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Sammanfattning 

IKBT är en effektiv behandling för olika typer av problematik och 

terapeutstöd är en viktig faktor för behandlingens framgång. Det finns dock 

lite kunskap om vad terapeutstödet består av och vad i det som bidrar till 

behandlingens effektivitet. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad 

terapeuter gör vid iKBT för depression och om detta har ett samband med 

behandlingsutfall. Data bestod av 644 e-postmeddelanden skickade från 5 

terapeuter till 42 klienter vid en återfallspreventionsbehandling för 

egentlig depression. Kvalitativ innehållsanalys resulterade i 10 

beteendekategorier. Efterföljande korrelationsanalyser fann att högre 

grad av beteendena bekräfta och uppmuntra hade samband med minskning 

av depressiva symptom, medan en högre grad av öppna frågor, 

modulinformation, förtydligande av ramar och uppmaningar hade 

samband med lägre grad av förbättring. Beteendena belysa klientens 

ansvar samt ställa uppgiftsorienterade frågor hade samband med ökat 

antal avhopp. Sammantaget fann studien flera terapeutbeteenden av vilka 

några hade samband med förändrad grad av depression samt avhopp. 
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Abstract  

ICBT is an effective treatment for various types of problem and therapist 

support appears to be important for the treatment's success. However, little 

is known about what it is and what in it that contributes to the effectiveness 

of treatment. The purpose of this thesis is to examine what therapists do in 

iCBT for depression and whether this is related to treatment outcome. The 

data consisted of 644 messages sent from 5 therapists to 42 clients in a 

relapse prevention treatment for major depression. Qualitative content 

analysis resulted in 10 behavioural categories. Subsequent correlation 

analysis found that higher levels of the behaviours to validate and to 

encourage were related to client improvement, while a frequent use of 

open-ended questions, module-information, clarification of frameworks 

and prompts had the opposite effect, i.e. correlated with a lower degree of 

improvement. Highlighting client's responsibility and asking task-oriented 

questions was associated to increasing numbers of dropouts. Overall, the 

study found a number of therapist behaviours, of whom several were 

associated with changed levels of depression and dropout rates. 
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Vad gör terapeuten och spelar det någon roll? Terapeutbeeteenden vid internetbaserad 

kognitiv beteendeterapi (iKBT) för depression 

På vilket sätt psykologer och psykoterapeuter genom sitt beteende i psykologisk behandling 

påverkar andra människor och får dem att må bättre har intresserat och inspirerat det senaste 

århundradets forskning. Mänskligt stödjande beteende i form av psykologisk behandling är idag 

inte bundet till att utövas ansikte mot ansikte utan kan förmedlas genom olika medium, däribland 

skriftligt via internet. Att internetbaserad terapi är verksamt för en rad olika psykiska besvär finns 

det stöd för i en kontinuerligt växande forskning (Anderson, 2008, Andersson & Cuijpers, 2009, 

Berger, Caspar, Richardson, Kneubüler, Sutter & Andersson, 2011, Berger, Hämmerli, Gubser, 

Andersson & Caspar, 2011, Clarke et al., 2005, Day, McGrath & Wojtowicz, 2013, Hedman, 

Ljótson & Lindefors, 2012), däremot är det oklart vilka komponenter i den internetbaserade 

terapin som är verksamma. Forskning på traditionell psykologisk behandling med fysiska möten 

har bl.a. undersökt vilka gemensamma faktorer som är verksamma vid psykoterapi och funnit att 

vad terapeuter gör, dennes beteende, kan påverka utfallet (Messer & Wampold, 2002). Inom 

internetbaserad psykologisk behandling är vad terapeuter gör dock ett outforskat område och det 

är utifrån det som denna uppsats hämtat sitt ändamål. Med utgångspunkt i en studie på 

internetbehandling vid återfallsprevention vid depression är det övergripande syftet i aktuell 

uppsats att undersöka vilka kategorier av terapeutbeteenden som kan finnas i internetbaserad 

psykologisk behandling och om dessa har ett samband med utfall av behandlingen. 

Terapeutbeteenden 

Begreppet terapeutbeteende saknar en universell definition men är en viktig företeelse inom 

psykologisk behandling. Definitionen av vad ett beteende är skiljer sig åt och i vardagsspråket 

menar man ofta det observerbara, hur en person uppför sig, dennes rörelser, och verbala och icke 

verbala kommunikation. Den iakttagbara responsen på inre och yttre stimuli. Dock kan beteende 
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vara mer än så. Det kan även innefatta de reaktioner som sker inom individen, det vill säga de 

tankar, känslor och motiv som uppstår av inre och yttre stimuli, eller än vidare allt som är av 

intresse för psykologiskt studium (Psykologilexikon, 2013).  Att vara psykolog eller 

psykoterapeut innebär i sin tur att man i många fall arbetar med psykologisk behandling. 

Terapeutbeteende skulle utifrån detta kunna definieras som det terapeuten gör och hur hen gör 

det, och vad hen tänker och känner vid psykologisk behandling.  

Terapeutbeteende, vad terapeuten gör och hur hen gör det är i sig inte ett väl studerat 

fenomen, men däremot återkommer olika aspekter av terapeutbeteende inom en stor mängd 

psykologisk forskning (Crits-Christoph et al., 1991, Elliot 1987, Goodman & Dooley, 1976, 

Linton, Boersma, Vangronsveld & Fruzzetti, 2012, Luborsky, McLellan, Digeur, Woody & 

Seligman, 1997, Messer & Wamphold, 2002, Roos & Werbart, 2013, Roth & Fonagy, 2004, 

Shenk & Fruzzetti, 2011).  Det pågår en diskussion kring huruvida det är s.k. icke teorispecifika, 

gemensamma faktorer som är verksamma eller om det är mer teorispecifika faktorer, d.v.s. 

terapeutiska tekniker och verktyg som är viktiga för behandlingars utfall (Clark et al., 2006, 

Messer & Wampold, 2002). Det terapeuter gör verbalt i psykologisk behandling har under längre 

tid undersökts och sammanfattats i kategorier av verbala svarsstilar (eng. response mode), vilket 

definieras som den grammatiska strukturen av terapeutens verbala respons oberoende innehållet i 

det som sägs (Hill et al., 1982 i Hill, Helms, Tichenor, Spiegel, O’Grady & Perry, 1988). Dessa 

svarsstilar anses förekomma oavsett terapeutens teoretiska utgångspunkt, och verbala 

terapeutbeteenden som att ställa frågor, ge information, ge råd, reflektion, omformulering och 

sammanfattning, tolkning samt självutlämnande är enligt forskning vanligt förekommande i all 

traditionell psykologisk behandling (Elliot, Hill, Stiles, Friedlander, Mahrer & Margison 1987, 

Goodman & Dooley, 1976). Forskning kring verbala svarsstilar är i första hand beskrivande, och 

de studier som undersöker dess koppling till utfall är begränsade så till vida att den främst 
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undersöker samband (Hill et al., 1988). Den säger därmed ingenting om systematiskt användande 

av en svarsstil leder till ett visst utfall. Terapeutbeteende definierat som verbal svarsstil är ett 

försök till att finna gemensamma icke teorispecifika faktorer som kan ha samband med utfall i 

psykologisk behandling. Under de senaste decennierna har det inom traditionell psykologisk 

behandling gjorts många studier med syftet att undersöka just vilka gemensamma faktorer i 

behandlingar som är centrala för klienters utfall, aspekter av terapeutbeteenden inkluderat. Teorin 

om gemensamma faktorer (eng. Common factor theory) lyfter fram att det finns icke 

teorispecifika faktorer som är centrala för psykologisk behandling och deras effekt. Forskning har 

funnit ett flertal sådana icke teorispecifika faktorer som är viktiga för behandlingsutfall. Här ingår 

upprättande av emotionellt band mellan terapeut och klient, behandlingars ramar och struktur 

med gemensamt uppsatta mål, terapeuters övertygelse om sin metod, att terapeuten förmedlar 

stöd och att terapeuten uppmuntrar klienten att handla i den riktning klienten vill i sitt liv (Messer 

& Wampold, 2002). Hur och om dessa faktorer förekommer beror till viss del på terapeuten och 

vad hen gör under behandling, och att förmedla stöd och uppmuntra klienten är två exempel på 

konkreta beteenden inom gemensamma faktorer. Sammanfattningsvis går det att finna vissa 

aspekter av det terapeuten gör i psykologisk behandling genom att undersöka gemensamma, så 

kallade icke teorispecifika faktorer, och forskning har funnit olika typer av verbala svarsstilar och 

andra gemensamma faktorer, exempelvis ge information och råd, validera, och ge stöd, som tycks 

återkomma oavsett behandlingens och terapeutens teoretiska utgångspunkt. Vissa av dessa 

gemensamma faktorer tycks utöver att vara vanligt återkommande även ha samband med 

behandlingsutfall.  

Det finns också försök att utifrån specifika teorier undersöka vad terapeuter gör vid 

psykologisk behandling. Terapeutens beteenden skulle utifrån det anses vara mer teorispecifika. 

Utifrån ett inlärningsteoretiskt operant perspektiv har man bl.a. undersökt terapeuters verbala 
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beteenden vid behandling med KBT. Det verbala beteendet hos en terapeut skattades genom att 

flera observatörer observerade dennes terapisessioner. Skattningen byggde på beteenden hos 

terapeuter som klassificerades utifrån hypoteser kring funktionen av de verbala beteendena i 

behandlingen. Exempel på beteenden som undersöktes var terapeutens verbalisering av teoretisk 

eller klinisk information, att terapeuten visar att hen håller med och accepterar specifika 

klientbeteenden och att terapeutens verbalisering visar ogillande. Studien var begränsad då den 

inte undersökte om de hypotetiska funktionerna av beteendena stämde överens med verkligheten, 

d.v.s. om det var terapeuternas syfte, men däremot visade resultatet god interbedömarreliabilitet 

vilket pekar mot användbarheten av att klassificera terapeuters beteenden utifrån dess funktion 

(Virues-Ortega, Montano-Fidalgo, Froján-Parga & Calero-Elvira, 2011). Studien säger dock inget 

om behandlingseffekten av dessa terapeutbeteenden, utan belyser och bekräftar bara deras 

förekomst. Det går således att utifrån en mer teorispecifik utgångspunkt finna terapeutbeteenden 

och utifrån inlärningsteori kan man kategorisera terapeutbeteenden utifrån deras hypotetiska 

funktion.  

Som en del i ledet att undersöka terapeutbeteenden som påverkar klienters utfall har man 

undersökt om det finns och i så fall vilka skillnader som finns mellan enskilda terapeuter och hur 

dessa påverkar klienters utfall. Det finns studier där resultaten pekar mot att det finns skillnader 

mellan enskilda terapeuter och behandlingsutfall hos klienter (Crits-Christoph et al., 1991, 

Huppert, Bufka, Barlow, Gorman, Shear & Woods, 2001, Luborsky, McLellan, Diguer, Woody 

& Seligman, 1997, Okiishi, Lambert, Nielsen & Ogles, 2003, Wampold & Brown, 2005), och 

man har funnit att runt 5 procent av variationen i utfall kunde förklaras av terapeuten (Wamphold 

& Brown, 2005). Terapeutens erfarenhet, flexibilitet i relation till behandlingsmanual, träning, 

förmåga att ge konkret stöd och att vara emotionellt stöttande, förmåga att anpassa behandling till 

klients unika problematik, och erfarenhet av att själv ha gått i psykoterapi har visats sig ha 
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samband med bättre utfall och lägre antal avhopp (Crits-Christoph et al., 1991, Luborsky et al., 

1997, Roos & Werbart, 2013, Roth & Fonagy, 2004). Terapeutens kön, ålder och professionella 

erfarenhet tycks däremot endast förklara en liten del av den variation i utfall som finns bland 

klienter (Wampold & Brown, 2005). Senare studier har genom exempelvis ett större antal 

terapeuter, homogenitet hos terapeuter och där behandlare utgår från en manual tagit hänsyn till 

metodologiska begränsningar som funnits i tidigare studier och då funnit mindre förklarad 

varians av utfall på grund av enskilda terapeuter (Baldwin et al., 2011, Crits-Christoph et al., 

1991, Huppert et al., 2001). Det finns dock resultat som pekar mot att en ökad svårighetsgrad hos 

patienter har ett samband med ökad variation av terapeuteffekter, dvs. olika terapeuters resultat 

skiljer sig mer åt om klienterna har en svårare problematik (Saxon & Barkham, 2012). Debatten 

kring den enskilda terapeutens inflytande fortgår därmed. Terapeuteffekt, inom vilken den 

enskilde terapeutens beteende ingår kan anses vara både teorispecifik och icke teorispecifik. Den 

enskilde terapeuten gör sitt beteende i ett sammanhang. Detta sammanhang är troligtvis färgat av 

någon form av teoretisk preferens, samtidigt som ett liknande beteende säkerligen förekommer 

även i andra sammanhang med andra teoretiska preferenser. Terapeutbeteende har med detta sagt 

ingen given distinkt placering inom aktuell forskning utan är ett fenomen som förekommer bland 

gemensamma icke teorispecifika faktorer men även som teorispecifik behandlingsteknik.  

Sammanfattningsvis bedrivs forskning kring olika aspekter av terapeutbeteende vid 

traditionell psykologisk behandling även om få studier explicit undersöker fenomenet i sig. 

Verbala svarsstilar såsom att ställa frågor, ge information, ge råd, reflektera, omformulera och 

sammanfatta, tolka och ge självutlämnande är inom psykologisk behandling återkommande 

beteenden oavsett teoretisk bakgrund. Man har jämfört skillnader mellan enskilda terapeuter och 

funnit att skillnader mellan terapeuter exempelvis skillnader i förmågor som att vara flexibel i 

relation till behandlingsmanualer samt förmåga att ge konkret stöd kan ha samband med bättre 
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utfall och lägre antal avhopp. Vidare tycks det finnas ett flertal faktorer som gynnar utfallet i 

psykologisk behandling däribland att terapeuten förmedlar stöd och uppmuntrar klienten att agera 

i den riktning hen vill i sitt liv. Det förekommer dock stor debatt kring hur viktiga icke 

teorispecifika faktorer är för utfallet i jämförelse med mer teorispecifika faktorer. Vissa menar att 

effektiva behandlingar har viktiga gemensamma faktorer medan andra menar att det framförallt 

är specifika tekniker och metoder som är viktigt för behandlingars effekt.  

Internetbehandling 

Internetbaserad terapi är en relativt ny behandlingsform för olika typer av psykosomatisk och 

psykisk problematik, som t.ex. magproblem, sömnproblem, social fobi, stress, ångest och 

depression. Internetbaserad terapi kan beskrivas som en utveckling av traditionell självhjälp, 

vilken sedan länge erbjudits genom skrivet material, dator- eller ljud- och videobaserat material, 

även kallat biblioterapi (Anderson et al., 2008, Clarke et al., 2001, Den Boer, Wiersma, & Wan 

Den Bosch, 2004). Självhjälp i form av biblioterapi har i studier visat sig vara mer effektivt än 

enbart väntelista eller ingen behandling alls (Den Boer et al., 2004). Gemensamt för all 

internetbaserad behandling är att “självhjälpsmaterialet” förmedlas över internet istället för på 

annat sätt, utöver detta skiljer sig innehållet i behandlingsformen sig åt terapier emellan 

(Andersson et al., 2008). Internetbehandling liknar traditionell psykologisk behandling genom att 

de som deltar får ta del av samma behandlingskomponenter med det gemensamma syftet att 

åstadkomma förändringar hos klienter. Den största skillnaden mellan behandlingsformerna är det 

sammanhang i vilket de levereras: ansikte mot ansikte, respektive över internet. Det är även 

möjligt att terapeutens roll och därmed dennes beteenden skiljer sig åt mellan traditionell 

psykologisk behandling och behandling över internet. Det skulle kunna vara så att terapeutrollen 

vid internetbehandling mestadels är av stödjande karaktär och att det är mer sällsynt med 
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beteenden som att ställa frågor, ge information, och tolka vilka är vanliga beteenden hos 

terapeuter vid traditionell psykologisk behandling (Elliot et al., 1987, Goodman & Dooley, 1976). 

Behandling över internet medför både fördelar och nackdelar. En fördel gentemot 

traditionell psykologisk behandling är att den minskar avstånd och ökar tillgängligheten för både 

klienter och terapeuter. Den är oftast obunden vad gäller tid och rum vilket innebär att terapeuter 

och klienter kan kommunicera var som helst ifrån oavsett tid på dygnet (Carlbring & Andersson, 

2004, Rochlen, Zack & Spyer, 2004). Vid internetbaserad behandling tycks klienter ha lättare för 

att gå rakt på sak och lyfta sina problem utan att först behöva lära känna terapeuten i jämförelse 

med vad som är vanligt i traditionell psykologisk behandling (Rochlen et al., 2004). Deltagare 

behöver inte verka intresserade, le, eller hålla tillbaka känslor utan kan fokusera på att välja vad 

de vill kommunicera. Ytterligare en fördel med internetbaserad behandling är att den är 

kostnadseffektiv och kräver mindre tid av terapeuten än traditionell psykologisk behandling 

vilket skapar möjligheter att nå ut till fler individer (Hedman et al., 2012). Det finns även 

nackdelar. Internet är i dagsläget inte tillgängligt för alla, och på dem för vilka det är tillgängligt 

finns vissa förväntningar. Språkliga kunskaper som att läsa och skriva, samt förmåga att hantera 

datorer är grundläggande krav, vilket begränsar målgruppen (Andersson et al., 2008).  Vidare går 

man vid internetbehandling miste om den icke-verbala kommunikationen som ofta används i 

terapi och underlättar förståelsen av de budskap som förmedlas (Carlbring & Andersson, 2004, 

Andersson et al., 2008, Rochlen, 2004). Internetbehandling innebär således både fördelar så som 

kostnadseffektivitet, ökad öppenhet och obundenhet vad gäller tid och rum, men även nackdelar i 

form av krav på språkliga och tekniska kunskaper och brist på icke-verbal kommunikation.  

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) är en form utav internetbaserad behandling 

som utgår från Kognitiv Beteendeterapi (KBT). KBT har sin grund i kognitiva teorier och teorier 

om inlärning, och är i sig ett samlingsnamn för olika typer av tekniker och förhållningssätt. IKBT 
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kan förklaras som webbaserad biblioterapi med eller utan någon form av terapeutstöd över 

internet. Det grundläggande konceptet innebär att de som deltar får ta del av samma 

behandlingskomponenter som vid traditionell psykologisk behandling dvs. med fokus på 

beteendeförändring, men att all förmedling av material (däribland psykoedukation och 

instruktioner) sker över internet (Andersson et al., 2008, Hedman et al., 2012). Forskning som ger 

stöd för behandlingsformens effektivitet växer och iKBT har i ett flertal kontrollerade studier 

visat sig verksamt vid olika typer av psykiska problem såsom ångestsyndrom, stress och egentlig 

depression (Anderson 2008, Andersson & Cuijpers, 2009, Berger et al., 2011, Berger et al., 2011, 

Clarke et al., 2005, Day et al., 2013, Hedman et al., 2012, Tillfors et al., 2008). Just depression är 

ett vanligt förekommande folkhälsoproblem associerat med genomgripande svårigheter för den 

drabbade och stora kostnader för samhället (Andersson, 2012, Kessler et al., 1994). Trots att det 

finns effektiv medicinsk och psykologisk behandling (Cuijpers & Van Straten, 2007) är det långt 

i från alla som får ta del av den. IKBT är ett kostnadseffektivt alternativ och komplement till 

medicinsk och psykologisk behandling som möjliggör obundenhet vad gäller tid och rum vilket 

gör det möjligt att nå en större målgrupp (Berger et al., 2011, Hedman et al., 2012) och forskning 

på iKBT för depression som sammanfattats i meta-analyser där grupper som fått iKBT med 

terapeutstöd jämförts med kontrollgrupper visar på måttliga till stora effektstorlekar (d=0,5-0,9) 

(Andersson & Cuijpers, 2009, Clarke et al., 2005, Spek, Cuijpers, Nyklíček, Riper, Keyzer & 

Pop, 2007). Aktuell uppsats utgick från en tidigare prospektiv studie som undersökte effekten av 

en återfallsbehandling för klienter som tidigare diagnostiserats med egentlig depression och som 

vid behandlingsstudiens start uppvisade restsymtom. Det sammantagna resultatet visade att iKBT 

kan användas för att förebygga återfall och att det bidrar till en minskad grad av depressiva 

symptom (Holländare et al., 2011, Holländare et al., 2013). Upplägget i iKBT kan som bekant se 

olika ut och en vanlig skillnad är tillgången till personligt stöd/kontakt med terapeut. Studier på 
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depression visar att gemensamt för framgångsrika behandlingar är att de inkluderar inslag av 

behandlingsstöd från terapeut, ofta via mejl eller telefon (Andersson et al., 2005, Andersson et 

al., 2008, Andersson & Cuijpers, 2009, Clarke et al., 2005, Day et al 2013, Spek et al, 2007). 

Clarke et al., (2005) föreslår att terapeutstöd bidrar till att klienter ökar sitt engagemang för och 

deltagande i behandlingen och att det bidrar till dess framgång. Det finns dock undantag, och 

andra studier visar små men inte statistiskt signifikanta skillnader i behandlingsutfall till förmån 

för interventioner med terapeutstöd vilket antyder att dessa inte nödvändigtvis är bättre än de utan 

stöd (Berger et al, 2011). Att delta i ett forskningssammanhang innebär dock att det görs en eller 

flera bedömning(ar) före, under och efter behandling där deltagarna är i kontakt med ansvariga 

forskare/terapeuter. Det gör det svårt att dra slutsatsen att avsaknad av terapeutstöd under 

behandling skulle ge samma effekt som behandling med terapeutstöd (Berger et al, 2011). 

Kortfattat är internetbehandling en ny behandling men med gamla anor. IKBT är en form 

av internetbehandling som i studier visat sig vara en effektiv behandling för olika typer av 

problematik, däribland depression. Forskning på just depression visar att behandlingen bidrar 

med resultat jämförbara med dem man funnit i traditionell psykologisk behandling för 

depression, och den tyder på att graden av terapeutstöd avgör om behandlingen blir gynnsam eller 

inte. Vad som däremot ingår i terapeutstöd vid iKBT och vilka komponenter som bidrar till 

beteendeförändring hos deltagare är idag ett relativt outforskat område: man vet lite om de 

specifika skriftliga terapeutbeteenden som ingår och om och hur dessa påverkar 

behandlingsutfall.  

Vi har enbart kännedom om en tidigare studie som undersöker skriftliga terapeutbeteenden 

vid behandling över internet (Paxling et al 2013). Studien undersökte genom kvalitativ 

innehållsanalys vilka terapeutbeteenden man kunde finna i iKBT vid behandling för generaliserat 

ångestsyndrom och hur dessa beteenden korrelerade med grad av ångest och fullföljande av 
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moduler. Man fann åtta terapeutbeteenden som här översatts till svenska: Flexibilitet gällande 

deadline (Deadline flexibility), Förstärka vid genomförd uppgift (Task reinforcement), 

Alliansstärkande (Alliance bolstering), Stödja och uppmuntra kommande uppgifter (Task 

prompting), Psykoedukation (Psychoeducation), Självutlämnande (Self-disclosure), Stödja 

hälsofrämjande aktiviteter (Self-efficacy shaping) samt Empatiska uttryck (Empathetic 

utterance). Resultatet i studien var att Förstärkning vid genomförd uppgift, Stödja och uppmuntra 

kommande uppgifter, Stödja hälsofrämjande aktiviteter, och Empatiska uttryck hade ett positivt 

samband med fullföljande av moduler. Terapeutbeteendet Flexibilitet gällande deadline hade 

negativt samband med förändrad grad av ångest, ju högre grad av beteendet Flexibilitet gällande 

deadline hos terapeuten desto mindre hade klientens grad av ångest minskat. Terapeutbeteendet 

Förstärka vid uppgift hade ett positivt samband med klienternas förändrade grad av ångest dvs. ju 

mer terapeuterna gjorde av beteendet Förstärka vid uppgift desto mer hade klienternas grad av 

ångest minskat. Studien medförde ett par metodologiska begränsningar. Studien kom efter analys 

av totalt åtta mejlkonversation fram till åtta kliniskt relevanta beteenden. Att analysen slutade där 

kan ha inneburit att andra relevanta beteendekategorier förbisågs. Vidare, studien kontrollerar 

inte för längden på de meddelanden som skickades från terapeut till klient. Det går därför inte att 

utesluta att klienter som fått långa meddelanden och därmed fler terapeutbeteenden är de som 

fullföljt fler moduler samt fått minskad grad av ångest. Då terapeuterna var få till antalet och 

manliga, och alla klienter hade samma typ av problematik är möjligheterna att generalisera 

resultatet i denna studie till andra terapeuter exempelvis kvinnliga terapeuter och andra 

klientgrupper begränsade. 

Sammanfattningsvis har man inom psykologisk forskning undersökt vilka gemensamma 

och teorispecifika faktorer som är verksamma vid psykologisk behandling för klienters 

behandlingsutfall. En sådan faktor är vad terapeuten gör vid behandlingen. Vid traditionell 
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psykologisk behandling har man funnit flera vanliga beteenden och terapeutfaktorer som 

påverkar klientens utfall och avhopp i behandlingar. Exempelvis förmedlande av stöd och 

uppmuntran. Det växande behovet av psykologisk hjälp och begränsade möjligheter att erbjuda 

behandling efterlyser fler och mer kostnadseffektiva sätt att bedriva psykologisk behandling. 

IKBT är ett sådant. Som nämnts visar studier att iKBT är verksamt och bidrar till en minskning 

av olika psykiska symptom. Terapeutstöd är dock (vid behandling av depression) avgörande för 

om behandlingen blir gynnsam eller inte. Vad som ingår i terapeutstöd vid iKBT, vad terapeuten 

gör, och om och hur detta påverkar behandlingsutfall är däremot relativt outforskat. Den mycket 

begränsade forskningen som finns på området har funnit vissa beteenden vid iKBT som har 

positiva och andra som har negativa samband med klienters fullföljande av moduler samt 

förändrad grad av ångest. Här kan nämnas förstärka vid genomförd uppgift, stödja och uppmuntra 

kommande uppgifter, och flexibilitet gällande deadline för att nämna några beteenden. Det är 

däremot oklart om liknande beteenden förekommer hos andra terapeuter och vid behandling av 

klienter med annan problematik. Mot bakgrund av ovanstående är aktuell uppsats ett försök att 

fylla dessa kunskapsluckor samt skapa intresse för detta än så länge outforskade område. Genom 

att undersöka vilka beteenden som finns samt om de är viktiga vid iKBT vad gäller 

behandlingsutfall kan det vara möjligt att ytterligare effektivisera internetbaserad behandling.  

Aktuell studie - syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka skriftliga terapeutbeteenden 

som kan finnas vid iKBT för klienter som tidigare diagnostiserats med depression och som 

uppvisar residuala symptom och om dessa beteenden korrelerar med behandlingens utfall.  

Studien utgick från följande frågeställningar: 

1. Vilka skriftliga beteenden hos terapeuter finner vi vid återfallsprevention med iKBT vid 

depression? 
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2. Har dessa beteenden något samband med utfallet i behandlingen? 

 Finns det samband mellan dessa terapeutbeteenden och grad av förändring av 

depressiva symptom (direkt samt 24 månader efter behandling), fullständig 

remission, fullföljande av moduler, återfall och avhopp? 

I aktuell studie har både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder använts. Den kvalitativa 

metoden har använts för att identifiera kategorier av terapeutbeteenden, medan kvantitativa 

metoder använts för att undersöka om det fanns något samband mellan dessa kategorier och 

behandlingsutfall. På så vis har de båda metoderna kompletterat varandra och där den ena inte 

varit tillräcklig har den andra tagit vid. 

Metod 

Data och deltagare 

Data som analyserades var hämtad från en tidigare prospektiv studie med syfte att undersöka 

effekten av en återfallspreventionsbehandling riktad till klienter som tidigare diagnostiserats med 

egentlig depression och som vid behandlingsstudiens start uppvisade restsymtom. Totalt 84 

klienter deltog i föreliggande studie varav 42 randomiserades till behandlingsgrupp och 42 till 

kontrollgrupp (Holländare et al., 2011). Det är de e-postmeddelanden som skickats från 

terapeuter till de klienter som ingick i behandlingsgruppen som analyserats i aktuell studie.  

Tabell 1 

Klientkaraktäristika vid baslinjemätning 

 Total 

(n=84) 

Kognitiv Beteende Terapi 

(n= 42) 

Ålder, medelvärde (SD) 45.3 (12.8) 44.8 (13.9) 

Kvinnor kön, antal (%) 71 (84.5) 36 (85.7) 

Medicinering vid rekrytering, antal (%) 42 (50) 18 (42.8) 

Tidigare psykoterapi, antal (%) 52 (61.9) 28 (66.7) 

Tidigare episoder av MDD, medelvärde (SD) 5.96 (9.1) 4.17 (6.0) 

Tidigare episoder, median 3 3 

Civil status, antal (%)   
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    Singel 17 (20.2) 13 (30.9) 

    Gift eller sambo 52 (61.9) 23 (54.8) 

    Änka/änkling 2 (2.4) 1 (2.4) 

    Övrigt 13 (15.4) 5 (11.9) 

Högsta utbildning, antal (%)   

    Gymnasial 12 (14.2) 9 (21.4) 

    Yrkesutbildning 5 (5.9) 3 (7.1) 

    Universitet 67 (79.7) 30 (71.4) 

Not. MDD, egentlig depression. 

 

Den ursprungliga studien hade ett godkänt etiskt tillstånd från den regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala. Data bestod av 644 stycken e-postmeddelanden skickade från 

fem terapeuter till 42 klienter.  Medelvärdet för antalet meddelanden skickade från terapeut till 

deltagare var 15.3 (SD 6.3) och antalet meddelanden varierade från 3 till 33 stycken. Fem 

terapeuter (25-35 år) deltog i studien. Tre var kliniska psykologer och två studenter på 

mastersnivå i slutet på sin kliniska utbildning. Tre av terapeuterna var kvinnor och två var män.  

Samtliga fick handledning av en erfaren KBT terapeut vid totalt tre gruppsessioner under 

behandlingens gång (Holländare et al., 2011).  

Tabell 2.  

Terapeutegenskaper 

Kön Antal klienter (n=42) Utbildning 

Man 11 Leg. psykolog 

Man 10 Leg. psykolog 

Kvinna 10 Leg. psykolog 

Kvinna 10 Terapeut (Steg 1) 

Kvinna 1 Terapeut (Steg 1) 

 

Behandlingsinnehåll  

Behandlingen pågick under 10 veckor och bestod av 155 sidor skriftligt material uppdelat på nio 

obligatoriska moduler på grundläggande nivå som genomfördes i bestämd ordning samt sju 

valfria moduler på avancerad nivå. Modulerna innehöll verktyg hämtade från KBT som 

beteendeaktivering, och kognitiv omstrukturering samt preventiva strategier som medveten 
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närvaro, (se Bilaga 1 och Bilaga 2). Varje klient fick instruktioner och personligt stöd av en 

terapeut via mejl. Terapeuterna hade innan behandling inleddes fått tillgång till och läst igenom 

behandlingsmodulerna. Deras uppgift var sedan att ge klienterna personlig feedback angående 

hemuppgifter samt påminna när hen var inaktiv. I varje modul fick klienterna hemuppgifter som 

de sedan skrev om till sin terapeut. Terapeuterna svarade på eventuella frågor, reflekterade kring 

de svar som klienterna skickade in från modulen och skickade sedan nästa efterfrågade modul. 

Oftast skedde korrespondensen på så sätt att klient och terapeut skickade vartannat meddelande i 

den takt som deltagaren gjorde modulerna. Klienterna hade möjlighet att skicka meddelanden 

mer frekvent till terapeuten och ta upp personlig information och funderingar med sin terapeut på 

eget initiativ. Då behandlingen avslutats fick behandlingsgruppens klienter tillgång till de 

återstående modulerna i materialet men hade ingen möjlighet till fortsatt kontakt med terapeuten. 

Genom hela behandlingen hade terapeuten möjlighet att sätta sin egen prägel på korrespondensen 

till deltagarna då varken manual eller förkonstruerade svar användes (Holländare et al., 2011).  

Bedömare och kodare 

Bedömare och kodare i aktuell studie var två kvinnliga psykologstudenter som var under sitt sista 

år på psykologprogrammet vid Örebro universitet. Kodare ett var 28 år och kodare två 26 år. 

Båda läste till psykolog med inriktning mot integrativ psykoterapi vilket innebar att de hade bred 

teoretisk och delvis praktisk kompetens inom psykologisk behandling, och teoretisk erfarenhet av 

psykodynamisk, existentiell och kognitiv beteendeterapi. 

Kvalitativ metod och analys 

Den kvalitativa metoden utgick från en konventionell innehållsanalys. Den används när man vill 

beskriva ett fenomen inom ett område där mer forskning är nödvändigt, där existerande teori och 

forskningslitteratur är begränsad (Hsieh & Shannon, 2005). Då den inte utgår från tidigare 

forskning kan den beskrivas som induktiv, det vill säga att de beteendekategorier som hittats har 
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uppstått ur data som studerats (Mayring, 2000, Morse & Field, 1995). Den grundläggande 

kodningsprocessen är avgörande för om en innehållsanalys blir framgångsrik eller ej. I den ingår 

att organisera stora mängder text till färre kategorier, vilka kan beskrivas som mönster eller 

teman som beskrivs i eller hämtas från texten. Processen resulterar i ett kodschema, i vilket data 

kategoriserats, som ligger till grund för och guidar kodare vid vidare kodning (Hsieh & Shannon, 

2005, Morse & Field, 1995). Den största fördelen med en konventionell innehållsanalys är att 

information hämtas direkt från de som deltar i studien utan förutbestämda kategorier eller 

teoretiska perspektiv (Morse & Field, 1995). Metoden medför dock vissa utmaningar. Den allra 

främsta är risken för subjektivitet, att resultaten uppstår utifrån varje persons egen förförståelse. 

Det finns även en risk att man som kodare misslyckas med att utveckla en fullständig förståelse 

över sammanhanget och att viktiga kategorier därmed förbises. Detta kan leda till att resultaten 

inte representerar data och att tillförlitligheten blir låg, dvs. att det man funnit inte representerar 

verkligheten (Morse & Field, 1995).  

Den aktuella studien inleddes med en kvalitativ innehållsanalys av mejlkonversationer med 

syfte att identifiera och kategorisera terapeutbeteenden. Konversationerna var så långt det var 

möjligt anonymiserade vad gäller terapeuternas och klienternas identitet: varken terapeuternas 

eller klienternas namn, kön eller ålder var känt av kodarna. Analysen inleddes med att ett 

stratifierat urval av mejlkonversationer från terapeuter till klienter gjordes av en utomstående 

person. Lappar med samtliga deltagares patientnummer låg i en skål varav 8 drogs. Maximalt 

drogs två klientnummer per terapeut, och om en tredje lapp drogs för en terapeut lades den 

senaste lappen undan tills det fanns totalt 8 konversationer. En av terapeuterna hade enbart en 

klient och därför exkluderades den konversationen ur detta första steg. De slumpmässigt utvalda 

konversationerna lästes sedan upprepade gånger av de båda kodarna. Alla beteenden som kodarna 

hittade i meddelanden skickade från terapeuter markerade kodarna, var för sig, varpå kodarna 
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enskilt genomförde en första analys där de namngav beteendena utifrån deras hypotetiska syfte. 

Efter gemensam diskussion kring funna beteenden utvecklades ett preliminärt kodschema över 

beteendekategorier med definition på beteende, beskrivning över innehåll och exempel på 

beteenden. Detta låg till grund för det fortsatta analysarbetet vilket inleddes med test av 

interbedömarreliabilitet där de båda kodarna, var för sig, analyserade 8 slumpmässigt utvalda 

konversationer (stratifierat urval enligt ovan) från 4 av terapeuterna. Interbedömarreliabilitet är 

det primära måttet på objektivitet och ämnar fastställa till vilken grad de som kodar materialet 

fattar samma beslut (De Wever, Schellens, Valcke, & Van Keer, 2006). Den totala 

interbedömarreliabiliteten för kodarna var relativt hög med cirka 96 procents samstämmighet och 

ett värde på k = ,56 på Cohens kappa. Cohens kappa koefficient är ett statistiskt värde på inter-

bedömarreliabilitet som tar hänsyn till både systematisk och slumpmässig samstämmighet. Ett 

värde mellan 0,40 - 0,75 indikerar bra samstämmighet som inte antas bero av slumpen (De Wever 

et al., 2006). Utifrån resultatet i interbedömarreliablitet fördes en diskussion kodarna emellan och 

eventuella oklarheter i kodschemat klargjordes. Samtliga konversationer (n=42) kodades, 21 per 

kodare, utifrån aktuellt kodningsschema. Beteenden från samma kategori som förekom direkt 

efter varandra i texten kodades som samma beteende om de berörde samma område, annars 

kodades dem som olika beteenden. Vidare kodades beteenden till flera beteendekategorier om så 

krävdes. Nya kategorier skapades i kodningsschemat och gamla förändrades när kodarna mötte 

på data som inte ansågs passa in i de redan existerande koderna. Kodschemat var således ett 

levande dokument tills att det sista mejlet kodats. 

Kvantitativ metod och analys 

Den statistiska analysen utgick från Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, two-tailed, 

för att undersöka korrelation mellan terapeutbeteenden per hundra ord och utfallsvariabler. 

Primära utfallsvariabler i aktuell studie var grad av förändring av depressiva symptom (direkt 
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efter behandling och efter 24 månader), fullständig remission, fullföljande av moduler, återfall, 

och avhopp. Per hundra ord användes som kontroll för längden på meddelandena, för att 

minimera risken att meddelandelängd var avgörande för resultatet. Då det i aktuell studie 

genomfördes en större mängd analyser sattes risknivån till 1 procent (p<0,01), detta för att 

minska risken att finna samband som inte existerar (typ-I-fel). Grad av förändring av depressiva 

symptom och remission, samt återfall baserades på respektive Montgomery-Åsberg Depression 

Rating Scale- Self Rated (MADRS-S) (Montgomery & Åsberg, 1979) och diagnostisk 

telefonintervju utifrån frågorna i Structured Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) 

(First, Gibbon, Spitzer, & Williams, 1998).  

MADRS-S användes för att mäta graden av depressiva symtom hos deltagarna. MADRS-S 

är ett självskattningsformulär som består av 9 påståenden som besvaras på en sjugradig 

likertskala (0-6). Formuläret har i studier visat sig ha god validitet och intern konsistens (alfa 

0,84) och anses vara känsligt när det gäller att mäta förändringar i symtomnivå (Fantino & 

Moore, 2009, Montgomery & Åsberg, 1979). Aktuell studie utgick från data över förändringar i 

deltagarnas skattning före, direkt efter (n=38) och 24 månader efter behandling. Vid mätning 

efter 24 månader förekom ett visst bortfall och därför redovisas ett resultat enbart utifrån de som 

skattat vid 24 månader (completers) (n=32) och ett resultat där avhoppares skattning vid mätning 

efter 12 månader flyttats fram till 24 månader (LOCF) (n=42). Aktuell studie undersökte även om 

det fanns samband mellan terapeutbeteenden per hundra ord och den dikotoma variabeln 

fullständig remission (ja/nej) efter behandling. Remission definierades i föreliggande studie som 

att ha ett skattat värde under sju (sex eller mindre) på MADRS-S (Holländare et al., 2011).  

SCID-I är en semi-strukturerad intervju som används för att ställa diagnoser enligt DSM-

IV, Axis I, däribland depression (First et al., 1998). Den har god interbedömarreliabilitet 

(Lobbestael, Leurgans, & Arntz, 2011) och i föreliggande studie användes SCID-I under 
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behandlingen då misstanke om återfall fanns. Därefter genomfördes den diagnostiska intervjun 

direkt efter behandling, samt 6, 12 och 24 månader efter behandling avslutats. En klient ansågs i 

föreliggande studie ha fått återfall då den när som helst efter det att studien inletts uppfyller de 

diagnostiska kriterierna för egentlig depression. Totalt 5 klienter uppfyllde dessa kriterier 

(Holländare et al., 2011, Holländare et al., 2013).  

All data är hämtad från föreliggande studie av Holländare et al. (2011 & 2013). 

Resultat 

Vilka skriftliga beteenden hos terapeuter finner vi vid återfallsprevention med iKBT vid 

depression? 

I de 644 epostmeddelanden som skickats från terapeut till klient kodades totalt 3805 

terapeutbeteenden. Medelantalet mejl från terapeut till deltagare var 15,3 (SD 6,3) och 

medelantalet beteenden var 90,6 (SD 51,7). Det slutgiltiga kodschemat över terapeutbeteenden 

bestod av 24 kategorier, varav 10 över- och 14 underkategorier. De kategorier som kodades i 

aktuell data (underkategorier inom parentes) var att bekräfta (normalisera, sammanfatta, samt 

validera och tolka), belysa klientens ansvar, förtydliga ramar, ge självutlämnanden, informera 

om moduler, konfrontera, ställa frågor (slutna frågor, uppgiftsorienterade frågor, och öppna 

frågor), uppmana (fördjupa, modulfullföljande, ställa frågor), uppmuntra (det klient gjort, gör, 

och ska göra), och vägleda (teoretisk, och förslag). Dessa definieras ytterligare i tabell 3 där 

över- respektive underkategorier markeras med fet och kursiv stil.  
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Tabell 3 Kodschema över terapeutbeteenden  

Terapeutbeteende Specifikation av beteendet  Exempel 

Bekräfta Uppmärksamma klient och hennes beteenden.  

Bekräfta normaliserande Bekräfta genom att skriva att klientens 

beteenden och upplevelser är vanlig 

förekommande. 

Det är vanligt att vi isolerar oss när vi mår 

dåligt. 

Det går upp och ner för oss alla. 

Bekräfta sammanfattande Bekräfta genom att sammanfatta och 

återupprepa vad klient skrivit. 

Du lyssnar alltså på talböcker medan du gör 

sådant du måste göra. 

Du skriver att...  

Bekräfta validera och tolka Bekräftar och tolkar klienten samt bekräftar 

giltighet i det klienten skriver. 

Det låter som att du har det jobbigt. 

Det stämmer att… 

Belysa klientens ansvar Uttrycker att klienten har ett eget ansvar 

främst vid beslutsfattande. 

Du måste själv avgöra vad som är bra.  

Du är själv bäst på att bedöma detta. 

Förtydliga ramar Förtydligar yttre ramar och ger praktisk 

information kring projektet. 

Det är nu en vecka kvar.  

Vi kommer inte att ses. 

Ge självutlämnande 

 

Nämner något hen själv upplevt och 

personliga exempel. 

Jag blir också uttråkad av motion. 

Jag brukar göra övningen när… 

Informera om moduler Informera om och/eller hänvisa till 

kommande moduler och innehåll. 

I modul 6 kommer vi gå igenom… 

Det finns en modul som handlar om… 

Konfrontera Säger emot och visar att hen inte håller med 

klienten. 

Nästa gång, gör så istället. 

Jag tycker du ska hitta på något annat. 

Ställa frågor Ställer frågor till klienten.  

Ställa slutna frågor Frågor för att kolla om tolkning om klienten 

stämmer. 

Känner du igen dig i denna beskrivning? 

Har du någon du kan prata med? 

Ställa uppgiftsorienterade frågor Frågor kring övningar och arbetet med 

moduler och skattningar. 

Hur går det för dig? 

Vilken modul vill du ha? 

Ställa öppna frågor Frågor för att utveckla resonemang och få 

fördjupad förståelse om klients problematik. 

Hur blir det för dig under dagen? 

Vad tror du om det? 

Uppmana Uppmana klienten till beteenden.  

Uppmaning fördjupa  Uppmana klienten att skriva något 

fördjupande eller förtydliga kopplat till 

konversationerna. 

Berätta mer! 

Fundera och ge gärna kommentarer! 

 

Uppmaning modulfullföljande Uppmana och påminna kopplade till moduler 

med syfte att föra arbetet med modulerna 

framåt. 

Återkom om vilken modul du vill ha! 

Skicka skattningar. 

Uppmaning ställa frågor Uppmanar klienten att ställa frågor Hör gärna av sig om du undrar något eller 

har några frågor.  

Uppmuntra Beteenden som syftar till att uppmuntra alla 

typer av beteenden hos klienten. 

 

Uppmuntra det klienten gjort Uppmuntrande uttryck kring vad klienten 

skriver att hen gjort. 

Bra att du uppmärksammade dina känslor i 

den situationen. 

Tack för ditt meddelande. 

Uppmuntra det klienten ska göra Uppmuntrande uttryck kring vad klienten 

skriver att hen ska göra. 

Roligt att du ska gå på bio. 

Hoppas på att få höra från dig snart. 

Uppmuntra det klienten gör Uppmuntrande uttryck kring vad klienten 

skriver att hen gör. 

Sättet som du svarar på frågorna är precis 

som vi tänkt oss. 

Roligt att höra att du mår bra där.  

Vägleda Ge information, tips, råd och förslag  

Vägledning teoretisk Ge vägledande information om psykologiska 

processer 

Det är oftast lättare att ändra beteenden än 

känslor. 
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Vägledning förslag Ge förslag och råd kring alternativa 

beteenden och hur klienten ska gå tillväga, 

uppmana klienten att utföra eller testa 

alternativa beteende. 

Mitt tips är att börja med en uppgift som är 

ganska enkel.  

Testa att hålla en penna när du tar 

eftermiddagsvilan. 

Not. Samtliga terapeutbeteenden. Fet stil överkategorier, kursiv stil underkategorier.  

Sammantaget fann studien ett flertal beteenden som återkom i de mejlkonversationer som 

kodades. De mest frekvent använda beteendena var att uppmuntra, bekräfta och vägleda, medan 

att ge självutlämnande, belysa klientens ansvar och konfrontera klienten inte var lika vanligt 

förekommande, diagram 1. 

Diagram 1 

Frekvens av terapeutbeteenden för överkategorier (antal och procent). 

 

 

 

Finns det samband mellan terapeutbeteenden per hundra skrivna ord och grad av 

förändring av depressiva symptom, remission, fullföljande av moduler, återfall och 

avhopp? 

Bekräfta
887
23% Belysa klientens 

ansvar
26
1%

Förtydliga ramar
210
6%

Ge 
självutlämnande

33
1%

Informera om 
moduler

120
3%

Konfrontera
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0%

Ställa frågor
275
7%

Uppmana
347
9%

Uppmuntra
1111
29%

Vägleda
782
21%
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I tabell 4 redovisas korrelationer mellan terapeutbeteenden och samtliga aktuella utfallsvariabler. 

Tre terapeutbeteenden hade signifikant samband med grad av förändring av depressiva symptom 

direkt efter behandling: informera om moduler och ställa öppna frågor korrelerade negativt 

medan uppmuntra korrelerade positivt. D.v.s. en högre grad av att informera om moduler och att 

ställa öppna frågor hade samband med lägre grad av förändring av depressiva symptom medan en 

högre grad av uppmuntra korrelerade med en högre grad av förändring av depressiva symptom 

direkt efter behandling. 24 månader efter behandling fanns positiva samband mellan bekräfta 

validera och tolka och grad av förändring av depressiva symptom bland samtliga som fullföljt 

behandling och med kontroll för de som hoppat av. Statistiskt signifikant samband återfanns även 

mellan uppmuntra och remission.  Terapeutbeteendet uppmuntra var således vanligare bland 

deltagare som nådde remission.  

Förtydliga ramar och informera om moduler korrelerade signifikant negativt med 

fullföljande av moduler. Vad gäller fullföljande av grundmoduler korrelerade förtydliga ramar, 

informera om moduler och ställa uppgiftsorienterade frågor signifikant negativt, medan 

uppmuntra, och uppmuntra det klient gjort korrelerade positivt. Informera om moduler och 

uppmana hade signifikant negativt samband med fullföljande av fortsättningsmoduler medan 

bekräfta validera och tolka hade signifikant positivt samband. Sammanfattningsvis hade en högre 

grad av att förtydliga ramar, informera om moduler, ställa uppgiftsorienterade frågor och 

uppmana samband med att färre moduler fullföljdes, medan en högre grad av uppmuntra, 

uppmuntra det klient gjort och bekräfta validera och tolka hade samband med att fler moduler 

fullföljdes.     

Mellan terapeutbeteenden och återfall fanns inga signifikanta samband vid signifikansnivån 

p<0,01. 
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Avhopp korrelerade signifikant positivt med två terapeutbeteenden: belysa klientens ansvar 

och ställa uppgiftsorienterade frågor. En högre grad av dessa beteenden hade således ett 

samband med fler avhopp.
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Tabell 4.  

Pearsonkorrelationer mellan terapeutbeteenden per hundra ord och utfallsvariabler 

 

Terapeutbeteende 

 

MADRS-S 

Förändring 

mellan för- 

och 

eftermätning 

MADRS-S  

Förändring mellan 

förmätning och 

efter 24 månader 

LOCF  

MADRS-S  

Förändring mellan 

förmätning och 

efter 24 månader 

Completers  

MADRS-S 

Under 7  

efter 

behandling 

Modulfullföl

jande total 

Modulfullföljande 

grundmoduler 

Modulfullföljande 

fortsättningsmodu

ler 

Återfall  Avhopp  

 

Bekräfta .338* .273 .243 .331* .276 .224 .295 -.244 -.177 

Bekräfta normaliserande .242 -.045 .018 .398* .108 .078 .127 -.229 .002 

Bekräfta sammanfattande .141 -.117 -.138 .204 -.150 -.154 -.107 -.132 .156 

Bekräfta validera och tolka .247 .517** .471** .112 .360* .274 .409** -.201 -.277 

Belysa klientens ansvar -.344 -.172 -.046 -.241 -.342 -.176 -.478* .026 .588** 

Förtydliga ramar -.311 -.141 .036 -.181 -.414** -.426** -.294 .051 .071 

Ge självutlämnande .043 .078 .138 .034 -.104 .132 -.343 -.335 .103 

Informera om moduler -.442** -.201 -.076 -.335* -.648** -.665** -.469** .121 .185 

Konfrontera -.239 .142 .142 -.456 -.355 -.431 -.218 -,432 -.146 

Ställa frågor -.214 -.017 .067 -.345* .213 .061 .398* -.100 .145 

Ställa slutna frågor -.043 -.232 -.159 -.146 .099 -.079 .312 .157 .048 

Ställa uppgiftsorienterade frågor -.237 -.237 -.012 -.195 -.415* -.373* -.378* .037 .456** 

Ställa öppna frågor -.625** -.034 .058 -.368 .185 -.059 .405* -.041 .199 

Uppmana -.015 -.094 -.105 -.122 -.283 -.169 -.403** -.067 .107 

Uppmaning fördjupa  .208 .057 .079 .209 -.327 -.300 -.285 -.139 -.070 

Uppmaning modulfullföljande -.130 -.060 -.075 -.259 -.205 -.093 -.333* -.045 .153 

Uppmaning ställa frågor .017 -.168 -.157 .040 -.379* -.309 -.398* -.088 .123 

Uppmuntra .534** .219 .094 .452** .388* .511** .092 -.362* -.167 

Uppmuntra det klienten gjort .315 .069 .008 .394* .328* .440** .065 -.316* .012 

Uppmuntra det klienten gör .297 .101 .064 .147 .134 .159 .057 .006 -.187 

Uppmuntra det klienten ska göra .323 .191 .173 .189 .073 .180 -.103 -.305 -.142 

Vägleda .091 .242 .194 -.049 .181 .243 .035 -.111 -.079 

Vägledning förslag .277 .218 .090 -.121 .249 .319* .079 -.106 -.110 

Vägledning teoretisk -.110 -.053 .035 .155 -.164 -.162 -.129 -.106 .240 

* p<0.05 ** p<0.01 

Not. Terapeutbeteenden Fet stil överkategorier och Kursiv stil underkategorier.  
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Diskussion 

I denna studie kodades epostmeddelanden skickade från terapeuter till klienter som tidigare 

diagnostiserats med egentlig depression och som vid behandlingsstudiens start uppvisade 

residuala symptom. Sammantaget visar resultatet att ett flertal skriftliga terapeutbeteenden kan 

identifieras vid iKBT och att några av dessa tycks ha ett samband med grad av depressiva 

symptom och avhopp.  

Studiens inledande syfte var att identifiera vilka skriftliga terapeutbeteenden som kan 

finnas vid internetbehandling, i detta fall vid iKBT vid depression. Resultaten i aktuell studie 

stämmer överens med tidigare kunskap kring terapeutbeteenden över internet (vid ångestsyndrom 

samt ätstörningsproblematik) (Sánchez-Ortiz, Munro, Startup, Treasure, & Schmidt, 2011, 

Paxling et al., 2013) och bidrar därmed med fynd som visar att terapeutbeteenden som används 

vid traditionell psykologisk behandling även förekommer vid internetbehandling. Studien visar 

att terapeutbeteenden såsom att uppmuntra och validera tycks kunna vara gemensamma inte bara 

för olika klientgrupper utan även för olika behandlingsformer, traditionellt och över internet. Att 

beteenden av uppmuntrande karaktär är vanliga vid internetbehandling bekräftas nu för tredje 

gången (Sánchez-Ortiz et al., 2011, Paxling et al., 2013) medan beteenden som handlar om att 

bekräfta eller validera klienten återkommer för andra gången (Paxling et al., 2013) inom den 

begränsade forskning som finns på området. Innehållet i dessa beteenden tycks alltså återkomma, 

men det som skiljer dem åt är hur de kategoriserats och namngetts i de olika studierna. 

Definitionerna “behaviours aimed at reinforcing assignments allready completed by the 

participant”, ”behaviours prompting the participant to work with a given homework assignment 

and explicit interest in future results of the participant’s progress”, “writings that attempt to 

convey understanding and empathy for the participant’s suffering, frustration or general life 
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situation” (Paxling et al., 2013) reflekterar innehållet i de beteenden som aktuell studie benämnt 

som att uppmuntra det klienten gjort, uppmuntra det klient ska göra samt bekräfta validera och 

tolka respektive. Denna skillnad i konceptualisering kan ha sin grund i respektive studies 

teoretiska utgångspunkt, där den av Paxling et al. (2013) utgick från ett kognitivt 

beteendeterapeuteiskt perspektiv medan aktuell studie var ett försök till att utgå från en relativt 

neutral förförståelse. Det tycks således inte finnas någon större skillnad mellan innehållet i 

kategorierna i dessa studier utan skillnaden ligger snarare i hur beteenden namngivits och till viss 

del kategoriserats. Vidare, tidigare forskning kring vad terapeuter gör vid traditionell psykologisk 

behandling har funnit att verbala beteenden så som att ställa frågor, uppmuntra, ge information 

och råd, reflektera kring klienten och dennes problematik, validera och tolka, och ge 

självutlämnanden är vanligt förekommande oavsett behandlingens och behandlarens teoretiska 

utgångspunkt (Elliot 1987, Goodman & Dooley, 1976, Messer & Wamphold, 2002). Att även 

dessa beteenden återkommer vid internetbehandling bekräftas i tidigare (Paxling et al., 2013) och 

aktuell studie, och beteenden som att validera, uppmuntra, och ge information och råd (vägleda) 

användes frekvent av deltagande terapeuter i aktuell behandling över internet. Terapeutbeteenden 

vanliga vid traditionell psykologisk behandling förekommer således även vid behandling över 

internet. Sammanfattningsvis visar resultaten att vissa terapeutbeteenden tycks vara vanligt 

förekommande i psykologisk behandling och återkommer oavsett klientgrupp och 

behandlingsform.   

Studiens andra syfte var att undersöka om det fanns samband mellan skriftliga 

terapeutbeteenden och olika variabler av behandlingsutfall. Terapeutbeteenden där det ingår att 

uppmuntra klienters beteende, samt att validera och tolka hade i aktuell studie positiva samband 

med förändring av grad av depressiva symptom. Detta resultat var gemensamt med vad Paxling 

och kollegor (2013) fann trots annan klientgrupp. Sammantaget hade dessa beteenden 
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genomgående positiva samband med utfallsvariablerna. Viktigt att notera är att endast 

terapeutbeteende uppmuntran hade samband med fullständig remission, d.v.s. att klienter skattade 

ett värde så lågt på MADRS-S att de ansågs vara fri från depression (Holländare et al., 2011). 

Uppmuntran av klienter och deras beteende tycks med detta vara en central del vid iKBT 

behandling av depression, kanske för att uppmuntran bidrar till att klienter blir mer aktiva 

(Jacobson, Martell, & Dimidjian, 2001). En ytterligare förklaring till resultatet kan vara att 

klienter som efter behandlingen uppvisar lägre symptomnivå än andra klienter genomgående 

under behandlingen utfört fler beteenden som terapeuter då uppmuntrat. Det är således svårt att 

säga något om orsak verkan. Vad gäller beteendet bekräfta validera och tolka har tidigare 

forskning funnit samband mellan att validera klienter och mer positiv affekt och mindre oro 

(Linton et al., 2012, Shenk et al., 2011).  I aktuell studie var validering korrelerat med minskning 

av depressiva symtom vilket skulle kunna förklaras med att validering haft en 

emotionsreglerande effekt (Linton et al., 2012, Shenk et al., 2011). Dock så uppkom den positiva 

effekten först vid 24-måndadersuppföljningen, men fanns inte direkt efter behandlingens avslut. 

Tidsaspekten är en viktig faktor för just detta resultat och det finns en risk att sambandet beror på 

en tredje variabel. Slutligen, att terapeuten validerar klienten samt uppmuntrar dennes beteenden 

och mer specifikt det klienten gjort har ett samband med att klienter fullföljer fler moduler. Även 

detta bekräftar den tidigare forskning som undersökt just samband mellan terapeutbeteenden och 

modulfullföljande (Paxling et al., 2013). Att känna sig sedd och hörd verkar således gynna 

klienters fullföljande av behandling.  

Oväntade resultat 

Ett överraskande resultat i aktuell studie var att flera av de i studien identifierade 

terapeutbeteendena hade ett negativt samband med behandlingens utfall. Flera av 

terapeutbeteendena, som exempelvis förtydligande av ramar, information om kommande 
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moduler, uppmaning samt belysa klientens ansvar hade i det stora hela genomgående negativa 

samband med utfall. Dessa samband bekräftar till viss del tidigare forskning som fann att 

flexibilitet för inlämning av uppgifter korrelerade negativt med utfall (Paxling et al., 2013), ett 

beteende som också är kopplat till behandlingen struktur.  En förklaring till dessa negativa 

samband med utfallsvariablerna kan vara att studien identifierat beteenden som möjligtvis kan 

vara ofördelaktiga för behandlingsutfall. En annan förklaring skulle kunna vara att för de klienter 

som har svårigheter i behandlingen vad gäller att vara aktiva och följa behandlingens innehåll, 

kan terapeuter i större utsträckning behöva genomföra dessa relativt strukturerande beteenden. 

Förklaring till det negativa sambandet blir då att terapeutbeteendet är en reaktion på klientens 

beteende.  

Andra oväntade samband som studien fann var mellan terapeutbeteendena att belysa 

klientens ansvar och ställa uppgiftsorienterade frågor till klienter och avhopp. En högre grad av 

dessa beteenden hade således ett samband med att klienter avbröt behandlingen i förtid. Detta 

behöver dock inte betyda något negativt. Det skulle kunna vara så att betona klienters ansvar 

bidrar till ökad självständighet och att avhoppet har sin grund i detta eller att klienter som får en 

större mängd av dessa beteenden upplever krav från terapeuten och därför väljer att avsluta i 

förtid. En annan möjlig förklaring är att terapeutens beteende, att ställa dessa frågor och betona 

det egna ansvaret, är en reaktion på beteenden hos klienten. 

Styrkor och svagheter 

Aktuell studie är ett försök att anpassa metod och design efter aktuellt forskningsläge och den 

utgick därför från en kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats. En kvalitativ ansats är lämplig 

att använda när den forskning som finns på området är begränsad. Den aktuella studien bidrar 

med en pusselbit inom ett nytt område inom psykologisk behandling, terapeutens beteende vid 

iKBT och därmed är all ny kunskap värdefull. Medan den kvalitativa ansatsen fångade och 
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sammanfattade innehållet i data undersökte den kvantitativa ansatsen dess samband med 

utfallsvariabler. En renodlad kvalitativ respektive kvantitativ ansats hade inte gjort det möjligt att 

fånga den helhet som aktuell studie strävade efter att fånga. Utifrån en kvalitativ ansats kan den 

aktuella studien anses ha ett heuristiskt värde på så vis att den visar vad terapeuter gör i 

praktiken, även om den inte vetenskapligt redogör för varför. Det kan bidra till att läsaren får ett 

nytt sätt att se på terapeutbeteende och till möjligheter för terapeuten att reflektera kring sin egen 

beteendereportoar. Rent praktiskt visar aktuell studie att det går att identifiera och koda skriftliga 

beteenden vid iKBT utifrån hypoteser kring vad terapeuten menar med sitt beteende. Det har 

enbart gjorts en tidigare studie som fokuserat på terapeutbeteenden vid iKBT och då vid 

ångestproblematik (Paxling et al., 2013) och aktuell studie bidrar därmed med kunskap kring en 

ny klientgrupp. Till skillnad mot tidigare studie har aktuell studie tagit hänsyn till skillnader i 

textmängd i de meddelanden som skickades från terapeut till klient. Det gjorde det möjligt att 

kontrollera för att längden på meddelandena inte var avgörande för utfallet. Detta då längre 

meddelanden och en större mängd textinnehåll medför fler antal beteenden.  

Studiens design medför även vissa begränsningar. Låt oss börja med den kvalitativa 

ansatsen. All forskning strävar efter objektivitet, att utgå från en kvalitativ metod medför dock 

viss risk för subjektivitet. Subjektivitet har sin grund i att forskarna låter sin egen förförståelse 

färga datainsamling, analys och resultat (Morse & Field, 1995). I den aktuella studien fick de 

funna beteendekategorierna sin betydelse utifrån de båda kodarnas bedömning av vad 

terapeuterna syftade till med sin text och de är därmed baserade på kodarnas subjektiva 

upplevelse av innehållet. Hade andra kodare kodat materialet hade beteendekategorierna kanske 

sett annorlunda ut. Vidare, vid kategorisering av beteenden och genom hela kodprocessen bar 

kodarna med sig en förförståelse som kan ha färgat resultatet. Innan kodningen påbörjades hade 

de båda kodarna läst den tidigare studien av Paxling et al (2013) om just terapeutbeteenden. Även 
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om kodarna försökte lämna detta åt sidan kan det ha påverkat deras val av terapeutbeteenden. 

Däremot lästes inga andra studier eller annan litteratur kring terapeutbeteenden förens efter 

kodschemat var fastställt. Detta för att minska påverkande av förförståelse. Vidare, de båda 

kodarna har bakom sig en psykologutbildning som är integrativ, vilket kan ha påverkat deras 

uppfattning och konceptualisering av terapeutbeteenden. Att ha bakom sig en integrativ 

utbildning kan även anses vara positivt så till vida att de har en bred bakgrund utan specifikt 

inriktad skolbildning. Vad gäller deras personliga preferenser och intresse kan det vara av vikt att 

belysa att en utav kodarna arbetar med tillämpad beteendeanalys (vilket ingår inom ramen för 

KBT), och det går inte att utesluta att detta färgat kodarnas val av beteendekategorier. Kodarna 

kan även ha påverkats av innehållet i meddelandena då det trots försök att anonymisera 

konversationerna vad gäller terapeuternas och klienternas identitet, i vissa fall var möjligt att 

avgöra vissa karaktäristika hos klienter och terapeuter. Vetskapen om dessa karaktäristika hos 

klienter och terapeuter kan ha påverkat kodarnas perception och slutsatser. En annan begränsning 

med studien är att terapeuternas beteenden har tagits ur sitt sammanhang då klienternas 

meddelanden inte analyserats. Att terapeutens beteende sker i samspel med klientens beteende tar 

denna studie inte hänsyn till och inga slutsatser kan dras kring den direkta effekten av 

terapeuternas meddelanden. Vidare mättes enbart frekvens av beteenden, d.v.s. om och hur ofta 

beteenden förekom, och resultatet säger lite om beteendenas kvalitét: hur beteendet genomfördes. 

Vid identifiering och kodning av beteenden uppmärksammades att det fanns stora skillnader i 

kvalitén mellan beteenden som kodades under samma beteendekategori. Sammantaget medförde 

en kvalitativ ansats ett flertal begränsningar i form av subjektivitet, att beteenden tagit ur sitt 

sammanhang, och brist i hänsyn till skillnader i kvalitét.    

Sett till den kvantitativa ansatsen är möjligheterna att generalisera funna terapeutbeteenden 

begränsade så till vida att de enbart utgår från fem terapeuter. Ett större urval hade kunna 
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inneburit att fler eller andra beteenden identifierats. Vidare är möjligheten att generalisera 

studiens resultat till klienter med andra typer av problematik samt andra behandlingstekniker 

begränsad. Slutligen, då detta var en korrelationsstudie kan vi inte uttala oss om kausalitet.  

Framtida forskning och avslutande kommentar 

Denna uppsats och dess resultat bidrar med en pusselbit till ett nytt område inom psykologisk 

behandling, terapeutens beteende vid iKBT. Det finns mycket kvar att undersöka inom området 

för att öka vår förståelse för vad och hur terapeuter gör vid iKBT, och hur detta samspelar med 

klientens beteenden och utfall i behandlingen. Vi efterfrågar därför studier som vågar ta sig an 

det komplexa samspel som sker mellan terapeuter och klienter vid psykologisk behandling och 

hur de påverkar varandras beteenden under en behandling. Det behövs således fler studier som 

utöver terapeuternas meddelanden även tar hänsyn till klienternas korrespondens och klienternas 

upplevelse av vad som är viktiga terapeutbeteenden. Aktuell studie har tittat på vad terapeuter gör 

vid internetbehandling, och vidare forskning bör gå steget längre och även undersöka skillnader i 

kvalitet på terapeutbeteenden d.v.s. i hur beteende genomförs, och om och hur skillnader i 

kvalitet påverkar klienterna. Det kan även vara av intresse att undersöka om det är avgörande när 

ett beteende förekommer. Mer specifika frågeställningar bör undersöka varför beteendena 

validera och uppmuntra gynnar fullföljande av moduler. Slutligen behövs fler liknande studier 

som denna men med ett större antal deltagare och med syfte att undersöka terapeutbeteenden vid 

andra psykologiska behandlingar, samt vid behandling av klienter med andra typer av 

problematik.  

Sammanfattningsvis, genom att kombinera olika statistiska metoder har denna studie 

bidragit med ny kunskap kring terapeuters beteende och dess samband med utfall vid 

internetbehandling. Den stödjande roll som terapeuten anses ha vid internetbaserad behandling är 

mer mångfacetterad och nyanserad än vad en första anblick på ett e-postmeddelande visar. En 
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snabb blick ger bilden av en rad beteenden staplade efter varandra. När bilden analyserats 

framträder en djupare förståelse av internetbaserat terapeutbeteende, en förståelse som visar att 

likheterna med de beteenden som förmedlas vid traditionell psykologisk behandling är relativt 

stora och att vissa beteenden kan anses vara gemensamma, inte bara över teorier utan även över 

olika medium.  
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Bilaga 1 

Antal (och procent) av deltagare som fullföljde varje grundmodul och avancerad modul 

Tema Grundmodul Fortsättningsmodul 

Introduktion till KBT 41 (97.6) * 

Addera positivt förstärkande aktiviteter 40 (95.2) 10 (23.8) 

Hantera negativt förstärkta aktiviteter 35 (83.3) 7 (16.7) 

Kognitiv omstrukturering 33 (78.6) 19 (45.2) 

Förbättra sömn 27 (64.3) 9 (21.4) 

Medveten närvaro 25 (59.5) 8 (19) 

Minska ångest 23 (54.8) 12 (28.6) 

Fysisk aktivitet 12 (28.6) 3 (7.1) 

Långsiktiga mål 11 (26.2) * 

Not. * Temat innehåller inte avancerade moduler 
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Bilaga 2 

Statistik över genomförda moduler 

Modul Medelvärde (SD) Minimum Maximum 

Totalt antal moduler 7,3 (3,9) 1 16 

Grundmoduler 5,8 (2,7) 1 9 

Fortsättningsmoduler 1,5 (1,6) 0 7 

 

 

 

 

 

 

 

 


