

internetbaserade kommunikationen överlag (Freisen et al., 2014). 

Implementering 

Hälso- och sjukvården är i ständigt behov av beprövade och evidensbaserade metoder för att 

vården ska vara effektiv och för att möta det ökande vårdbehovet i Sverige (Wittchen et al., 

2010). Efter att en metod bedömts ha ett vetenskapligt stöd behöver den implementeras i hälso- 

och sjukvårdens kliniska arbete för att komma patienterna till nytta. Implementeringsforskning 

står därmed nära frågor som rör förhållandet mellan forskning och vardaglig klinisk verksamhet 

(Nilsen, 2015). 

En definition av implementering som använts bland annat i Normalization Process Theory 

(May & Finch, 2009) har presenterats av Linton (2002).  

Implementation involves all activities that occur between making an adoption commitment and 

the time that an innovation either becomes part of the organizational routine, ceases to be new, or 
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is abandoned (…) [and the] behavior of organizational members over time evolves from 

avoidance or non-use, through unenthusiastic or compliant use, to skilled or consistent use. 

(Linton, 2002 s.65) 
 

I Lintons definition beskrivs implementering som alla de aktiviteter som utförs mellan att ett 

beslut om förändring fattas, till dess att förändringen inte längre upplevs som ny eller fram till 

dess att förändringsförsöket överges.  

När implementering omnämns i denna uppsats, är det ovanstående definition begreppet 

hänvisar till. Definitionen har valts då den tydligt pekar ut vilka handlingar som kan räknas till 

implementeringsarbete. Definitionen öppnar upp för att de handlingar som rör sig i periferin av 

förändringsprocessen också påverkar i vilken utsträckning en ny rutin kan börja användas. 

Normalization Process Theory 

Normalization Process Theory (NPT) är en klinisk utvärderingsmodell som tagits fram av 

Carl May och Tracy Finch (2009) för att förklara hur en rutin implementeras och blir integrerad i 

en befintlig verksamhet. Teorin fokuserar på faktorer som underlättar för eller hindrar att en ny 

rutin blir använd i en specifik verksamhet. Teorin definierar fyra arbetstyper (Se figur 1) som 

implementerings- och integreringsarbete av en rutin är beroende av: coherence, cognitive 

participation, collective action och reflexive monitoring. Implementering beskrivs som det arbete 

som utförs för att en ny rutin ska bli del av det vardagliga arbetet. När detta arbete är utfört kan 

man tala om rutinen som integrerad (May & Finch, 2009). Teorin är utvecklad utifrån en modell 

som May (2006) tagit fram baserad på 23 kvalitativa studier inom brittisk hälso- och sjukvård.  

Eftersom NPT är utformad för klinisk utvärdering och är baserad på flertalet kvalitativa 

studier av implementering av komplexa rutiner har uppsatsförfattarna valt att utgå från denna 

teori för att diskutera resultatet i den föreliggande studien. 

Arbetstyper. Nedan presenteras de fyra arbetstyper som ingår i NPT. Coherence är det 

meningsskapande arbete som anställda gör både tillsammans och på egen hand när de ska 

implementera den nya rutinen i praktiken. Det meningsskapande arbetet kan förstås med hjälp av 

fyra komponenter. Den nya rutinen behöver, för det första, differentieras ifrån andra existerande 

rutiner. För det andra behöver berörda personer arbeta tillsammans för att skapa en gemensam 

förståelse för vilka mål och förväntade vinster som finns med den nya rutinen. Vidare behöver 

berörda personer individuellt arbeta för att få förståelse för sitt eget ansvar och för sin roll i den 
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nya rutinen. Slutligen behöver berörda personer arbeta för att förstå värdet, fördelarna och vikten 

av den nya rutinen (Finch, 2008). 

 

 

Figur 1. Fyra arbetstyper inom Normalization Process Theory (O´Connor, Hanlon, O'Donnell, 

Garcia, Glanville & Mair, 2016). 

Cognitive participation är det mellanmänskliga arbete som anställda gör för att skapa och 

vidmakthålla ett professionellt sammanhang kring den nya rutinen. Det mellanmänskliga arbetet 

kan förstås med hjälp av fyra komponenter. För det första behöver nyckelpersoner inom 

organisationen arbeta för att driva på implementeringen av en ny rutin. För det andra behöver 

berörda personer arbeta med att organisera samarbetet kring en ny rutin. Organisationen behöver 

dessutom investera resurser i att försäkra berörda personer om att de är lämpliga deltagare och att 

de har möjlighet att göra ett betydelsefullt bidrag till arbetet med den nya rutinen. Det behövs 

slutligen ett kollektivt arbete för att vidmakthålla den nya rutinen när arbetet kommit igång (May 

& Finch, 2009).  

Collective action är det praktiska arbete som utförs för att verkställa den nya rutinen i 

verksamheten. Även det praktiska arbetet kan förstås med hjälp av fyra komponenter. För det 

första behöver berörda personer interagera med andra människor och objekt som berörs av 

rutinen, när de arbetar för att operationalisera rutinen i det vardagliga arbetet. För det andra 

behöver berörda personer inhämta kunskap i syfte att bygga förtroende för den nya rutinen och 
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för det tillhörande kollegiala samarbetet. Arbetsfördelningen behöver dessutom baseras på 

egenskaper hos berörda personer och förutsättningarna i den verksamhet där den nya rutinen 

implementeras. Resursfördelning och administration behöver slutligen hanteras på ett sätt som 

gör det möjligt för den nya rutinen att kunna verkställas (Murray, Burns, May, Finch, O'donell, 

Wallance & Mair, 2011).  

Reflexive monitoring är det utvärderingsarbete som görs för att bedöma och förstå på vilket 

sätt nya rutiner påverkar berörda individer och deras omgivning. Även utvärderingsarbetet kan 

förstås med hjälp av fyra komponenter. Organisationen behöver, för det första, empiriskt 

utvärdera effektivitet och nytta med den nya rutinen, både för dem som använder sig av rutinen 

och dem som påverkas av dess användning. För det andra behöver berörda grupper, både 

formella och informella, utvärdera värdet av den nya rutinen. Den berörda individen behöver 

dessutom utvärdera hur den nya rutinen påverkar dennes situation inom organisationen och 

dennes professionella kontext. Slutligen behöver utvärderingsarbetet som utförs av individer och 

grupper vid behov leda till revidering av rutiner och verktyg (May & Finch, 2009). 

De fyra kategorierna kan förklaras som svaren på fyra frågor kring förståelsen av en ny rutin 

hos de som ska implementera den. Coherence svarar på frågan: "Vad ska implementeras?" 

Cognitive participation svarar på frågan: "Vem ska implementera?" Collective action svarar på 

frågan: "Hur ska det implementeras?" Reflexive monitoring besvarar slutligen frågan: "Hur 

förstås implementeringen?" (May & Finch, 2009). 

Användning av NPT i forskning. Nordmark, Zingmark och Lindeberg (2016) har använt 

NPT för utvärdering av rutiner kring utskrivning från sjukhusvård. I studien analyserades 

material och enkäter med information från de medarbetare som arbetade med rutinen. I artikeln 

beskrivs hur medarbetarna hade en gemensam bild av vad rutinen var, vilket kan beskrivas som 

coherence. Medarbetarna arbetade också med att utvärdera rutinen, vilket kan beskrivas som 

reflexive monitoring. Dock hade medarbetarna inte nått samstämmighet gällande vilka som 

utförde rutinen, det vill säga bristande cognitive participation. De var heller inte överens om hur 

rutinen skulle utföras, det vill säga bristande collective action. Artikelförfattarna menar på att 

detta belyser vikten av att ge medarbetare tid att förbereda sig för, reflektera kring och förstå nya 

rutiner och deras fördelar samt att testa den nya rutinen i den kliniska vardagen (Nordmark, 

Zingmark & Lindeberg, 2016). 
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I en studie av Alverbratt, Carlström, Åström, Kauffeldt och Berlin (2014) undersöktes 

implementeringen av ett nytt bedömningsinstrument på fem olika psykiatriska enheter med hjälp 

av NPT. I studien beskriver författarna att hur väl instrumentet implementerats varierade från 

enhet till enhet. På en av enheterna menar behandlarna att de fyra arbetstyper som beskrivs i 

NPT genomförts, medan det på två av de andra enheterna saknades arbete med reflexive 

monitoring, och på de två sista enheterna även saknades arbete med collective action. Detta 

märktes bland annat genom att de berörda upplevde tidsbrist och hög arbetsbelastning i samband 

med implementeringen, vilket försvårade arbetet. Författarna menar att denna information kan 

användas för att förbättra implementeringen av bedömningsinstrumentet på avdelningarna 

(Alverbratt et al., 2014). 

Wilhelmsen et al. (2014) använde NPT för att analysera allmänläkares tankar om 

implementeringen av IKBT. Elva läkare intervjuades för att ta reda på vilka faktorer som 

påverkat implementeringen av IKBT i deras verksamheter. Läkarnas svar sammanfattades i ett 

antal olika teman på vilka författarna sedan applicerade NPT. Utifrån detta drogs slutsatser om 

implementeringen. Läkarna såg det som en fördel att kunna arbeta med ett förutbestämt och 

kvalitetssäkrat material. Förekomst av arbete med coherence och cognitive participation belystes 

i artikeln, men författarna menar att det fanns utrymme för förbättring. Det fanns även en brist på 

arbete med collective action hos läkarna, som manifesterades i bland annat otydliga riktlinjer 

över hur internetbehandlingen skulle administreras (Wilhelmsen et al., 2014). 

Implementeringsbarriärer 

I en litteraturöversikt från 2007 undersökte Cochrane, Olson, Murray, Dupuis, Tooman och 

Hayes (2007) vilka barriärer som orsakar glappet mellan vetenskapliga rekommendationer och 

det faktiska kliniska arbetet inom sjukvården. För att svara på hur barriärer för implementering 

upptäcks och hanteras, samt vilka av dessa barriärer som förekommer i sjukvården gjordes en 

översikt av 256 artiklar inom området. Översiktsförfattarna sammanställde de identifierade 

barriärerna i teman och sorterade sedan temana i sju olika barriärkategorier (Cochrane et al., 

2007). 

Cognitive/behavioral barriers identifierades som en kategori där barriärer i form av 

bristande kunskap, medvetenhet eller skicklighet placerades. I kategorin Attitudinal/rational-

emotive barriers placerades barriärer baserade på bristande självförtroende och auktoritet samt 

brist på tilltro till den egna förmågan och till ens metods förmåga att producera resultat. Health 
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care professional/physician barriers består av barriärer där professionella faktorer såsom 

yrkeserfarenhet, juridiska frågor, avgränsningar mellan yrken eller grupptryck är centrala. I 

Clinical practice guideline/evidence barriers samlas de barriärer som uppkommer på grund av 

bristande tillgänglighet, pålitlighet, evidens och applicerbarhet i de riktlinjer som används. 

Patient barriers innefattar barriärer kopplade till patienters egenskaper, attityder, kunskap eller 

försvårande beteenden. Support/resource barriers innefattar barriärer som beror på brist på 

material eller andra resurser såsom tid eller pengar. System/process barriers innefattar barriärer 

som berör organisationens struktur, exempelvis angående arbetsfördelning, samarbete, 

beslutsgång och arbetsmiljö (Cochrane et al., 2007).  

Kivi et al. (2015) har använt sig av de barriärer som Cochrane et al. (2007) tagit fram för att 

undersöka implementering av IKBT i svensk primärvård. Genom enkäter och intervjuer 

samlades information in om behandlares tankar och attityder om implementeringen av IKBT i 

sina verksamheter. I intervjuerna framgår att behandlarna tycker IKBT är ett bra vårdalternativ, 

men att det finns svårigheter att arbeta med i implementeringen. Samarbete med somatisk 

personal sågs som en utmaning, då exempelvis läkare inte upplevdes lita på metoden, och således 

inte remitterade patienter för behandling. Andra problem innefattade tidsbrist och en upplevd 

misstro till IKBT som metod bland både utövare och kollegor (Kivi et al., 2015). 

Syfte och frågeställning 

För att i framtiden effektivisera implementering av IKBT i sjukvården finns ett behov av att 

ytterligare undersöka behandlares upplevelser av implementeringsprocesser på arbetsplatsen. 

Erfarenheterna hos de anställda behöver uppmärksammas för att implementeringen ska kunna 

förankras i den kliniska vardagen. Studien syftar därför till att genom intervjuer få tillgång till 

behandlares erfarenheter av att påbörja arbete med IKBT. Detta för att kunna presentera en 

verksamhetsnära bild av hur implementeringen upplevs.  

Studiens frågeställning lyder: Hur upplever behandlare implementeringen av IKBT i sina 

verksamheter?  

Metod 

Deltagare 

I studien deltog åtta behandlare som arbetar med IKBT. Behandlingen utförs på en digital 

plattform och kompletteras på olika sätt av telefonsamtal och uppföljningsbesök. 
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Behandlingsprogrammet som används har tagits fram av en privat aktör. Samtliga deltagare hade 

en grundutbildning i kognitiv beteendeterapi och hade genomfört en obligatorisk utbildning i 

IKBT. Av deltagarna var en kurator, två PTP-psykologer och fem legitimerade psykologer. En 

av psykologerna var också legitimerad psykoterapeut. Deltagarnas ålder varierade mellan 27 och 

56, med en medelålder på 39. Deltagarnas erfarenhet av samtalsbehandling varierade mellan 1 

och 30 år, med en medelerfarenhet på 8,5 år. Deltagarnas erfarenhet av arbete med IKBT 

varierade mellan 2 och 54 månader, med en medelerfarenhet på 14,4 månader. Av deltagarna var 

sex kvinnor och två män. För inklusion i studien var det ursprungliga inklusionskriteriet sex 

månaders erfarenhet av IKBT. Efter pilotintervjuer ändrades kriteriet så att alla som tagit emot 

patienter i behandling hade möjlighet att delta. Detta då en av behandlarna i pilotintervjuerna 

bidrog med relevant information om implementeringen trots att denne endast hade en månads 

erfarenhet av IKBT. Deltagande i studien var frivilligt och kompenserades inte. 

Instrument 

Intervju valdes som metod för att svara på frågeställningen då det bedömdes vara den mest 

effektiva metoden för ändamålet. Detta då intervjun kan användas för att få en kvalitativ insikt i 

de förhållanden som råder i en utvald miljö (Ahrne & Svensson, 2015). Uppsatsförfattarna 

arbetade fram en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga I) avsedd att besvara studiens 

frågeställning. Den semistrukturerade intervjun valdes då den tillåter flexibilitet i frågeställandet 

samt tillåter intervjuaren att ställa friare följdfrågor efter behov (Ahrne & Svensson, 2015). 

Intervjuguiden baserades på de sju barriärer vid implementeringsarbete som tagits fram av 

Cochrane et al. (2007) och som tidigare använts i forskning kring implementering av IKBT (Kivi 

et al., 2015). För att undersöka exempelvis barriärer rörande attityder hos behandlarna ställdes 

frågorna: Skulle du vilja berätta lite om vad du hade för inställning till att börja arbeta med 

internetbaserad terapi? och Kan du berätta lite om din upplevelse av att gå från traditionell 

terapi till internetbaserad terapi? Frågorna i intervjuguiden berörde förberedelser inför 

implementeringsarbete där exempel på fråga är: Kan du berätta lite om hur det gick till när det 

bestämdes att du skulle börja arbeta med internetbaserad terapi, implementeringsarbetet i sig 

med exempelfråga: Vad fanns det för förutsättningar för dig att börja arbeta med 

internetbaserad terapi på din arbetsplats? och deltagarens syn på fortsatt arbete med IKBT där 

ett exempel på fråga är: Kan du berätta lite om din bild av ditt eget fortsatta arbete med 

internetbaserad terapi?. 
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I pilotintervjuerna gick en stor del av intervjun åt till att deltagarna berättade om hur arbetet 

går till snarare än hur det upplevs. Efter pilotintervjuerna korrigerades guiden således med frågor 

som i större utsträckning samlade in relevant information med koppling till behandlarnas 

upplevelser. 

 

Procedur 

Inledningsvis kontaktades en projektledare för implementeringen av IKBT i en svensk 

region som fick den planerade studien presenterad för sig. Projektledaren var positiv till ett 

samarbete och hjälpte uppsatsförfattarna med rekrytering av deltagare till studien. De behandlare 

som genomgått grundutbildning i IKBT (N=80-90) har tillgång till ett forum på arbetsgivarens 

intranät, där en inbjudan (se Bilaga II) att delta i studien lades ut av projektledaren. Utöver detta 

gjordes ett mailutskick till samma målgrupp med inbjudan. Inbjudan skrevs av uppsatsförfattarna 

och innehöll information om studiens syfte, villkor för deltagande, kontaktuppgifter samt 

deltagandes frivillighet. De behandlare som uppfyllde inklusionskriterierna uppmanades 

kontakta uppsatsförfattarna för att delta i studien. För att få tillräckligt med deltagare gjordes ett 

andra mailutskick med påminnelse, denna gång av uppsatsförfattarna. I detta utskick ingick även 

förslag på datum för besök. Genom utskicken fick uppsatsförfattarna kontakt med 12 behandlare, 

utav vilka 8 var möjliga att intervjua. Parallellt med rekryteringen fördes en diskussion med 

regionens forskningsledare om etiska förutsättningar. 

I samband med en metodutvecklingsdag för internetbehandlare i februari 2018 

presenterade författarna kort den planerade studien och bjöd in till deltagande. Vid samma 

tillfälle utfördes pilotintervjuer med två deltagare som regionens projektledare rekryterat. 

Inbjudan till pilotintervjuerna innehöll endast information om studiens syfte, funktionen med 

pilotintervju samt deltagandets frivillighet. Fullständig information om studien delgavs 

pilotdeltagarna först vid intervjutillfället. Pilotintervjuerna genomfördes i regionens lokaler.  

De i studien ingående intervjuerna utfördes under februari och mars 2018 vid besök på 

respektive deltagares arbetsplats. Intervjuerna var mellan 44 och 63 minuter långa med en 

medellängd på 54 minuter. Sammanlagt spelades 430 minuter in. Samtliga intervjuer spelades in 

med hjälp av lösenordskyddad inspelningsapplikation på författarnas mobiltelefoner. 

Intervjuerna transkriberades inom en vecka från utförandet. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant till text från det inspelade materialet, med vissa justeringar för grammatik och ordföljd. 
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Upprepade ord samt utfyllande ljud utelämnades vid transkriberingen. Efter transkriberingen 

genomfördes en tematisk analys av materialet (se nedan). Efter att uppsatsen färdigställts 

destruerades alla inspelningar. 

 

Analys och epistemologi 

Begreppet kritisk realism betecknar en verklighetssyn som ser verkligheten som 

svårtillgänglig och att olika empiriska metoder kan göra bättre eller sämre försök att närma sig 

verkligheten, beroende på den aktuella frågeställningen (Langemar, 2008). I den aktuella studien 

har författarna bedömt att ett kvalitativt angreppssätt med intervjuer är den bäst lämpade 

metoden för få en bild av behandlarnas verklighet. 

En tematisk analys utfördes enligt Braun och Clarke (2006). Den tematiska analysen ansågs 

lämplig för studien på grund av sin flexibilitet och möjlighet att användas med utgång ifrån olika 

teoretiska och epistemologiska perspektiv. Braun och Clarke (2006) ger förslag på sex faser som 

underlag för en tematisk analys. I den första fasen bekantar sig forskarna med materialet genom 

att transkribera och läsa igenom materialet ett antal gånger. Den andra fasen ägnas åt att koda 

transkriptionerna baserat på innehåll som bedöms som viktigt för att besvara frågeställningen. I 

den tredje fasen samlas koderna för att skapa potentiella teman. Den fjärde fasen går ut på att 

överse de potentiella temana för att bedöma om de har tillräckligt stöd i materialet. Här kan 

teman slås ihop om de ligger nära varandra eller förkastas om de anses ha bristande stöd. Den 

femte fasen går ut på att definiera och namnge de utvalda temana. I denna fas försöker man fånga 

essensen av temana, specificera eventuella underteman samt måla upp den övergripande historia 

som analysen berättar. I den sjätte och sista fasen produceras rapporten av analysen. Här väljs 

lämpliga citat för att belysa de olika temana (Braun & Clarke, 2006).  

I den föreliggande studien genomförde uppsatsförfattarna de tre första faserna var för sig för 

att få en nyanserad bild av materialet. I de tre följande faserna arbetade uppsatsförfattarna 

tillsammans för att integrera sina bilder av materialet. Därefter användes de integrerade koderna 

för att bygga upp teman. 

Uppsatsförfattarna valde att använda sig av en konkret fenomenologisk epistemologi 

eftersom den aktuella studien undersökte deltagarnas upplevelser (Langemar, 2008). Detta 

innebär också att analysen utgår från antagandet att deltagarnas konkreta upplevelser av sin 

situation motsvarar en relevant verklighet som går att förhålla sig till (Kvale & Brinkmann, 
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2014). Analysen av materialet har utförts på en semantisk nivå. Uppsatsförfattarna har därmed 

haft som antagande att deltagarnas uttalade mening motsvarar deras faktiska upplevelse, och att 

inga tolkningar på latent nivå varit aktuella för att besvara frågeställningen (Braun & Clarke, 

2006). 

Etiska överväganden  

Studiens deltagare har genomfört intervjuerna på arbetstid. Regionens forskningsledare 

kontaktade uppsatsförfattarna för att diskutera etiska aspekter från dennes perspektiv. I samråd 

med uppsatsförfattarna kom denne fram till att studien ej behövde söka tillstånd hos 

etikprövningsnämnden, och att de deltagande behandlarna ur forskningsetisk synpunkt inte heller 

behövde få tillstånd från sina chefer för att få delta i studien. 

Etikkommittén Sydost har granskat studiens planering och lämnat ett rådgivande yttrande 

(dnr. EPK 463-2018). Vidare är studien upplagd för att uppfylla informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, presenterade av Vetenskapsrådet 

(2015). 

Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna informerades om vilken roll de hade i 

studien, deras frivillighet till deltagande och möjlighet att avbryta intervjun. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att inhämta skriftligt samtycke från deltagarna i samband med att de fick 

skriftlig och muntlig information om studien (se Bilaga III). Konfidentialitetskravet uppfylldes 

genom att allt material avidentifierades i samband med transkribering. De arbetsplatser som 

omtalas i intervjuerna generaliserades till vårdnivå för att ytterligare skydda deltagarna. Fram till 

destruering hölls det inspelade materialet otillgängligt från obehöriga i lösenordskyddad digital 

utrustning. Det transkriberade materialet förvarades oåtkomligt för obehöriga under 

analysarbetet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att deltagarna informerades om att det 

insamlades materialet endast skulle användas till uppsatsen. 

Resultat 

I resultatet presenteras den analys som utförts baserat på intervjuer med behandlare som 

börjat arbeta med IKBT. Syftet var att ta del av behandlarnas erfarenhet av att påbörja arbetet 

med IKBT. Frågeställningen som drivit analysen är: Hur upplever behandlare implementeringen 

av IKBT i sina verksamheter? 



 

 

12 

 

Nedan presenteras analysens fyra teman med sina respektive underteman. Varje tema 

presenteras med en kort beskrivning, och illustreras med citat från de utförda intervjuerna. I 

citaten har namn, arbetsplatser och andra identifierande ord tagits bort. Deltagarna i studien 

omnämns nedan som behandlare. Inledningsvis presenteras en tabell över alla teman och 

underteman. Analysens huvudteman är: En ny metod, En ny roll, Premisser och Lärande.  

  

Tabell 1.    

Överblick över analysens teman och 

underteman.  

  

 Tema   Undertema  

En ny metod  Den internetbaserade terapins funktioner  

  Målgruppens särdrag  

  Fördelar  

  Syfte  

    

En ny roll  Motiverande hållning  

  Behandlare på distans  

  Oro hos behandlare  

    

Premisser  En delaktig arbetsplats  

  Behov av tidsplanering 

  Tillgång till patienter kräver samarbete 

    

Lärande  Utbildning  
Lärande i arbete 

En ny metod 

 Behandlarna berättar om IKBT som en ny metod. Metoden är ny i det avseendet att 

arbetssättet skiljer sig från det terapeutiska arbete som behandlarna utfört tidigare. Den 

traditionella samtalsbehandlingen har utförts i samtal där behandlare och patient träffats i ett 

fysiskt rum. I denna nya metod sker mötet istället över internet. Behandlarna beskriver att 

behandlingen över internet har egna fördelar och användningsområden jämfört med den 

traditionella samtalsbehandlingen. Temat delas in i fyra underteman: Den internetbaserade 

terapins funktioner, Målgruppens särdrag, Fördelar och Syfte.  

Den internetbaserade terapins funktioner. IKBT fyller tre olika funktioner för 

behandlarna. Behandlingen kan användas som huvudsaklig insats, som komplement till annan 
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behandling eller som avslutning på en längre kontakt. I de fall då IKBT har använts som 

huvudsaklig insats har patienten och behandlaren kontakt genom behandlingsplattformens 

chattfunktion, och stämmer i vissa fall av med varandra via telefon eller uppföljande besök. I 

citat nedan berättar en behandlare om ett ärende där IKBT kunde användas som huvudsaklig 

insats. 

 
Det var en person, en pensionär, hon var runt 70, hade ätit sömnmedicin typ hur länge som helst, 

tjugofem till trettio år. […] Men jag hade precis gått den här utbildningen för KBT online och jag 

bara informerade henne och hon nappade på det, "ah, den skulle jag vilja testa". […] Hon kom 

igång och jag följde henne via telefonsamtal då. Så motiverad person! Hon slutade med sin 

sömnmedicin och blev mycket, mycket bättre, hon var så nöjd.  

 

IKBT kan ha kompletterande funktion då den används vid sidan av ordinarie 

behandling vid svår problematik eller komorbida tillstånd på specialistnivå. I de fall då 

symptomen är för svåra bedömer behandlarna i regel att det inte är patientsäkert att 

endast erbjuda distansbehandling. Däremot kan IKBT bidra med behandling inom ett 

avgränsat område av problematiken, medan den ordinarie samtalsbehandlingen fortgår. I 

andra fall kan IKBT användas som komplement när problematiken består av spridda 

symptom. Även i dessa fall använder behandlaren IKBT för att hantera en avskild del av 

problematiken, medan resterande problematik hanteras i samtalsbehandling. I citat nedan 

berättar en behandlare om hur IKBT kan användas som komplement. 

 
Jo som sagt, stress framför allt, men även ångest och sömnstörningar är mycket vanliga hos 

människor som har besvär av [somatisk problematik]1. Våran tanke var ju då att ha den här 

möjligheten, den här tillgången. Men både jag och min chef var ju klara med det att det inte skulle 

ersätta på något sätt den traditionella KBT-samtalsbehandlingen. Speciellt vad gäller [somatisk 

problematik], utan som sagt, använda det som ett komplement för just de patienter som skulle ha 

nytta av att kunna hantera sin stress eller sin ångest eller sömnstörning.  

 

Ytterligare en funktion som beskrivs är IKBT som avslutande insats på en långvarig kontakt 

på specialistnivå. Behandlarna beskriver att vissa patienter med svår problematik efter en tids 

samtalsbehandling kan utveckla en högre funktionsnivå och att de i ett senare skede kan 

tillgodogöra sig IKBT. En del behandlare uttrycker att IKBT kan ses som ett avslut, där patienten 

visar på god funktionsnivå om denne klarar av att genomföra behandlingen, vilket belyses i 

citatet nedan.  

 

                                                      

1 Behandlaren hänvisar till en somatisk problematik som är specifik för dennes verksamhet. 
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Jag har också tillsammans med min handledare kommit fram till att för dom jag har nu i 

behandling så kan [internetbehandling] ses som någon form av slutgiltig resa mot en 

självständighet. Det här ska bli det sista de får från [enhet på specialistnivå]. Psykoterapeutiskt 

liksom. Nu har ni varit inne i [enhet på specialistnivå] så pass länge så att det här får bli er 

avskedsresa. Klarar ni av det här så är det en extremt stor grej. För det är ju inte en självhjälpsbok 

men det är ju ändå ett steg på vägen till ”hjälp dig själv”-hjälp.  

  

Målgruppens särdrag. IKBT är en ny metod, och det behövs ett arbete för att avgöra vilka 

patienter som ska bli aktuella för behandling. I arbetet ingår att bedöma patienters problematik 

och tillgångar för att avgöra deras möjlighet att ta till sig behandling på distans. En 

återkommande egenskap hos patienterna som erbjuds IKBT är motivation. En annan aspekt är 

patientens möjlighet till att sätta av tid i sin vardag. Patienter som ses som målgrupp för 

internetbehandling kan alltså sägas vara motiverade och kapabla att sätta av tid för ändamålet. 

Båda dessa aspekter speglas i citatet nedan. 

 
Jag tänker motivation. Det är mycket man får kolla upp. Även om det låter enkelt, så får du räkna 

med att det tar kanske två till tre timmar i veckan. Känner du att du har tid för det? När skulle du 

hinna göra det? ”Nej, men jag skulle kunna göra det på kvällen. Jag tror att jag skulle kunna få till 

det.” Sen har vi de som säger att ”nej, jag skulle aldrig göra det.” Och då tänker ju jag inte sätta in 

dig i programmet. Så mycket handlar om att testa motivation, testa hur mycket tid är du villig att 

lägga. Har du möjlighet till det, när du tänker du att det skulle gå till?  

 

Behandlarna berättar också om hur patienternas problematik påverkar bedömningen av 

lämplighet. Patienten bör ha en avgränsad problematik för att vara lämplig för IKBT som 

huvudsaklig insats. Om patienten har problematik inom ett flertal områden är det svårt att 

förmedla den hjälp som behövs genom IKBT, då de enskilda programmen riktar sig mot enskilda 

problemområden. 

 

 Jag tror att jag inte skulle ta någon patient som är väldigt deprimerad och har ångest, utan det ska 

vara lite mer renodlat tänker jag nog.  

 

Aspekter som bidrar till att en patient bedöms som olämplig för IKBT förekommer också i 

berättelserna. Patienten bör exempelvis inte ha ett pågående missbruk, eller bedömas som 

suicidal, då dessa individer på gruppnivå bedöms behöva mer stöd än vad IKBT erbjuder. 

 

Men sen finns det ju självklarheter, om man har suicidrisk och alkohol, och så vidare, de här 

sakerna, men de ingår ju i den bedömning, att det inte blir aktuellt.  
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Ytterligare en aspekt är språkförmågan hos patienten. Eftersom programmen endast finns på 

svenska i nuläget, behöver patienten som är aktuell för IKBT ha en god kunskap i svenska 

språket. 

 
KBT online kan man inte erbjuda för en person som inte kan språket, det är ett hinder. Så där kan 

jag inte gå in och erbjuda, vi har inga tolkar som kan tolka.  

  

Fördelar. Behandlarna berättar om vilka fördelar de ser med att kunna erbjuda IKBT i sina 

verksamheter. En återkommande aspekt är att IKBT ökar tillgängligheten för behandling, både 

geografiskt och tidsmässigt. Både patient och behandlare blir, jämfört med den traditionella 

psykologiska behandlingen med en förbestämd tid och plats för samtal, mer flexibla i när de ska 

gå in och arbeta med behandlingen. 

Att underlätta för invånarna själva, att bestämma själva, när det passar att gå in på programmet. 

Om man sitter på tåget, om man sitter på bussen, om man får tid över en kväll när barnen har gått 

och lagt sig och så. Det ger ju en större flexibilitet. Att personen inte behöver ta ledigt från jobbet 

för att komma för att träffa en psykolog eller kurator, och tänka på trafiken, hitta en ledig 

parkeringsplats och så. 

 

En annan fördel behandlarna berättar om är tillgången till psykoeduktionsmaterialet. Genom 

plattformen som behandlingen utförs på har patienten möjlighet att repetera och återgå till sitt 

undervisningsmaterial på ett sätt som inte är lika enkelt i en traditionell samtalsbehandling.  

En positiv aspekt med det här programmet är att när du har patienten framför dig och förklarar på 

ett jättebra sätt, lättbegripligt, skicka med texter och papper och manualer till patienten va, så kan 

det ofta hända att patienten har glömt vad det var som du förklarade. […] Men när man går in i 

programmet då står det där exakt, så behöver inte patienten anstränga sig för att lägga allt på 

minnet och komma ihåg och så. […] Och patienten kan ju gå tillbaka till dom tidigare modulerna 

också, och till och med ta skärmbilder och spara om man vill.  

 

Behandlarna berättar också att behandlingens innehåll är kvalitetssäkrat och detsamma från 

behandling till behandling, vilket står i kontrast mot en samtalsbehandling där innehållet kan 

variera. Detta är en fördel då behandlingen alltid kommer gå i linje med en beprövad och tydlig 

teoretisk grund. 

 

Där tänker jag att […] det är ganska lätt i samtalet att man tappar fokus, att man kommer in på 

någonting annat, att man flyter iväg lite här, och lite där, jättelätt. Det är väl en fördel i om man 

ska tänka [internetbaserad terapi], att den är liksom konstant. Det finns ju liksom en tanke i hur de 

har byggt upp det då, och i vilken ordning allt ska komma. 

 

En fördel för behandlaren som tas upp är att IKBT ger en variation i behandlarens kliniska 

vardag. Behandlarna berättar att IKBT kräver en annan slags ansträngning än samtalsbehandling. 

Där samtalsbehandling kräver fokus och ansträngning för stunden, kan behandlaren i arbetet med 
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IKBT ta lite mer tid på sig, och förlägga arbetet till valfri tid under veckan. I arbetet med IKBT 

sker kommunikationen genom att behandlaren skriver sina svar i textform istället för att 

formulera sig muntligt, vilket en del behandlare uppskattar. 

 
Det är härligt att kunna göra både och, som jag gör nu. För det är en annan form 

av ansträngning att sitta i ett samtal med någon, jag måste ha fullt fokus hela tiden. Och IKBT är 

en annan ansträngning, att fånga upp det på ett annat sätt i skrift. Jag tycker det är roligt att skriva, 

uttrycka mig i text, så det funkar också alldeles utmärkt. Men det jag gillar är blandningen också. 

  

Syfte. Behandlarna berättar om olika förklaringar till varför IKBT implementeras. Ett av 

syftena är att effektivisera vården så att behandlare kan ta emot fler patienter. Anledningen till att 

effektiviseringen upplevs som nödvändig är att befolkningens vårdbehov ökar i en takt som 

sjukvården inte, med nuvarande metoder, kan hantera, vilket beskrivs i citatet nedan.  

 

Man pratar väldigt mycket om det i regionen att det blir fler och fler som behöver vård, det blir 

färre och färre som jobbar. Det är jättesvårt att rekrytera folk. […] Så då måste man ju jobba på 

andra sätt. Vi kan inte ha liksom 1-timmesbehandlingar när folk kommer utan man måste köra 

snabbare behandlingar […]. Och då är internet det enda sättet att få till det här på.  

  

Behandlarna hänvisar också till att patienterna genom IKBT får ett bra vårdalternativ som 

en anledning till att implementeringen genomförs. I IKBT får patienten tillgång till en flexibel 

behandlingsform som inte kräver samma ansträngning som att ta sig till en mottagning vid en 

specifik tid. Patienten kan själv styra över på vilken plats och vid vilken tidpunkt denne utför sin 

behandling. I citatet nedan framhåller behandlaren att patientens bästa är den främsta 

anledningen till implementeringen av IKBT. 

  

Syftet från början och fortfarande är patientens bästa, patientsäkerhet. Att erbjuda rätt vård, med 

bra kvalitet. Att öka tillgängligheten också […]. Det var inte tvärtom, avlasta vården, skicka hem 

patienterna med självhjälpsprogram. Det var inte det. Utan det är fortfarande patientens bästa som 

är målet, som är utgångspunkten.  

En ny roll 

I arbetet med IKBT beskriver behandlarna att de fått en ny roll som skiljer sig från rollen de 

har i samtalsbehandling. Rollen skiljer sig när det kommer till uppgifter och ansvar, och medför 

även en viss oro. Temat delas upp i tre underteman: Motiverande hållning, Behandlare på 

distans och Oro hos behandlare. 

Motiverande hållning. Där man i samtalsbehandling ensam står för allt innehåll, behöver 

behandlaren i IKBT i princip bara fokusera på att motivera och stötta patienten till att utföra sin 
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behandling. Kontakten från behandlare till patient består därför till stor del av uppmuntrande 

kommentarer. Behandlarna får veta att det är av vikt att de håller sig till motiverande 

kommentarer och inte lägger till egna saker till utbildningen. 

  
Man skulle vara väldigt peppande i sina svar. Det är mycket hejarklacksledare, uppmuntra och 

beröm. Och egentligen så är programmet behandlingen i sig, och det jag som behandlare ska göra 

[…] det är att se till att det löper på, och heja på dom. Jag ska inte lägga till något eget eller 

tillföra egna teorier och så, vilket kan vara en utmaning ibland. Jag ska bara se till att det fortgår.  

  

Ytterligare en viktig del av arbetet med IKBT är att fokusera på och förstärka det som går 

bra, snarare än att korrigera saker som är fel för att hjälpa patienten i rätt riktning. Att berömma 

det patienten gör som är rätt är effektivare för att åstadkomma förändring än att uppmärksamma 

det som inte gått lika bra. Detta underlättar för inlärningen av materialet och förtydligar för 

patienten vad den behöver göra mer av.  

  
Och där skulle man kunna gå in och peta hur mycket som helst och säga: så här ska man inte göra 

och inte så här, och det här är inte en situation utan det är någonting annat. Och där får man väl 

göra en avvägning - hur mycket kan man peta och korrigera utan att det blir alldeles för 

demoraliserande för patienten, och att man tappar all lust inför det. Så då har jag väl försökt i så 

hög utsträckning som det går på att fokusera på det som varit bra. Var det någon av de där 

situationsanalyserna som faktiskt var helt okej så fokuserar man på den: ”Kolla här vad bra du 

kunnat se det här”.  

  

Behandlare på distans. Att IKBT utförs på distans innebär att behandlarens insyn i 

patientens situation minskar. Patienten och behandlaren ses inte i rummet som vid en 

samtalsbehandling och tillbringar mindre tid tillsammans, vilket begränsar behandlarens 

möjlighet till att göra en löpande bedömning. Avståndet mellan behandlare och patient ställer 

också högre krav på patienten att ta eget ansvar. Det är upp till patienten att själv ta initiativ till 

att ta till sig den information som finns tillgänglig i behandlingsprogrammet och att utföra de 

uppgifter som föreskrivs.  

  
Jag tycker det är svårt att veta riktigt hur det går för patienten. Det finns ju såna här skattningar 

[…]. Där kan man ju se lite grann hur de mår. Men jag tycker det är svårt att veta hur mycket man 

har fått till sig. […] Och då är det ju jättesvårt för mig att veta: Hur ligger läget, hur går det 

egentligen? Det tycker jag kan vara otydligt. Jag tycker inte jag har koll på om det funkar eller 

inte funkar så där jättebra egentligen. […] Man har mycket mindre koll.  

  

IKBT använder sig av ett material som är bestämt på förhand. Detta leder till ett avstånd 

mellan behandlare och behandlingsinnehåll. Att behandlaren inte kan påverka 
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behandlingen leder till att denne måste ta ett steg tillbaka i sin aktiva roll och lita på att 

behandlingen fyller sin funktion. 

  
Det finns ju faktiskt i programmet, de har ju allting där. Så att inte börja berätta och förklara och 

kanske komma med andra förklaringar. Jag har ju haft telefonuppföljning med några. Och även då 

att ta ett steg tillbaka och låta programmet sköta behandlingen lite. Man kan förtydliga någonting 

om de inte förstår förstås och berätta lite och leda dem fram. Hela behandlingen är faktiskt i 

programmet. Där har man allting som man behöver. Där kan man gå tillbaka och läsa också. Man 

ska inte ringa mig och fråga saker i första hand, utan det finns ju faktiskt där. Så på det sättet har 

jag tagit ett steg tillbaka. 

 

Oro hos behandlare. Att gå från samtalsbehandling till IKBT har väckt olika sorters oro 

hos behandlarna. Eftersom internetbehandlingen utförs via en digital plattform finns en oro 

kopplat till att det behövs omfattande tekniska kunskaper för att kunna arbeta med IKBT. 

  

Det enda är lite tekniken, att jag är själv inte så teknisk av mig, så det var den lite oron. 

  

En oro finns även för att man i rollen som internetbehandlare inte får en lika god relation till 

patienten som vid samtalsbehandling. Detta som en följd av den distans som nämnts ovan. 

Eftersom behandlare och patient inte träffas i rummet finns en oro för att en för behandlingen 

gynnande kontakt inte ska kunna uppstå. 

  

Man får ju inte den känslomässiga relationen med klienter som när man träffas i rummet. Det var 

nog en farhåga jag hade. Det tycker jag att jag brukar vara ganska bra på, att hitta någon intoning 

som passar eller man hittar liksom ett sätt att prata som blir bra, och de känner sig sedda och allt 

sånt där. Men då tänkte jag, hur gör man allt det där via nätet? Nu har man ju träffat dom en gång, 

så man får ju ändå någon slags kontakt. Men den är ju inte på samma sätt som om man har en 

återkommande kontakt.  

  

Behandlarna är bekväma med att arbeta med IKBT en del av sin arbetstid. Många beskriver 

dock att samtalsbehandling är mer i linje med deras upplevda yrkesroll. Tanken på en framtid 

med allt större krav på effektivisering väcker en oro för att de internetbaserade metoderna ska få 

så stor plats att yrkesrollen hotas. Ingen av de behandlare vi pratat med säger sig vilja arbeta med 

endast IKBT och skulle inte vilja se att samtalsbehandlingens utrymme i arbetsuppgifterna 

reducerades. 
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Där finns ju rädslan tänker jag, mycket kopplat till [behandlare]
2
 som jobbar här, 

eller [behandlare] som man möter och de som jobbar i resten av länet. Det finns en rädsla kopplat 

till det här att arbetsgivarna ska lägga större fokus på [internetbaserad terapi], och vilja få in mer 

av det, eller vilja att fler [behandlare] ska jobba huvudsakligen med det här. Allt ska vara så 

effektivt som möjligt, helt enkelt.  

 

Premisser 

När behandlarna ska påbörja arbetet med IKBT på sin arbetsplats beskrivs ett flertal 

premisser som påverkar hur arbetet kan inledas. Dessa premisser kan verka både främjande och 

hämmande för implementeringen. Behandlarna pratar om arbetsplatsens betydelse, men även om 

hur egna och andras föreställningar påverkar uppstarten av arbetet med IKBT. Temat delas in i 

fyra underteman: En delaktig arbetsplats, Behov av tidsplanering och Tillgång till patienter 

kräver samarbete.  

En delaktig arbetsplats. En faktor som underlättar för implementeringen av IKBT på 

arbetsplatsen är att både chefer och kollegor är öppna för metoden och för att diskutera 

arbetet. För att arbetet med en metod ska kunna utvecklas behöver kollegor med liknande 

arbetsuppgifter kunna mötas för kunskapsutbyte och kollegialt stöd. Nedan beskrivs hur det finns 

utrymme för diskussion mellan kollegor på en arbetsplats. 

  

Nu bollar vi ganska mycket, jag och [kollega]. [...] Om hon får frågor från kollegor: Tror du det 

här skulle vara någon som är lämplig? Om hon inte på en gång känner att: ”Ja, den här personen 

verkar lämplig”, så bollar hon det till mig, så får vi kolla på det tillsammans och ha en 

levande diskussion utifrån vad vi tänker att man behöver ha med sig in i en sån här typ av terapi 

för att fixa det. 

  

Chefens delaktighet och engagemang lyfts fram som en främjande faktor vid 

implementeringen av IKBT. Behandlarna upplever det som avgörande att känna till och se 

tecken på chefens delaktighet, och de föreställer sig att det skulle vara svårt att initiera liknande 

projekt utan chefens stöd. De behöver känna att chefen godkänner och ställer sig bakom det 

arbete och den tid behandlarna lägger på att komma igång med IKBT. Detta framgår i citatet 

nedan, där det även framgår att delaktighet från icke-behandlande kollegor som kan hjälpa till 

med exempelvis administrativa delar av processen underlättar arbetet. 

  

                                                      

2 Behandlaren hänvisar här till ett specifikt behandlande yrke. 
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[Chefen] har varit delaktig och verkligen varit positivt inställd till det här då, och uppmuntrat oss 

att börja, och peppat och så. Så det har ju varit en faktor. Sen har vi ju en fantastisk 

vårdadministratör här som har hjälpt oss […] och fixat och grejat och tagit fram alla rutiner. 

  

Vissa behandlare berättar om vilken roll delaktighet från leverantörens sida spelar 

för implementeringen. Behandlarna ges möjlighet att lämna synpunkter på 

behandlingsplattformen och innehållet i behandlingen vilket gör att behandlarna känner 

sig delaktiga i utvecklingen, och gör att det framtida arbetet känns påverkningsbart. 

 

Sedan kanske det utvecklas, det här programmet. Nu ska vi ha något möte med [leverantören av 

behandlingsprogrammet] nästa vecka tror jag det är [...] och dela med oss lite av våra erfarenheter 

och om vi har synpunkter på programmet. Så de kanske justerar en del så att det blir ännu bättre, 

blir ännu roligare och känns bättre att jobba med, då är det ju super. 

 

I intervjuerna framgår dock att antalet behandlare som lämnar in synpunkter är begränsat till 

ett fåtal. 

Behov av tidsplanering. Det framkommer från behandlarna att det hade underlättat med 

riktlinjer för vilken tid och hur mycket tid som bör avsättas för arbete med IKBT. Det faktum att 

behandlingen inte har någon fast schemalagd tid har gjort att en del behandlare upplever att 

tiden går att flytta runt i schemat, för att göra plats för annat. Detta leder till att 

behandlingstiden ibland blir placerad på besvärliga tider och blir försummad. I längden försvårar 

detta implementeringen. 

  
Problemet […] är ju att jag har tenderat att göra så att [den internetbaserade terapin] betraktar jag 

ju som flyttbar, eftersom det inte är någon fysisk person som ska komma hit den tiden på rummet. 

Så har jag ju ganska ofta gjort så att då bokar jag om den, och så sätter jag in något annat besök 

som jag behöver träffa, och så tänker jag att IKBT, den kan jag göra senare. […] Vilket gör att då 

blir det tid utanför arbetstid, och det är ju inte så bra. Så det är ju ett tips, att man inte gör så.  

 

Att i ett inledande skede kunna sätta av tid för att komplettera den obligatoriska 

utbildningen med egen instudering av behandlingsmaterialet beskrivs av behandlarna som en 

förutsättning för att känna sig förberedd på att ta emot patienter i IKBT. Att det på arbetsplatsen 

finns förståelse och utrymme för att göra detta är av stor vikt för behandlarna. Utan dessa 

möjligheter hade risken funnits att patientarbetet med IKBT inte hade påbörjats då behandlare i 

vissa fall upplevt sig sakna viss kunskap efter endast utbildning. Nedan beskriver en behandlare 

vikten av egen inlärningstid efter utbildningen. 

 
Efter utbildningen vet jag inte om jag kände mig jätte-, men lite grann förberedd. Men jag tänker 

framför allt så blir det ju utbildningen i kombination med att jag själv har gått igenom 

programmen och tittat på alla de olika modulerna. Efter det, då kunde man ju känna sig lite mer 
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förberedd, för då vet man ju vad patienterna ska gå igenom. Så bara utbildningen räcker ju inte, 

utan jag kände ju också att jag behövde gå igenom alla modulerna i programmet.  

 

Tillgång till patienter kräver samarbete. När IKBT ska implementeras i behandlarnas 

organisation är tillgång till lämpliga patienter för just den behandlingen en förutsättning för att 

arbetet ska komma igång. Alla medarbetare på en arbetsplats kan vara behjälpliga i att hänvisa 

patienter till den nya behandlingsmetoden. För detta samarbete krävs en gemensam bild och 

förståelse av behandlingsmetoden.  

  
Man får väl kanske lite gratis om andra yrkeskategorier blir mer medvetna om det. Om man vet 

att det är en behandlingsmodell som används och den får nu utrymme här. Den ska liksom finnas 

lite i allas medvetande. Och sen att man på nåt sätt försöker intressera folk […]. Funkar det bra, 

om vi får in fler patienter och vi ser att det faktiskt funkar för en hel del, då kanske man kan 

vidareutveckla det så att vi är fler här som också arbetar med det, för just nu är vi bara två 

stycken. 

  

De kollegor som inte själva arbetar med metoden, men som har en positiv inställning, har 

närmre till hands att rekommendera IKBT till patienter. I citatet nedan belyses också att kollegor 

med en negativ bild av IKBT kanske inte rekommenderar behandlingen till sina patienter. 

  

[Man märker] kanske att vissa är mer positivt inställda till [IKBT] än andra och det kanske också 

är de som kommer med patienter: ”Jag tänker att den här kanske skulle vara lämplig”, medan de 

som fortfarande känner motstånd […] kanske inte har det med sig när de träffar patienter, "just 

det, internet-KBT fanns ju". 

  

Den negativa bild och det motstånd som vissa kollegor känner mot IKBT och som därmed 

försvårar patientflödet i organisationen kan förklaras av rädsla för datorisering av deras 

arbetsuppgifter. Rädslan tros kunna bero på bristande kunskap och fördomar hos kollegorna. 

  

Vår företrädare berättade lite på någon behandlingskonferens, där alla yrkesgrupper är med, om 

att internet-KBT finns, glöm inte det, påminn era patienter om det här. Då minns jag att det var 

vissa, om det var sjuksköterskorna, som blev lite så här: ”Va? Är det början på att vårt jobb ersätts 

av en dator?” Det fanns rädsla för att detta är ett steg mot en fullständig datorisering. Och då är 

det också intressant att tänka att de som var skeptiska är de som vet minst om dels vad KBT 

innebär och framför allt vad internet-KBT innebär. […] Jag minns att jag reagerade, ”Oj, vad 

många fördomar som tittade fram här.” 

Lärande  

Vid implementering av IKBT behöver berörda behandlare få rätt kunskap och utbildning för 

att kunna påbörja arbetet. Behandlarna behöver lära sig hur behandlingsplattformen fungerar, 

och vilka patienter som är lämpliga. Under arbetets gång bör behandlarna ta del av kunskap som 
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hjälper dem att hantera motgångar och utvecklas i sin behandlarroll. Det kan exempelvis handla 

om att hantera patienter som avviker från planering eller råd kring hur kommunikationen i text 

kan förbättras. Temat delas upp i två underteman: Utbildning och Lärande i arbete.  

Utbildning. Alla behandlare som deltagit i studien har genomgått en obligatorisk utbildning 

för att få behörighet att arbeta med IKBT. I utbildningen lär sig behandlarna om hur 

behandlingsplattformen är uppbyggd, om evidens för metoden och om lämplig kommunikation. 

Utbildningen har upplevts som praktisk då den förmedlat vissa kunskaper som varit viktiga för 

att behandlarna ska kunna påbörja sitt arbete.  

  

Första delen, då fick vi ju mer hjälp i att komma in i programmen, och det var väldigt 

välbehövligt för jag hade ingen jävla aning. Jag visste inte hur man kom in och det var ju det jag 

fick hjälp med. "Så här stoppar man in sitt kort, så loggar man in, så här ser det ut. Här kan man 

gå in och öva". Så det tyckte jag var väldigt värdefullt. 

  

Behandlarna uppskattade också att ta del av forskningsläget kring IKBT. Det har för 

behandlarna känts mer patientsäkert att arbeta med en metod där man kan hänvisa till 

forskningsresultat.  

 

Man fick nog kanske lite mer kött på benen, att det här faktiskt funkar. Att det finns ju faktiskt 

verkligen forskning som visar att det är någonting bra. Det är ju inte bara rent intuitivt att det här 

skulle kunna funka för vissa. Utan man har lite mer att gå på. Som ju kanske på något sätt styrkte 

en i övertygelsen så där. 

  

Utbildningen upplevs vara riktad mot behandlingspersonal på primärvårdsnivå. Behandlare 

inom specialistverksamheter och som velat börja arbeta med IKBT har 

därför upplevt att utbildningen inte täckt de behov som upplevts behövas inför uppstart i sina 

verksamheter. På specialistnivå är de riktlinjer som lärs ut oanvändbara, eftersom de patienter 

som är aktuella på specialistnivå per automatik bryter mot en del kriterier för behandling, som 

komorbiditet exempelvis. 

 
För oss i [specialistverksamhet] så blir det ju lite speciellt eftersom det är svårare att 

hitta patienter som man kan matcha in i de här programmen. Hade man haft en utbildning som var 

inriktad för [specialistverksamhet] så tycker jag att man skulle kunna pratat 

mer om inklusion- och exklusionskriterier och lite hur man kan tänka där. För dom som 

finns används på vårdcentraler, som ju ändå den här utbildningen var riktad till. De går ju inte 

applicera på oss, då skulle vi inte ha en enda patient i programmet.  

  

Lärande i arbete. Efter den obligatoriska utbildningen i IKBT är det upp till varje enskild 

behandlare att påbörja arbetet i den kliniska vardagen. Behandlarna trycker på att det är viktigt 
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att sätta igång och i takt med att nya frågor dyker upp söka svar på dessa samtidigt som 

behandlingsarbetet fortgår.  

  

Även om du inte vet allt än, hur man gör det här - börja ändå, för du kommer lära dig på vägen. 

Du behöver inte kunna och förstå varje steg i behandlingen innan du börjar. Det kommer av bara 

farten, du kan ta det steg för steg. Samtidigt som patienten jobbar igenom det kan du också få koll 

på det.  

 

Efter att behandlarna har påbörjat arbetet finns handledning tillgängligt. Handledningen 

presenteras som hjälpsam. Handledningstillfällena används för att ställa frågor om problem 

som uppstått under pågående behandlingar. Frågor i handledningen kretsar till exempel kring de 

utmaningar som uppkommer i samband med arbete på internet och att kommunicera med text. 

  
Hur ska man svara patienter, hur ska man motivera dem att stanna kvar i programmet, vad ska 

man tänka på i kontakten. Terapeutegenskaper över internet, eller vad man ska säga. […] Hur man 

kan motivera folk på distans. Hur man kan upplevas ganska närvarande fast man nästan aldrig 

träffar personen. Men sen också förstås hur petig ska man vara när det handlar om att följa upp 

deras uppgifter och hur kan man förstärka rätt saker och så där.  

 

Även om behandlarna framhåller vikten av fortsatt lärande och ser mycket nytta för detta i 

handledningen framkommer det att handledningstillfällena inte har många deltagare. Om 

deltagandet i handledning hade varit högre menar vissa behandlare att utvecklingsarbetet 

underlättats. En förklaring till varför deltagarantalet är lågt presenteras i citatet nedan.  

  
Det är ju både på gott och ont hur vi får handledning. Det blir ju lite också som det här med 

IKBT, det är ju lätt att flytta på, lätt att tänka att det inte är något åtagande man har här och nu i 

rummet, utan jag bokar in en patient då istället. Det känns mer angeläget, eller viktigt. Hade man 

haft en handledningsgrupp som man har med vanlig handledning, fysiskt, då är ju problemet att 

folk är så spridda över länet. 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka behandlares erfarenheter av att implementera IKBT. I analysen 

av det material som samlats in för studien har fyra huvudteman arbetats fram: En ny metod, En 

ny roll, Premisser och Lärande. För att få en bild av vilket arbete som utförts och vilket arbete 

som saknas i implementeringsprocessen diskuteras nedan de fyra huvudtemana med hjälp av 

NPT. I diskussionen jämförs också den föreliggande studiens resultat med tidigare forskning. 

Efter resultatdiskussionen följer en metoddiskussion där studiens metodval och epistemologiska 

ställningstaganden diskuteras. Avsnittet avslutas med en slutsats och förslag på fortsatt 

forskning. 
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Resultatdiskussion 

 En ny metod. Behandlarna i studien pratar om på vilket sätt IKBT är en ny metod för dem. 

Terapiformen uppfyller en rad funktioner och urskiljer sig tydligt från andra metoder för 

behandling som används inom verksamheterna. Behandlarna kan redogöra för flertalet fördelar 

som metoden för med sig. Att den nya metoden tydligt urskiljer sig från andra metoder som 

används är enligt Finch (2008) ett tecken på att meningsskapande arbete med coherence har 

genomförts. Att det finns en gemensam bild av den nya rutinen tyder också på att arbete med 

coherence genomförts (May & Finch, 2009). Exempel på fördelar som tagits upp i resultatet är 

behandlingens flexibilitet och den säkrade teoretiska förankringen. Även Wilhelmsen et al. 

(2014) beskriver att läkare som börjat använda sig av IKBT i primärvården ser tillgången till ett 

teoretiskt förankrat material som en av de största fördelarna med att kunna erbjuda IKBT.  

Behandlarna i den föreliggande studien redogör för olika syn på vilket övergripande syfte 

IKBT har i deras verksamhet, då vissa talar om ökad effektivisering och andra talar om 

patientnytta som det drivande syftet. Detta är ett tecken på att vidare arbete med coherence hade 

kunnat skapa en samsyn kring den nya metoden som i sin tur underlättat implementeringen (May 

& Finch, 2009). 

Behandlarna berättar hur patienter i målgruppen för den nya metoden utmärker sig och hur 

bedömningar av patienters lämplighet för IKBT genomförs. I enlighet med Bengtsson et al. 

(2015) beskriver även behandlarna i föreliggande studie att de patienter som behandlas med 

IKBT har en hög motivation och en hög funktionsnivå. Behandlarna i den föreliggande studien 

uttrycker även att dessa egenskaper är faktorer de utgår från i sin bedömning av vem som är 

lämplig för IKBT. Det faktum att behandlarna i föreliggande studie lyfter fram samma 

egenskaper som viktiga för bedömningen inför IKBT är ett tecken på att det har utförts arbete 

med coherence på området då de har en gemensam förståelse för vilka mål som är rimliga för 

metoden (Finch, 2008). 

 En ny roll. I behandlarnas berättelser framkommer att IKBT medför en ny terapeutroll där 

fokus endast läggs på att motivera och uppmuntra patienten till att genomgå 

behandlingsprogrammet, jämfört med traditionell samtalsbehandling där terapeuten också 

behöver arbeta med att presentera behandlingsinnehållet. Den nya behandlarrollen kan ställas i 

kontrast till den traditionella samtalsbehandlingen där behandlaren är den som har ansvar för att 

bidra med förändrande insatser. Att behandlingen utförs på distans medför också att behandlaren 



 

 

25 

 

har ett större avstånd till patienten, både geografiskt och ansvarsmässigt. Att behandlarna i den 

föreliggande studien upplever en ny tydlig behandlarroll tyder på att det har gjorts arbete med 

coherence som klargjort vad som skiljer den nya rollen från den traditionella (May & Finch, 

2009). 

Det framkommer även en oro hos vissa behandlare i den föreliggande studien att IKBT 

riskerar att försvåra arbetet med den känslomässiga relationen till patienten, samtidigt som IKBT 

ger behandlaren större tidsmässig flexibilitet i sitt yrkesutförande. Deltagarna i studien av 

Bengtssons et al. (2014) delar också oron för att behandling med IKBT inte ska vara en lika stark 

upplevelse för patienten, samtidigt som även de uppskattar att metoden öppnar för tidsflexibilitet. 

Vissa behandlare i föreliggande studie uppvisar också en oro för att IKBT ska ta för mycket 

utrymme i deras yrkesroll och konkurrera med samtalsbehandling. Behandlarnas funderingar 

över både metodens för- och nackdelar som behandlande intervention samt tankar kring 

metodens påverkan på deras egen yrkesroll kan beskrivas som arbete med reflexive monitoring, 

som innefattar det informella och formella utvärderingsarbete som beskrivs inom NPT (May & 

Finch, 2009). 

 Premisser. I den föreliggande studien har behandlarna berättat om olika faktorer på 

arbetsplatsen som påverkat hur de kunnat starta upp sitt arbete med IKBT. Det framkommer att 

vissa behandlare upplever ett kollegialt stöd där det finns möjlighet att diskutera IKBT och de 

utmaningar som uppkommer i samband med implementeringen. Behandlarna berättar bland 

annat om möjlighet till diskussion kring bedömningar. Vidare beskrivs att chefen och andra 

kollegor som berörs av IKBT, exempelvis administrativ personal, samarbetar för att verkställa 

den nya rutinen. För att komma igång med sitt eget arbete beskriver behandlarna också ett behov 

av att kunna sätta av tid till att förbereda sig för den nya rutinen, någon som även deltagarna i 

Nordmark, Zingmark och Lindebergs artikel (2016) beskriver. Dessa praktiska frågor utgör 

collective action då de beskriver hur behandlarna samverkar med varandra för att implementera 

IKBT och hur resurser fördelas för att implementeringen ska kunna äga rum (Murray et al., 

2011). 

Ytterligare en premiss beskrivs vara det kollegiala samarbete som på arbetsplatsen behövs 

för att lämpliga patienter ska kunna erbjudas IKBT. Detta innebär att även kollegor som själva 

inte arbetar med metoden bör kunna identifiera och hänvisa lämpliga patienter till IKBT vid 

behov. Ett hinder för detta som tas upp av deltagarna i den föreliggande studien är att många 
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kollegor är dåligt insatta i metoden. Okunskapen leder i vissa fall till att kollegorna får en negativ 

inställning till IKBT och till att de därför inte hänvisar patienter. Kivi et al. (2015) beskriver en 

liknande problematik där kollegor till internetbehandlare har en misstro mot IKBT som resulterar 

i att patienter inte remitteras. Okunskapen hos de kollegor som inte arbetar med IKBT tyder på 

att arbetet med att skapa en förståelse för vilket värde, vilka vinster och vilka fördelar som finns 

med metoden inte genomförts i tillräckligt stor utsträckning. Denna del av arbetet med coherence 

har inte varit tillräcklig för att alla kollegor ska känna att rutinen är meningsfull. Detta är i linje 

med Nordmark, Zingmark och Lindeberg (2016) som också betonar vikten av att arbeta med det 

mellanmänskliga arbetet för att skapa förutsättningar för samarbete och förståelse av den nya 

rutinen. 

Arbete med syfte att engagera och utbilda kollegor om IKBT för att de ska kunna bidra till 

implementeringen kan beskrivas som arbete med cognitive participation. Detta då arbetet görs 

för att skapa ett professionellt sammanhang kring rutinen genom att förtydliga för kollegorna 

vilken roll de kan fylla i implementeringen (May & Finch, 2009).  

I den föreliggande studien framkommer att vissa behandlare haft möjlighet att lämna 

synpunkter på den plattform som arbetet utförts på och dess behandlingsinnehåll. Denna 

möjlighet tycks leda till en känsla av att kunna påverka arbetet med IKBT. Möjligheten att kunna 

utvärdera arbetet med den nya rutinen och arbetet med förbättringsförslag utifrån synpunkter kan 

beskrivas som arbete med reflexive monitoring. Detta då behandlarna ges möjlighet att utvärdera 

rutinens effektivitet och att synpunkter kan leda till att rutinen revideras (May & Finch, 2009).  

 Lärande. Behandlarna i den föreliggande studien beskriver olika utbildande inslag under 

implementeringen. Utbildningen som genomfördes för att få påbörja arbetet med IKBT beskrivs 

som praktisk och förberedande inför arbetet med metoden. Behandlarna upplevde också att det 

kändes säkrare att erbjuda IKBT efter utbildningen, då de fick ta del av aktuell forskning om 

metoden. Hadjistavropoulos et al. (2012) beskriver på ett liknande sätt att studenter som påbörjat 

arbete med IKBT kände sig säkrare med metoden, säkrare i behandlarrollen och hade en mer 

positiv inställning till metoden efter en inledande utbildning. Detta kan beskrivas som arbete med 

coherence, då en gemensam bild av rutinen och dess medföljande roller arbetas fram, samtidigt 

som de berörda personerna får information som gör att rutinen känns meningsfull att 

implementera (Finch, 2008). 
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I den föreliggande studien framhåller behandlarna vikten av att påbörja arbetet med IKBT 

omgående för att på den vägen lära sig mer om metoden. Vidare beskriver behandlarna hur 

handledningen bidrar till ett fortsatt lärande under arbetets gång. I handledningen kan de frågor 

och utmaningar som implementeringen av IKBT medför diskuteras. Liknande tankar lyfts av 

Friesen et al. (2014) där deltagarna tar upp att IKBT ger behandlaren tid för reflektion och 

handledning vilket ses som fördel med metoden. Att samlas med kollegor för att prata om IKBT 

och hur det ska användas bidrar till att upprätthålla ett professionellt sammanhang kring metoden 

och till att stärka behandlarnas tro på sin egen förmåga inom det nya arbetet. Dessa aktiviteter är 

exempel på arbete med cognitive participation. Detta eftersom arbetet bidrar till att behandlarna 

ska känna sig lämpade att bidra till rutinen, men också då handledningen ger möjlighet att 

samordna arbetet med rutinen (May & Finch, 2009). 

Det framkommer i den föreliggande studien att behandlare på specialistnivå inte får kunskap 

om hur IKBT ska anpassas för att bedrivas i deras verksamhet eftersom utbildningen riktar sig 

till primärvårdspersonal. Arbetet med coherence (Finch, 2008) försvåras för vissa behandlare på 

specialistnivå som på egen hand måste göra det meningsskapande arbetet då det inte presenteras i 

utbildningen. 

Behandlarna berättar att deltagandet på handledningen tenderar att bortprioriteras till förmån 

för andra arbetsuppgifter. Det låga deltagandet försvårar utvecklingen av det professionella 

sammanhang som är en del av arbetet med cognitive participation (May & Finch, 2009). En 

förklaring till att handledning prioriteras bort kan vara att värdet av det utvärderande arbete som 

utförs på handledningen inte påtalats tillräckligt för behandlarna. Att arbetsgruppen missar 

tillfällen att ta upp och diskutera erfarenheter av den nya rutinen försvårar det utvärderande 

arbete som utgör reflexive monitoring (Murray et al., 2011). 

Praktiska implikationer 

Den föreliggande studien ger en bild av hur behandlarna har upplevt implementeringsarbetet 

som utförts på deras arbetsplatser. Det verkar ha gjorts meningsskapande arbete med coherence 

på behandlarnas arbetsplatser, men ofta har detta arbete endast varit riktat mot de behandlare 

som är tänkta att utföra den faktiska behandlingen. De behandlare som börjat använda metoden 

har därför en god och överlag samstämmig bild av IKBT, dess förutsättningar och möjligheter. I 

studien framgår också att de kollegor som inte själva arbetar med IKBT fyller viktiga funktioner 

för implementeringen, exempelvis gällande administration och patienthänvisning. Kollegorna 
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som behöver fylla dessa funktioner har inte alltid samma samsyn och kunskap om IKBT som 

behandlarna själva, vilket kan leda till att implementeringen försvåras. 

För att underlätta implementeringen skulle arbete med coherence behöva utföras för att de 

icke-behandlande kollegorna ska få samma bild av IKBT som de aktiva behandlarna har. För att 

kunna genomföra detta arbete behöver organisationen arbeta med cognitive participation. Detta 

är ett samordnande arbete där det behöver klargöras vilka yrkesgrupper som är berörda, vilken 

kunskap som behövs och vilken roll de icke-behandlande kollegorna behöver fylla. 

Organisationen behöver också planera och sätta av tid och resurser för att förmedla kunskapen 

till rätt medarbetare. I den föreliggande studien framgår det att denna typ av arbete har saknats på 

vissa arbetsplatser, och att det i dessa lägen blivit svårt att implementera IKBT.  

 I den föreliggande studien beskriver behandlarna att många medarbetare prioriterar bort 

handledning och annan organiserad samverkan som bidrar till att skapa och vidmakthålla ett 

professionellt sammanhang för internetarbetet. De deltagare som faktiskt deltar får ingen bild av 

att det finns en kollegial grupp att utvecklas tillsammans med, vilket i sin tur kan bidra till att 

ännu färre behandlare känner att deltagandet är viktigt. Behandlarna beskriver i den föreliggande 

studien att mycket av det samarbete som genomförs består av spontana diskussioner och 

problemlösning när behov uppstår lokalt. Detta arbete görs i den kliniska vardagen och kan 

beskrivas som arbete med collective action (May & Finch, 2009). Detta kan jämföras med det 

arbete som behöver göras för att organisera och planera för hur problem ska lösas enhetligt och 

enligt rutinen, som i NPT ingår i cognitive participation (May & Finch, 2009). Både spontant, 

vardagligt samarbete och organiserat, planerande samarbete behövs för att genomföra en 

implementering. För att få fler behandlare att delta i organiserad samverkan bör organisationen 

arbeta med cognitive participation. Detta genom att förtydliga varför deltagande i handledning 

och metodutveckling är viktigt för individen och organisationen, men också genom att sätta av 

tid och resurser som ger behandlarna möjlighet att delta i det organiserade samarbetet. 

Metoddiskussion 

I den föreliggande studien används tematisk analys som metod (Braun & Clarke, 2006). 

Denna metod är kvalitativ och gör därför inte anspråk på att generalisera resultaten till någon 

större grupp, utan lägger istället emfas på två andra kriterier; att analysen bygger på trovärdigt 

material och att den ger tillförlitliga resultat. Dessa kriterier kan undersökas genom en kritisk 

granskning av forskningsprocessen, deltagares validering och triangulering, det vill säga att 
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samma fenomen undersöks och problematiseras från flera olika synvinklar (Banister et al., 

2011). Nedan följer en diskussion av dessa punkter. 

Föreliggande studie var induktiv i kodning och analys, varefter resultatet diskuterades 

deduktivt med en teoretisk utgångspunkt i NPT (May & Finch, 2009). Detta tillvägagångssätt 

valdes då uppsatsförfattarna ville utgå från en kliniskt förankrad teori i diskussionen och 

samtidigt kunna göra kodningen obunden av de begrepp som studien presenterar. Om en enbart 

induktiv metod hade valts skulle resultatet kunnat ha representerat behandlarnas subjektiva 

upplevelser i större utsträckning, men genom att använda NPT kunde en teoretisk generalisering 

göras, där resultaten förankras i ett teoretiskt sammanhang och i tidigare forskning (Ahrne & 

Svensson, 2015). Med hjälp av en teoretiskt förankrad utgångspunkt kunde uppsatsförfattarna 

också försäkra sig om att aspekter som tidigare konstaterats vara viktiga för implementering 

behandlades i föreliggande studie. 

Den intervjuguide som föreliggande studie använde sig av var ursprungligen skriven med 

grund i de sju barriärer som Cochrane et al. (2014) identifierat. Frågorna togs fram av 

artikelförfattarna i ett försök att täcka in faktorer som kunde tänkas påverka implementeringen av 

IKBT. Det faktum att intervjuguiden skapades av artikelförfattarna kan ha inneburit att viktig 

information kring implementering förbisågs, något som hade kunnat undvikas om en redan 

etablerad och beprövad intervjuguide hade använts. Efter pilotintervjuerna justerades 

intervjuguiden med ytterligare frågor för att få en tydligare bild av implementeringen. Efter 

denna justering bedömdes intervjuguiden vara lämplig för att besvara frågeställningen. Dock är 

implementeringsarbete inte enbart begränsat till det som tas upp i intervjun, utan ytterligare 

faktorer kan ha blivit negligerade i studien. En faktor som föreliggande studie inte diskuterat är 

det faktum att tiden spelar en viktig roll vid implementering av en rutin, något som tidigare tagits 

upp som en brist vid användning av NPT (Alverbratt et al., 2014). För att implementering och 

integration av en ny rutin i en verksamhet ska ske krävs att arbete utförs över tid. Detta gör att 

det kan vara svårt att differentiera mellan om det är implementeringsarbetet i sig som brister eller 

om det är mer tid för arbete med implementering som krävs (Alverbratt et al., 2014). Vidare kan 

individuell förförståelse hos behandlare inom området vara ytterligare en faktor som påverkar 

hur väl en metod implementeras och integreras i en verksamhet. Uppsatsförfattarna har 

uppmärksammat att denna aspekt, och att andra individuella förutsättningar inte har något 

utrymme inom NPT. 
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Inledningsvis var ett inklusionskriterium att behandlarna skulle ha sex månaders erfarenhet 

av IKBT. Denna gräns reducerades efter pilotintervjuerna för att alla med erfarenhet av arbete 

med IKBT skulle ges möjlighet att delta i studien. Detta öppnade upp för att fler behandlare 

kunde anmäla sig till studien vilket resulterade i ett mer heterogent urval. Alla behandlare som 

använder IKBT kan dock ses som delaktiga i implementeringen och oavsett erfarenhet har 

behandlarna en bild av implementeringen. Det faktum att behandlare med olika erfarenhet och 

från olika arbetsplatser deltagit i studien bidrar till triangulering, då olika perspektiv på IKBT 

lyfts fram i studien. 

I den föreliggande studien har artikelförfattarna inför intervjuerna diskuterat möjliga 

följdfrågor och övat på att genomföra intervjun genom pilotintervjuer. Det är dock oundvikligt 

att två personer kommer ställa olika frågor även om de utgår ifrån samma intervjuguide. Att två 

forskares genomförande av den förberedda intervjun skiljer sig i viss mån bidrar till 

triangulering, då ämnet undersöks från två något åtskilda vinklar (Banister et al., 2011). 

Under intervjuerna försökte artikelförfattarna försäkra sig om att den insamlade 

informationen var validerad av behandlarna och stämde väl överens med deras subjektiva 

upplevelse av implementeringen. Detta gjordes genom att sammanfatta deltagarnas svar på 

frågorna, och ge möjlighet till komplement eller korrigering. Deltagarna fick dock ej möjlighet 

att granska sina intervjuer efter transkriptionen, vilket kan ha lett till att missförstånd i 

artikelförfattarnas tolkning av intervjuerna uppkommit. 

Till studien gjordes ett ändamålsenligt urval, genom utskick till kvalificerade behandlare. 

Av de behandlare som tog del av utskicket (N=80–90) var det 12 som svarade. Utav dessa 12 

kunde intervju utföras med åtta behandlare. Uppsatsförfattarna har inte undersökt vad de 

uteblivna svaren beror på eller om det finns anledning att tro att svaren från de uteblivna 

behandlarna skulle skilja sig markant från de som presenterats i den föreliggande studien. Alla 

som intervjuades var följaktligen frivilliga. Det finns dock en risk att deras frivillighet har en 

grund i en mer positiv inställning till IKBT. Detta skulle kunna göra att föreliggande studie 

presenterar upplevelsen hos de som uppskattar metoden, medan de som inte uppskattar metoden 

inte kommer till tals.  

Slutsats 

Den föreliggande studiens frågeställning var: Hur berättar behandlare om sina upplevelser 

av att implementera internetbaserad terapi i sin verksamhet? Frågeställningen besvaras i 
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resultatdelen där behandlarnas upplevelser sammanfattas i fyra teman; En ny metod, En ny roll, 

Premisser och Lärande.  

Behandlarna i föreliggande studie beskriver en förståelse för syftet och meningen med IKBT 

bland kollegor som arbetar med metoden. Aktiva behandlare har överlag en samstämmig bild av 

metoden och vad den ska användas till. Samstämmigheten tyder på att det meningskapade arbete 

som är en förutsättning vid implementering av en ny rutin utförs. Dock framkommer det en 

bristande kunskap hos kollegor som inte arbetar med metoden men som har en roll i 

implementeringen, vilket verkar hämmande på implementeringen. Vidare framkommer att vissa 

behandlare bortprioriterar organiserat samarbete, vilket kan vara hämmande för utvecklingen av 

det professionella sammanhang som behövs för att metoden ska implementeras.  

Vidare forskning 

De åtta behandlare som deltog i den föreliggande studien hade en bild av IKBT som 

präglades av det faktum att de arbetat med metoden. Det hade varit intressant att undersöka den 

grupp behandlare som genomgått grundutbildningen i IKBT men som inte använder IKBT i sin 

kliniska vardag för att få en tydligare bild av vilka faktorer som förhindrar behandlare från att 

använda metoden. 

Vidare forskning hade kunnat utforska bilden av IKBT hos de medarbetare som finns i 

samma organisation, men som inte själva arbetar internetbaserat. Sådan forskning skulle kunna 

hjälpa till att ta reda på vilken kunskap som saknas för att icke-behandlande yrkesgrupper ska 

kunna göras delaktiga i implementeringen. Resultatet skulle kunna användas i utformningen av 

utbildande insatser. 
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Bilaga I 

Intervjuguide 

Inledning 

1. Presentation av intervjuare. 

2. Studiens syfte. Vi har tagit del av information om internetbehandling i regionen och är 

intresserade av din upplevelse av arbetet med internetbehandling.  

3. Informera om avbrott och möjlighet att avböja att svara på enskilda frågor.  

a. Delge kontaktuppgift. 

4. Samtyckesinhämtning med formulär. 

5. Möjlighet för deltagaren att ställa frågor. 

Uppvärmning 

1. Kan du berätta vad du arbetar med?  

a. Vad har du för grundutbildning? Hur länge har du arbetat som det? 

b. Kan du berätta om vad du arbetar i för slags verksamhet? 

2. Hur länge har du arbetat med internetbehandling? 

a. Hur länge har internetbaserad terapi bedrivits på din arbetsplats? 

b. Hur många arbetar med internetbaserad terapi på din arbetsplats? 

c. Hur mycket tid i veckan lägger du på internetbehandling? 

d. Hur många patienter tar du emot i veckan? 

Förberedelser inför internetbehandling 

1. Kan du berätta om hur det gick till när det bestämdes att du skulle börja arbeta med 

internetbaserad terapi?  

a. Skulle du vilja berätta lite om vad du hade för tankar om att börja arbeta med 

internetbaserad terapi? 

2. Kan du berätta lite om dina tankar kring grundutbildningen? [Vi känner redan till innehåll 

och utformning.) 

a. Hur skulle du säga att utbildningen ändrade din inställning till internetbaserad 

terapi, om alls? 

b. Hur väl förberedd kände du dig när du satte igång med metoden? 



 

 

II 

 

c. Hade du velat lägga till något till utbildningen? 

Implementering 

1. Vad fanns det för förutsättningar för att börja arbeta med internetbaserad terapi på din 

arbetsplats?  

a. Vad skulle kunna ha underlättat uppstart för dig ytterligare? 

2. Jag har förstått att ni efter utbildningen fått tillgång till metodutveckling och handledning. 

Kan du berätta om hur du upplevt det stöd som funnits till hands under uppstarten? (Vi 

känner redan till innehåll och upplägg). 

a. Kan du berätta om vad du får ut av handledningen? Vad skulle vilja få ut? 

b. Vad tar du med dig till handledningen? 

3. Vi känner till de diagnostiska ramarna för behandlingarna ni erbjuder. Kan du berätta om 

hur du bedömer vilka patienter som erbjuds respektive inte erbjuds internetbehandling?  

4. Kan du berätta om när du behandlade din första patient med internetbaserad terapi?  

5. Kan du berätta vad du tycker om plattformen som används i samband med 

internetbaserade terapin?  

6. Kan du berätta lite om din upplevelse av att gå från traditionell terapi till internetbaserad 

terapi? 

a. Kan du ge några exempel på skillnader mellan metoderna? 

b. Kan du ge några exempel på likheter? 

c. Vad föredrar du?  

7. Finns det några organisatoriska riktlinjer du förhåller dig till?  

8. Finns det något särskilt syfte med att implementera internetbehandling? 

Framtid 

1. Hur ser du på framtiden för den internetbaserade terapin i er verksamhet? 

a. Kan du berätta om hur ni arbetar för att fortsätta utveckla internetbaserad terapi? 

b. Kan du berätta om din bild av ditt eget fortsatta arbete med internetbaserad terapi? 

2. Vilka råd skulle du vilja ge till nästa verksamhet som ska börja arbeta med 

internetbaserad terapi?  
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Bilaga II 

Inbjudan och information 
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Bilaga III 

Samtyckesformulär 

 

 


