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Abstract

Patienters upplevelser av internetbaserad självhjälpsbehandling är ett
obeforskat område inom psykoterapiforskningen. I syfte att utforska
upplevelser av att genomgå internetadministrerad kognitiv beteende-
terapeutisk självhjälpsbehandling mot depression intervjuades 12
deltagare. Tematisk analys genererade de övergripande kategorierna:
Läsa och göra; Någon som.. bryr sig; Det svåra är det givande samt Orden man
bär med sig.  Mönster av upplevelser och förändringsprocesser i
informanternas berättelser föll ut i tre grupperingar: Noviser, Lärjungar
och Mästare. Dessa mönster av upplevelser kan förstås utifrån tidigare
studier av förändringsprocesser i psykoterapi. Kvalitativa studier på
autonomi, kontext och funktionen av terapeutkontakt behövs för att
ytterligare utreda förändringsprocesser i internetbaserad
självhjälpsbehandling.

Nyckelord: Internetbehandling, kognitiv beteendeterapi, depression,
förändringsprocesser, tematisk analys, psykoterapiforskning.
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Patienters upplevelser av internetbaserad kognitiv
beteendeterapeutisk självhjälpsbehandling mot depression.

Introduktion

Egentlig depression är en av de viktigaste orsakerna till ohälsa, produk-
tivitetsbortfall och arbetsoförmåga (Statens beredning för medicinsk
utvärdering [SBU], 2004). Det finns en internationellt allt större
medvetenhet om de ekonomiska och sociala kostnader för individer,
deras familjer och samhället i stort, som är förknippade med depression
hos vuxna (SBU, 2004; Simon, Ormel, VonKorff & Barlow, 1995; World
Health Organization, 2006). Depression försämrar individens möjlighet
att fullt ut delta i och bidra i olika livsroller och aktiviteter inom arbete,
familj och sociala sammanhang. Egentlig depression definieras utifrån
symptom av såväl emotionell, kognitiv och beteendemässig som social
och somatisk karaktär. Symptomen ska ha funnits under en längre tid
och orsaka signifikant lidande för individen (American Psychiatric
Association, 1994). De ökade kostnaderna för samhället på grund av
depression i förening med långa väntetider och en ökad press inom
hälsovården att kunna erbjuda kostnadseffektiva behandlingar, har
medfört att nya behandlingsmetoder utvecklats. Ett av dessa alternativ
som möjliggjorts av teknikens framsteg är internetbaserade behandlingar
för olika psykologiska problem.

Internetbaserad behandling
Självhjälp har länge varit ett sätt för människor att få hjälp med sina
problem, genom främst böcker, ljudband, videokasetter och CD-rom-
skivor. Under 90- och 00-talet har internet blivit en allt mer naturlig del i
många människors vardag och har därmed också kommit att påverka
psykiatrisk verksamhet och behandling (Styra, 2004). Internets allt större
utbredning och tillgänglighet, tillsammans med dess olika kommunika-
tionsmöjligheter gör det möjligt att tillhandahålla behandling i större
skala än tidigare (Cassell, Jackson & Cheuvront, 1998). Styra (2004)
menar att hälsoinformation och behandling över nätet har brutit ner
gränser mellan patienter och professionellas kunskap samt öppnat upp
nya kommunikationsvägar mellan patient och behandlare. Styra
efterfrågar vidare forskning i syfte att utvärdera patienters användande
av internetbaserad sjukvård.

Carlbring och Andersson (2006) nämner att det idag existerar internet-
baserade psykologiska självhjälpsbehandlingar för en rad olika problem
förutom depression, bland annat panikångest, agorafobi, posttraumatiskt
stressyndrom, social fobi, ätstörningar, viktreduktion, övervikt, jet-
lagsymptom, stress, huvudvärk, sömnsvårigheter, tinnitus, kronisk
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smärtproblematik och rökavvänjning. Carlbring och Andersson (2006)
delar upp internetbaserade psykologiska interventioner i fyra kategorier,
efter Scogin (2003): (1) ren självhjälp; (2) huvudsaklig självhjälp där en
terapeut sköter bedömning, samt tillhandahåller rational och beskriver
hur materialet fungerar; (3) terapi med minimal kontakt, där terapeuten i
viss utsträckning är aktivt involverad i terapin samt (4) huvudsakligen
terapeutadministrerad terapi, men där klienten parallellt även använder
ett självhjälpsmaterial.

En mängd kvantitativa uppföljningar på internetbaserade KBT-
behandlingar har utförts för olika specifika problem och forskningen på
internetbaserade behandlingar expanderar (Carlbring & Andersson,
2006).  Det finns hopp om att internetbaserade terapier och behandlingar
ska visa sig effektiva både tids- och kostnadsmässigt (Proudfoot, 2004).
Såväl självhjälpsbehandlingar som internetbaserade terapier tros få en
ökande betydelse inom sjukvård i framtiden (Norcross, Hedges &
Prochaska, 2002).

Utifrån de lovande resultat som framkommit i översikter av internet-
baserade terapier för depression gjorde Ybarra och Eaton (2005) en
bedömning av såväl terapeutledda samt självhjälpsbaserade terapier
över nätet. De fann att internetbaserade terapier gjorde det möjligt för
grupper av människor som inte hade ekonomisk möjlighet att söka
terapi, människor som värnade om sin anonymitet samt människor som
bodde långt från storstäder och behandlingsmottagningar, att få del av
psykologisk behandling (Ybarra & Eaton, 2005). Internetbaserade
behandlingar blir heller inte beroende av tidsbegränsningar då
kommunikation kan ske asynkront (Carlbring & Andersson, 2006).
Fördelar med internetadministrerad behandling jämfört med traditionell
självhjälp är vidare att behandlaren kan ge snabb och individualiserad
feedback, att patienten kan hållas under uppsikt samt att materialet kan
presenteras steg-för-steg (Andersson, et al., 2005). I Youngs studie (2005)
av internetbehandling för internetberoende, angavs anonymitet,
tillgänglighet samt terapeuternas meriter som de främsta skälen till att
välja internetbaserad terapi framför terapi i fysisk närvaro med en
terapeut. De huvudsakliga bekymren för klienterna var en uppfattad
brist på avskildhet, säkerheten under chatsessionerna över internet samt
en rädsla för att bli avslöjad under tiden man deltog i en session.

Problem vid internetbaserade depressionsbehandlingar är bland annat
att få patienter slutför alla moduler. O’Kearney, Gibson, Christensen &
Griffiths (2006), menade att påminnelser och betalningar kan påverka
följsamheten. Även andra aspekter framhålls för att öka följsamheten, till
exempel att förändra textmaterialet så att det blir mindre omfattande och
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svårförståeligt för deltagarna, rationalen kan behöva förklaras tydligare
och behandlingen kan behöva genomföras i en långsammare takt.

Studier på självhjälpsbehandlingar för depression i olika former har visat
god effekt. Ett flertal studier samt metaanalyser tyder på att
självhjälpsbehandlingar många gånger är nästan, eller lika effektiva som
sedvanlig kognitiv beteendeterapi (Andersson, 2006; Andersson et al,
2005; Campbell et al., 2001; Carlbring & Andersson, 2006; Cavanagh &
Shapiro, 2004; Christensen, Griffiths & Jorm, 2004; McKendree-Smith,
Floyd & Scogin, 2003; Proudfoot, 2004; Ybarra & Eaton, 2005). Problemet
har dock varit att få fullföljer ett självhjälpsprogram helt utan feedback,
och rapporter visar att med guidning och input från en behandlare eller
terapeut är det fler personer som fullföljer behandlingen och blir
förbättrade (Andersson, 2006). Även interaktiva datorprogram på CD-
rom med KBT-behandling mot depression som erbjudits personer på
väntelista inom psykiatrin har visat sig effektiva (Whitfield, 2006). En
studie av internetadministrerad depressionsbehandlig (Andersson et al.,
2005) visade att vid tremånaders uppföljning hade även kontroll-
gruppen, som tagit del av självhjälpsprogrammet efter behandlings slut,
förbättrats i samma utsträckning som behandlingsgruppen, vilket visar
behandlingens effektivitet även för kontrollgruppen. Christensen,
Griffiths, Korten, Brittliffe och Groves (2004) visade även att internet-
baserad psykoedukation är användbara och effektiva interventioner för
folkhälsa samt att de reducerar depressionssymptom. Andra studier av
användandet av KBT-baserade självhjälpsmaterial för depression samt
ångest har dock visat att även om behandlingarna föll väl ut, så gav de
inte lika bra resultat som när patienten mötte sin terapeut ansikte-mot-
ansikte (Richardson & Richards, 2006). Richardson och Richards menar
att nästa generations självhjälpsprogram, förutom specifika tekniker,
även skulle kunna fokusera på ospecifika faktorer och deras påverkan på
resultatet.

I Wiwes (2005) studie av arbetsalliansens betydelse vid internetbaserad
depressionsbehandling inom Klaraprojektet (Lenndin & Vernmark, 2005)
framkom att den upplevda alliansen mellan behandlare och deltagare
inte var av avgörande betydelse för behandlingsutfallet, samt att
deltagarna skattat alliansen högt trots minimal kontakt med behandlare.
Wiwe (2005) efterfrågar kvalitativa intervjustudier för att undersöka hur
deltagarna upplevt alliansen med behandlare.

Det finns för närvarande en växande mängd kvantitativa utfallsstudier
på internetbaserade behandlingar och självhjälpsprogram (Carlbring &
Andersson, 2006). Däremot har en litteratursökning i databaserna
Medline och PsychInfo endast genererat en publicerad kvalitativ studie
gjord på internetbaserad terapi (Jedlicka & Jennings, 2001). Denna studie
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använde ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv för att förstå
upplevelserna i lösningsfokuserad parterapi med inslag av transaktions-
analys. Resultatet visade att asynkrona epostmeddelanden kan användas
för terapeutiskt utbyte, och att texten kan användas för att differentiera
tankar från känslor. De fann även en katarsisk funktion med epost-
meddelandena, så kallad ekatarsis. Det finns dock en ökad efterfrågan på
studier om vad som är verksamt i internetbaserad psykoterapi samt
vilka faktorer som leder till en lyckad eller misslyckad behandling
(Rochlen et al., 2004). De menade att forskning på området bör
differentieras till olika delar, i syfte att underlätta forskningen på
verkningsmekanismer. De föreslagna områdena var ingångsvariabler,
processer samt utgångsvariabler. Då området är outforskat redovisas
nedan ett urval studier som med olika kvalitativa metoder undersökt
terapeutiska förändringsprocesser i konventionell psykoterapi för
depression.

Terapeutiska förändringsprocesser vid depression
Även inom den traditionella psykoterapiforskningen har det, enligt
Rennie (1994), varit ovanligt att forskare inom olika terapiinriktningar
undersökt klienternas egna berättelser för att förstå den terapeutiska
processen. Det finns också tvister gällande vad som utgör aktiva
mekanismer bakom förändring vid kognitiv beteendeterapi vid
depression (Brewin, 2006; Glasman, Finlay & Brock, 2004). De senaste
decennierna har det dock kommit allt fler kvalitativa studier som
undersöker förändringsprocesser i vanlig psykoterapi, och flera
författare har menat att just kvalitativa metoder är mycket väl lämpade
för dessa frågeställningar (Borill & Foreman, 1996; Glasman et al., 2004;
Rennie, 1994) eftersom de kan generera hypoteser om hur terapi
förändrar och hjälper, vilka sedan kan testas i fortsatta kvantitativa
studier. Glasman et al. (2004) menade vidare att det är centralt att öka
förståelsen för hur människor uppfattar sin behandling och hur de
använder och modifierar det som de lärt sig, i syfte att förbättra
behandlingseffektivitet.

I en studie med narrativ metodologi om förändringsprocesser i eklektisk
korttidsterapi med inslag av KBT, identifierade Cummings, Hallberg och
Slemon (1994) tre mönster av förändring hos de 10 kvinnliga deltagarna.
De tre mönstrena var (1) konsekvent förändring, (2) avbruten förändring
samt (3) minimal förändring. Det som kännetecknade den konsekventa
förändringen i denna studie visade sig vara en ökande medvetenhet
genom att sammankoppla tankar med känslor, att tiden mellan
sessionerna användes till att processa insikter och experientera med dem
i vardagen, att verklighetstestningar av föreställningar gjordes, hopp
vidmakthölls, bestämdhet i att nå förändring, en föreställning om hur
föränding ska gå till samt en bra relation till terapeuten som dock inte
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gjorts alltför central i behandlingen. Den avbrutna förändringsprocessen
skiljde sig från den konsekventa förändringen på så sätt att insikter
processades mellan gångerna, men inte tillämpas i samma utsträckning
med experiment i vardagen eller genom verklighetstestningar, att
patienterna blev överväldigade av smärtsamma känslor under
behandlingens gång, förlorade hopp om förändring samt att de inte visat
att de skapat en förståelse av hur deras förändring gått till. Det som
utmärkte mönstret av minimal förändring var en svag koppling mellan
tankar och känslor, minimalt använd tid mellan sessionerna till att
processa insikter eller att experimentera och göra verklighetstestningar,
begränsat hopp, en begränsad beslutsamhet till förändring samt en bra
terapeutisk relation och en bild av hur förändring gått till men utan
innehåll av praktisk tillämpning (Cummings et al., 1994).

I en grounded theory-baserad studie av fem patienterns upplevelser av
förändringsprocesser i kognitiv terapi för depression (Clarke, Rees &
Hardy, 2004) fann författarna tre kluster av upplevelser. Det första
klustret tog upp teman som har att göra med emotionella och inter-
personella aspekter av terapin, såsom motstånd, rädsla och skepsis mot
behandlingen, trygghet och tillit till behandlaren, engagemang i terapin
samt hopp. Kluster två berörde aspekter kopplade till specifika tekniker
och modeller i terapin, att testa olika aktiviteter mellan sessionerna, men
även ökad självinsikt och förståelse för mönster i deras beteende och
tankar. I det tredje klustret samlades teman som beskriver klienters
upplevelse av förbättring, till exempel i form av ökad självsäkerhet, att
bli mer accepterande och trygga i sig själva, att ta ett ökat ansvars-
tagande samt att få positiv feedback om sin förbättring från andra
(Clarke et al., 2004).

Glasman et al. (2004) har med hjälp av tolkande fenomenologi undersökt
hur nio patienter, som framgångsrikt avslutat en KBT-behandling mot
depression, i efterhand fortsätter att använda sig av kunskaper,
färdigheter och erfarenheter för att förhindra återfall. Deras studie
visade på olika områden relevanta för det vidmakthållande arbetet. Ett
sådant område var att (1) deltagarna hade en medvetenhet om att
depressionsproblematiken var en kvarvarande del av livet som de var
tvungna att kontinuerligt hantera samt att använda sig av de inlärda
teknikerna för att överkomma sin nedstämdhet. Det innebar även att
acceptera att de hade anlag för depression och att livet innehöll såväl
upp- som nergångar. Andra liknande aspekter som påverkade
deltagarnas förmåga att förbereda sig för återfall, var en tro på att de
kunde åtstadkomma förändringar till det bättre med olika tekniker, att
de såg sitt eget ansvar samt att moment blev automatiserade. Ett andra
område relevant för det vidmakthållande arbetet var (2) användandet av
KBT-tekniker. Några av dessa var praktiska tillämpningsmoment,
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assertiva och självhävdande beteenden, integration av kunskapen i en
modell, samt att minnas nyckelord från terapin. Ett tredje område
innehöll (3) svårigheter med att hjälpa sig själv. Författarnas fjärde
område var (4) att assimiliera eller modifiera tekniker från behandlingen
till den egna livssituationen, samt att passa in dessa i en större
förändringsprocess, till exempel i kombination med att sluta röka.

Klara-projektet
Deltagare i den föreliggande studien deltog i en tidigare genomförd
randomiserad kontrollerad studie (Lenndin & Vernmark, 2005) på
internetadministrerad självhjälpsbehandling mot depression som
genomfördes vid Linköpings universitet mellan februari och maj 2005. I
Lenndin och Vernmarks studie jämfördes behandlingsutfallet för två
behandlingsgrupper med olika grad av stöd från behandlare. En grupp,
som fortsättningsvis kommer att kallas epostgruppen, hade veckovis
korrespondens med en terapeut via epost. En andra grupp, självhjälps-
gruppen, hade minimalt med mejlkontakt. Istället hade de tillgång till en
utskrivbar textbaserad självhjälpsmanual via internet som totalt
omfattade ca 130 sidor. Båda grupperna följde på olika sätt denna
manual utformad efter kognitiv beteendeterapi som bygger på en
tidigare genomförd studie (Andersson et al., 2005). Manualen var
uppdelad i åtta moduler med olika fokus: (1a) Introduktion till KBT, (1b)
Depression ur ett KBT-perspektiv, (2a) Beteendeaktivering, del 1, (2b)
Beteendeaktivering, del 2, (3) Att hantera tankar, (4a) Sömn och fysisk
hälsa, (4b) Sömnstrategier, samt (5) Återfallsprevention, värderingar och
mål. En mer ingående beskrivning av behandlingsprogrammet finns i
Lenndin och Vernmark (2005). Självhjälpsgruppens behandling följde en
given struktur med tillgång till en ny modul varje vecka om de svarat på
ett antal kunskapsfrågor angående den förra modulen. Epostgruppen
däremot fick en mer individualiserad behandling där behandlaren
använde delar av modulen som mall för att skapa en optimal behandling
för varje enskild deltagare.  Hela behandlingen genomfördes under tio
veckor. I studien ingick 88 deltagare, med diagnosen mild till måttlig
depression, vilka randomiserades till tre olika grupper. Den tredje
gruppen var kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick efter studiens
genomförande tillgång till samma självhjälpsmanual som självhjälps-
gruppen, men fick jobba med den på egen hand och hade inte samma
veckovisa uppföljningar. Resultaten visade på kliniskt signifikanta
förbättringar för båda behandlingsgrupperna, även om epostgruppen
överlag hade bättre resultat än självhjälpsgruppen. I Lenndin och
Vernmarks studie efterfrågas mer forskning på fördelar och nackdelar
med internetadministrerad depressionsbehandling.

Uppgiftslämnarna i denna studie benämns omväxlande för informanter
och deltagare. Den behandling som deltagarna genomgick heter
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Klaraprojektet. I uppsatsen kommer Klaraprojektet omväxlande att
benämnas som Klarabehandlingen, programmet, behandlingen,
projektet, självhjälpsprogrammet, KBT-behandlingen etcetera för att i så
stor grad som möjligt använda det begrepp som informanterna själva
använder. I uppsatsen sker även upprepade hänvisningar till
”materialet”. Med detta menas det textmaterial som deltagarna i
Klarabehandlingen tagit del av och utifrån vilket behandlingen är
uppbyggd. När det talas om att ”arbeta med materialet”, menas att läsa
texter samt utföra de övningar och uppgifter som presenteras i texterna.

Syfte och frågeställning
Eftersom få kvalitativa studier om internetbehandlingar finns tillgäng-
liga idag och det är oklart hur patienter uppfattar sin behandling, har vi
valt en öppen och explorativ ingång. Syftet med denna studie är att
undersöka upplevelser och upplevda förändringar hos deltagare i en
internetbaserad kognitiv beteendeterapetisk självhjälpsbehandling mot
depression. Fokus i studien är att lyfta fram informanternas positiva och
negativa upplevelser i form av inställningar och erfarenheter, samt att
försöka förstå informanternas subjektiva upplevelser och den process av
meningskapande som präglat deras erfarenheter av att vara deprimerade
och deras strävan att bli bättre genom självhjälpsbehandling. I
analyserna har vi eftersträvat att hålla analyserna på en språklig nivå och
betrakta informanternas uttalanden som uttryck för deras individuella
upplevelser och erfarenheter. I och med den kvalitativa ansatsen vill vi
fånga de individuella subjektiva berättelserna, och koppla dem till deras
kontext, i syfte att förstå deltagarnas upplevelser och erfarenheter i ett
större perspektiv. Vår förhoppning är att generera hypoteser som kan
användas som utgångspunkt för fortsatta studier eller för att vidare-
utveckla framtida internetbehandlingar. Den övergripande fråge-
ställningen är: Vilka upplevelser har deltagare i en internetbaserad
depressionsbehandling av den behandling de genomgått?
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Metod

Kvalitativ metod
Syftet med kvalitativ metod är att fokusera mer på process än utfall samt
att lyfta fram en större helhet av nyanser och variationer i mänskliga
upplevelser kring ett visst fenomen (Polkinghorne, 2005). Kvale (1996)
beskriver kvalitativ metod som en rörelse mellan beskrivning och
tolkning. Målet är att nå kunskap som inte kan nås i kvantitativa studier
via formulär eller enkäter. Föreliggande kvalitativa studie baserar sig på
12 semistruktureradee intervjuer som bearbetats empirinära med
tematisk analys (Flick, 2002) med inslag av grounded theory (Charmaz,
1995; Elliott, Slatick & Urman, 2001;  Strauss & Corbin, 1998)

Människor har inte alltid full tillgång till sina upplevelser och återgiv-
ning av samt reflektion över en upplevelse är alltid filtrerad genom en
lins av olika diskurser samt den omgivande situationen för berättandet
(Polkinghorne, 2005). Ofta innebär erinrandet och reflektionen i sig en
förändring av upplevelsen (Polkinghorne, 2005). Eftersom resultaten i
denna studie bygger på data i form av verbala berättelser som filtrerats
genom deltagarnas förmåga att reflektera och kommunicera aspekter av
sina upplevelser i form av händelser, minnen, tankar och känslor som
kan vara svåra att uttrycka, finns det givetvis olika möjlighet för hur
dessa berättelser kan förstås. Liksom grundmaterialet är även de
analytiska metoder som använts, grundade i subjektivitet i form av våra
tolkningar och val under analysprocessens gång. Under arbetets gång
har vi dock kontinuerligt reflekterat över tolkningar, i syfte att
tydliggöra egna implicita antaganden och förväntningar som påverkar
analysprocessen.

Urval
I samband med en sex-månadersuppföljning av Klarastudien (Lenndin
& Vernmark, 2005), vilken genomfördes via telefon, tillfrågades samtliga
intervjuade deltagare om de ville medverka i en längre intervju kring
deras upplevelser av behandlingen. Av de 74 deltagare som intervjuades
över telefon, svarade 48 att de ville vara med på en längre intervju.
Under telefonuppföljningen gjordes även en klinisk uppskattning,
Clinical Global Impression-Improvement Scale (CGI) (Guy, 1976) av i
vilken utsträckning deltagaren hade förbättrats sedan behandlingens
början. Deltagarna skattades utifrån fyra steg; förbättrats väldigt mycket,
förbättrats mycket, förbättrats lite samt ingen förbättring alternativt
försämrats. Vårt urval baserar sig på de deltagare som ville vara med på
en längre intervju. Dessa var normalfördelade gällande CGI-skattning,
som tabell 1 visar.
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Tabell 1
Grupptillhörighet samt CGI-skattning vid halvårsuppföljning av deltagare som tackade ja till
att deltaga i föreliggande studie

Behandling\CGI
Väldigt
mycket Mycket Minimal Ingen Totalt antal

Epostgrupp 3 6 9 1 19
Självhjälpsgrupp 1 9 4 2 16
Kontrollgrupp 4 2 4 3 13
Totalt antal 8 17 17 6 48

Av dessa valdes 12 ut att delta i föreliggande studie. Risken finns att de
som ställde upp på fördjupade intervjuer var huvudsakligen nöjda med
behandlingen, varför ett strategiskt urval gjordes enligt principen
maximal variation (Polkinghorne, 2005). Deltagare med stor spridning i
förbättring enligt CGI-skattningen valdes ut, för att i studien kunna
fånga både variationen av upplevelser samt det gemensamma i att
genomgå en självhjälpsbehandling över internet mot depression.
Deltagare från samtliga tre behandlingsgrupper samt deltagare med
skilda CGI-bedömningar inkluderades. För att fånga extremer och
avvikare inkluderades relativt fler från de båda extremgrupperna
”Väldigt mycket förbättring” samt ”Ingen förbättring”, i syfte att få en
större förståelse av vad som karakteriserade just dessa deltagare.
Emellertid var det i slutänden endast en i CGI-gruppen ”Ingen
förbättring” som ville intervjuas vilket resulterade i att endast en intervju
med deltagare från denna grupp genomfördes. För att ändå lyfta fram
rösterna från de deltagare som förbättrats relativt sett mindre än de
andra, valdes att öka antalet intervjuer i gruppen som förbättras
minimalt. Urvalet präglades till viss del även av närhet, på så sätt att
vissa deltagare som först tackat ja, valde att senare tacka nej på grund av
resavståndet eller att de inte hade tid. De intervjuer som gjordes kom
således att fördela sig enligt tabell 2.

Tabell 2
Grupptillhörighet samt CGI-skattning vid halvårsuppföljning av de deltagare som
intervjuades

Behandling\CGI
Väldigt
mycket Mycket Minimalt Ingen Totalt antal

Epostgrupp 1 1 1 1 4
Självhjälpsgrupp 1 1 2 0 4
Kontrollgrupp 1 1 2 0 4
Totalt antal 3 3 5 1 12

Av de 12 intervjuer som genomfördes kom fyra deltagare från respektive
behandlingsgrupp. Hälften var kvinnor och hälften var män. Åldern på
informanterna sträckte sig från unga vuxna till pensionärer. Urvalet var
av praktiska skäl statiskt (Polkinghorne, 2005), och alla data insamlades
innan analysen påbörjades. Deltagarna medverkade frivilligt och var



10

informerade om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i
studien. Eftersom denna studie är en del av Klaraprojektet (Lenndin &
Vernmark, 2005) hade deltagarna tidigare informerats om projektets
syfte och konfidentialitet. Etiska överväganden och användning av
studiens resultat är godkända av medicinetiska kommittén vid
Linköpings universitet. För att upprätthålla informanternas konfiden-
tialitet har viss information i citat justerats och pseudonymer använts.

Datainsamling
För att underlätta jämförelser mellan intervjuerna valdes en
semistrukturerad intervjuform. Intervjuguiden (Appendix I) togs fram
efter en översiktlig forskningsgenomgång, där vi valde ut områden av
särskilt intresse. Inspiration hämtades även från en befintlig
intervjumodell, The change interview (Elliott et al., 2001), som fokuserar på
förändringsprocesser i psykoterapi utifrån klientens perspektiv, och som
justerades för att passa en självhjälpsbehandling. Tabell 3 (se sida 15)
innehåller en utförligare beskrivning av intervjuguidens frågeområden.
Guiden följde strukturen: (1) Generell uppfattning om behandlingen, (2)
Behandlingens konkreta genomförande och (3) Perspektiv efter
behandlingen. Efter att en pilotintervju genomförts tydliggjordes och
tillades några frågor. Dock gjordes inga större justeringar, och
pilotintervjun bedömdes ha liknande kvaliteter som de övriga
intervjuerna och inkluderades därmed i analysen.

Totalt genomfördes 12 intervjuer varav vi genomförde hälften var.
Intervjuerna genomfördes under januari och februari 2006, vilket var åtta
till tio månader efter att deltagarna avslutat sin behandling. Längden på
intervjuerna varierade mellan 42 och 111 minuter, med en medellängd
på 68 minuter. 11 av intervjuerna genomfördes på Psykologmot-
tagningen vid Linköpings universitet och en intervju vid en privat
mottagning i en annan stad. Informanterna hade tidigare genomfört två
kliniska intervjuer vid Psykologmottagningen vid Linköpings universitet
i samband med för- och eftermätning för Klarastudien. Under
intervjuerna strävades efter att förmedla nyfikenhet och en viss naivitet
genom att ställa öppna utforskande frågor samt försöka ge empatiska
svar och följdfrågor för att verifiera, klargöra eller hjälpa informanten att
tydligare formulera sina upplevelser. Intervjuerna spelades in med
ljudupptagning och transkriberades ordagrant.  Alla ord som sades,
inklusive falska starter, signifikanta pauser, skratt och andra viktiga
aspekter noterades i transkriptionen. I syfte att förenkla analysprocessen
standardiserades transkriptionerna med rad- och sidnummer. I
redovisningen av citat har i vissa fall ändringar gjorts i språk och
grammatik, för att underlätta läsvänligheten.
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Analysprocedur
För att ta hänsyn till validitetskriterier, såsom diskurskriteriet, empirisk
förankring och konsistenskriteriet (Larsson, 1994) är analysprocessen
ingående beskriven så att läsaren ges möjlighet att få en överblick och
kunna bedöma alla de steg i analysen av materialet som genomgåtts.
Analysproceduren kan beskrivas som en tematisk kodning (Flick, 2002).
Arbetsmetoden samt analysprocessen illustreras i figur 1 respektive
tabell 3.

Intressanta ingångar till denna studie

Intervjuguide och intervjuer

Kondensering av transkriptioner,
 framtagande av individuella teman

Intervjutranskriptioner

Forskningsöversikt

Sammanfattning av individuella teman

Matris

Sammanställning av
teman

Mönster i upplevelser

7 kategorier

4 övergripande kategorier

Grupperingar av
samstämmiga upplevelser

3 förändringsprocesser

Figur 1. Schematisk bild över arbetsprocessen

Två generella procedurer, beskrivna bland annat av Elliott et al. (2001)
användes kontinuerligt under analysarbetet. Genom ”psykologisk
reflektion” har vi eftersträvat att kontinuerligt reflektera över våra
föreställningar, och empatiskt försökt sätta oss in i informanternas värld,
och på så sätt skapa en dialog med materialet för att få fram explicita och
implicita innebörder i materialet. Genom ”constant comparative
method” jämfördes de enskilda analysenheterna mot de framväxande
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kategorierna, i syfte att finna skillnader och likheter mellan olika element
i analysen. För att undvika en förenklad tolkning av materialet har även
en analys gjorts för att finna avvikelser, diskrepanser och motsägande
aspekter i materialet. Detta görs enligt Morrow (2005), i syfte att
motverka den naturliga tendens varje forskare har att söka konfirmation
för sina preliminära och framväxande resultat och hypoteser.

Kondensering. Efter att transkriptionerna var gjorda genomlästes
de ett flertal gånger tills vi hade en fördjupad översikt och kunde röra
oss fritt och omedelbart för att jämföra och kontrastera olika delar av
transkriptionerna med varandra. Därefter utfördes ett första steg i
analysen, kondensering enligt tematisk analys (Flick, 2002) vilket innebär
att meningsenheter, bestående av enskilda koncept i deltagarens
beskrivda upplevelser som upplevdes relevanta för deltagarnas
upplevelser, klipptes ur och sammanfogades i ett eget dokument för
varje intervju. Ibland förkortades eller sammanfattades fragmentariska
och långa citat i mer lätthanterliga enheter. Därefter kategoriserades
dessa kondenseringar i teman, med kontinuerlig avcheckning mot de
ursprungliga transkriptionerna. På detta sätt kategoriserades
meningsenheter i kluster med liknande innehåll och mening samt fick
deskriptiva etiketter.

Denna process för att ta fram individuella teman genomfördes först på
fyra transkriptioner. Vi växlade intervjuer mellan oss två, så att
kodningen inte utfördes av samma person som intervjuat och
transkriberat. Därefter diskuterades de framkomna resultaten och
konsensus uppnåddes om hur processen skulle fortgå. De framkomna
temana användes i de följande analyserna som en mall för att underlätta
jämförelser. Ett antal nya teman tillkom dock under arbetet med de
följande transkriptionerna, och dessa integrerades i mallen och stämdes
av mot de tidigare analyserna.

Teman. Därefter sammanfattades varje informants berättelse i en
kort beskrivning utifrån individuella teman. Sammanfattningen gjordes
utifrån de temporala aspekterna (1) vad deltagaren bar med sig in i
behandlingen (Före), (2) hur deltagaren upplevde behandlingen (Under
tiden), samt (3) vad deltagaren hade med sig efter behandlingen
(Konsekvenser). Denna process där teman inordnas i mer formella
ramverk eller domäner för att få en mer ordnad eller narrativ form kan
exempelvis ske i formen kontext, händelse och konsekvenser (Elliott et
al., 2001). Sammanfattningen innehöll även en kort beskrivning av
personen och olika bakgrundsfakta, t ex ålder, behandlingsgrupp och
CGI-skattning samt vissa formella aspekter av berättandet (abstrakt,
konkret, mindes mycket/lite etcetera). Därefter gjordes en översiktlig
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analys för att se om några meningsfulla mönster eller grupperingar
bland deltagarna blev synliga, vilket dock inte visade sig.

I stället sammanställdes alla de individuella teman som framkommit.
Även kodord på individnivå av central betydelse inkluderades i listan. I
ett försök att se om samma tema förekom hos flera individer, skapades
frågeställningar rörande hur det kom sig att dessa förekom hos vissa och
inte hos andra. En sådan fråga var ”Hur påverkas deltagarens
upplevelse av de förväntningar personen bär med sig in i
behandlingen?” Dessa frågor och idéer om mönster sammanställdes
likaså i teman av intressanta ingångar till en fortsatt analys av materialet.
Även hypoteser som inte härrörde direkt från materialet, utan från
handledning och diskussioner, infogades i listan.

Kategorier. Då många av dessa teman/hypoteser hade
beröringspunkter med varandra, till exempel ”Hur hanterar deltagarna
hinder” samt ”På vilket sätt visar sig motstånd till behandlingen?”, slogs
dessa samman till kategorier, som i detta fall kallades för ”Hantera
hinder/Motstånd”. Temana slogs alltså samman i kategorier på grund
av mönster och samband eller av deras inbördes hierarkiska kopplingar.
En lista på teman finns i tabell 3 under rubriken ”Sammanställning av
teman”. Av dessa kategorier valdes sju, presenterade i tabell 3, under
rubriken ”7 kategorier”, som betraktades som antingen centrala för
deltagarnas upplevelser eller intressanta att studera, som utgångspunker
för de vidare analyserna.

Utifrån dessa sju kategorier återvände vi till kondenseringarna och
sammanfattningarna, och kontinuerligt även till transkriptionerna,
deltagare för deltagare. Vad varje deltagare uttryckte om varje kategori
sammanställdes och sammanfattades i en matris. I denna översiktliga
form gick det att upptäcka mönster inom enskilda deltagares berättelser,
men framförallt blev det möjligt att jämföra de olika deltagarnas
berättelser. Under arbetet med att fylla ut matrisen med samtliga
kategorier, kunde analysen förflyttas från individnivå till gruppnivå,
vilket gav en överblick som påvisade mönster i berättandet. I matrisen
framstod hur kategorierna av deltagares upplevelser hängde samman
och efter att ha elaborerat med olika indelningar av materialet
identifierades den uppställning som gav den bästa överblicken. Detta
tillvägagångssätt påminner till viss del om axial kodning inom grounded
theory (Elliott et al, 2001; Charmaz, 1995). Trots att kategorierna som
identifierats innehöll en stor spridning av upplevelser, upptäckte vi att
det fanns stora likheter i upplevelser hos vissa grupper av deltagare. Det
framkom en tydlig och stabil indelning av materialet i tre distinkta
grupper, vars upplevelser till stora delar skilde sig från varandra, men
hade distinkt likartade upplevelser internt.
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Grupperingar. De tre grupperna kan ses som tre linjer eller olika
berättelser som löper genom kategorierna. Utgångspunkt för
indelningen var upplevelser snarare än individer, i syfte att belysa att
några av en informants åsiker kunde falla inom en viss gruppering,
medan andra åsikter av samma person kunde falla inom andra
grupperingar. Resultatet baserades på mönster i deltagarnas berättelser,
snarare än grupperingar av individer, eftersom informanterna ibland
gav uttryck för motstridiga åsikter och erfarenheter eller berättade om
flera upplevelser som kunde betraktas som en process och placeras på ett
kontinuum. Trots att denna mångtydlighet förekommer, är deltagarna i
de tre grupperingarna konsekvent placerade i samma gruppering. I de
fall en deltagares upplevelser pendlar mellan två grupperingar är även
detta konsekvent.

Under analysen av de sju kategorierna upptäcktes stora likheter och
överlappningar vilket resulterade i att kategorierna slogs samman i fyra
övergripande kategorier.

Analysen resulterade således i fyra övergripande kategorier som är
centrala i informanternas beskrivningar av sina upplevelser av
internetbehandlingen. Dessutom resulterade analysen i tre beskrivningar
av förändringsprocesser som kännetecknade de olika deltagarnas
upplevelser.

Tabell 3
Områden, teman och kategorier under olika steg i analysprocessen
Områden med intressanta Underlag för Frågeområden i Sammanfattning av Sammanställning 7 kategorier 4 övergripande

ingångar intervjuguide intervjuguiden individuella teman av teman kategorier

Verkningsmekanismer Behandlingen Behandlingen översiktligt Före Minnen Arbetsmetod Behandlingsinnehåll
Social kontext Kontakt med behandlare Beskrvining Kontext Fullföljde eller ej Fokus på verksamt Drivkrafter

Påverkan på vardagslivet Omgivning Inställning Förväntingar Problemet Hantera hinder Inställning

Beskrivning av behandlingen Drivkrafter/Motivation Underbehandlingen Problem Lösningen Motivation Efteråt
Allmän inställning Verkningsmekanismer Omgivning Behov Integerart i vardagen Socialt stöd

Drivkrafter Perspektiv Tidsplanering Under tiden Arbetsmetod Föreställningar

Kontakten med behandlaren Arbetsstruktur Genomförande Hinder Efteråt

Beroende/Autonomi Privat-Öppenhet Innehåll Inställning
Förändringsmekanismer Verkningsmekanismer Processen Förväntingar

Ansvarstagande Förstärkning Konsekvenser Föreställningar Mönster i 3 grupperingar

Vad tillskrivs resultatet Motivation Livet efteråt Socialt stöd upplevelser

Perspektivskifte Motsättning Motivation Meningsskapande Grupp A: På gång Noviser
Indiciduellt/Kollektivt Ambivalens Förändring Verkningsmekanismer Grupp B: På väg Lärljungar

Försträkare Tvivel Förbättring Attityd Grupp C: Klara Mästare

Motivation Förändringsprocesser Ansvar

Nyckelsituationer Syn på självhjälp
Problemsituationer Skam/öppenhet

Tidsdimensioner Fokus

Autonomi Generalisering
Feedback Insikt

Behandlingen efteråt Förändring

Känsla vid avslut Teknologi

Allmän åsikt Språk
Perspektiv efteråt Genus

Inre förändring Forskningsprojekt

Makt Klarabehandlingen
Tillskrivning av resultat

Livet framöver
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Resultat

Resultatet presenteras i två delar som kan ses som två nivåer. Den första
nivån presenterar de fyra övergripande kategorierna på en allmän nivå,
gällande samtliga informanter. Nivå två innehåller resultatet av
grupperingarna inom kategorierna, på gruppnivå baserad på
deltagarnas upplevelser och beskrivning av förändring.

I citaten förekommer emellanåt dialoger mellan intervjuaren och
deltagaren i behandlingen. I dessa dialoger betecknas deltagaren med
”D” och intervjuaren med ”I”. Intervjuarens frågor är dessutom
kursiverade. Vissa tillägg har gjort inom hakperenteser för att tydliggöra
vad deltagaren talar om.

Nivå 1: Övergripande kategorier
Tre av de ursprungliga sju kategorierna (Arbete, Hinder, Verknings-
mekanismer) kunde betraktas som en process, där deltagarnas
upplevelser kunde ses som en utveckling. Dessutom tycktes innehållet i
dessa tre kategorier överlappa varandra, och de slogs samman i en
övergripande kategori (Behandlingens innehåll). Två andra kategorier
(Motivation och Stöd) slogs också samman i en övergripande kategori
(Drivkrafter), på grund av stora likheter. De två kvarvarande
kategorierna behölls. Kategorin Föreställningar lyftes dock till en högre
nivå och kallades Inställningar.

Läsa och göra: Behandlingens innehåll. När deltagarna berättade
hur de arbetat med materialet framkom att några deltagare knöt sin
berättelse till konkreta moment och att de under behandlingen praktiskt
arbetat med att försöka tillämpa övningar och uppgifter i sin vardag,
vilket givit dem upplevelsebaserade insikter.

När man hade läst någonting, till exempel kvällen innan, så försökte man ju
tillämpa det dagen efter, och då tog man verkligen i för kung och fosterland.
Till exempel varenda liten handling man gjorde satt man och försökte
kontrollera efter att, av vilken anledning gör jag det här, var det A eller B
kategori på händelsen. Och då blev det ju väldigt mycket, fram till att man
kunde tillämpa det mer omedvetet. (Marcus, s 7)

D: Just den här övningen, med att, tänka ett steg längre. Vad är det jag är rädd
för, vad är det som kan hända om det inträffar, vad är det värsta som kan
hända då. Att kunna ta det ett steg längre, att kunna se att det kanske inte är
så farligt om det inträffar. Det behöver inte betyda undergång utan man kan
faktiskt ta sig ur det, och ta sig ur det stärkt av situationen i stället. För jag
fastnade och kom inte vidare. Då tvingades jag att tänka vidare om vad är det
som kan hända.

I: Hur kändes det när du, ja, upptäckte, det?
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D: Ja, det var ganska omvälvande. Jag hade inte kommit dit, och här tvingades
jag göra det. Så det var ju en aha-upplevelse, var det. Då började man ju tänka
så på fler saker. (Julia, s. 7)

Andra deltagare beskrev snarare intellektuella insikter, tankeställare och
en ökad medvetenhet som de fått genom att läsa och fundera över
materialet.

Nej, men det var väl att få kunna komma åt några specifika redskap som man
skulle kunna använda i framtiden, det var ju hela poängen med det så att
säga. Och kanske just, det var ju bra att få den här självinsikten liksom att det
här är nog inte så bra. Det har jag givetvis tagit med mig, men det ligger ju där
bak någonstans att man vet att  man borde kanske göra nånting åt det hur
man mår sen, men.. (Karl, s. 11)

Och sen har man kanske blivit lite medveten för vissa situationer då, som kan
göra att man mår lite bättre, det kommer man ju ihåg lite grand. Jag tycker
inte att [Klarabehandlingen] har gjort sådär jättemycket, mer än att man har
blivit medveten om vad det är för någonting.. (Sebastian, s. 1-2)

Det finns också upplevelser av att ha rört sig mellan dessa två lägen, det
vill säga beskrivningar av både konkreta tillämpningar och intellektuella
insikter.

Vissa deltagare beskrev vidare sin arbetsinsats som strukturerad och
metodisk, medan andra menade att de arbetat mer sporadiskt, när lusten
fallit på eller att de skyndat igenom materialet. Några deltagare fullföljde
inte behandlingen utan slutade gå igenom modulerna efter en tid eller
hoppade över moment som de inte tyckte verkade relevanta. Andra
genomförde vissa övningar bara till hälften, exempelvis genom att utföra
en planerad aktivitet, men utan att efteråt utvärdera och analysera hur
det varit och fungerat.

Medan några deltagare beskriver att de inte hunnit med att göra det som
de velat göra, eller upplevt att behandlingen blivit ytterligare en börda,
beskriver andra sitt arbete med texterna och övningarna som ambitiöst
och entusiastiskt. Det finns också upplevelser av att en attitydförändring
skett, genom upptäckter av nya, och mindre negativa, sätt att tolka
situationer. En del deltagare beskriver förändringen som en ökad
medvetenhet medan andra snarare talar om förändring i form av en
stegvis process. Några deltagare har dock en upplevelse av att stå kvar
på samma plats som innan behandlingen.

Nej, jag står kvar på samma plats, tror jag.... Det kunde ha hjälpt mer om jag
kanske hade fått loss mer tid till att ägna åt det. Men det är möjligt att det har
påverkat mig utan att jag tänker på det. Men jag kan liksom inte peka på nån
specifik punkt, som jag går och tänker på, som jag använder. (Karl, s. 11)
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Det finns olika erfarenheter av att hantera svårigheter, hinder och mot-
stånd under behandlingens gång. En del beskriver hur de strandat, att de
givit upp, eller inte kunnat ta sig vidare på egen hand, utan känt ett
starkt behov av hjälp eller feedback. Andra beskriver att de lyckats
omdefiniera eller tolka om problematiska situationer i sina liv så att de
blivit mindre hindrande. En del beskriver att de försökt komma vidare
på olika sätt, men ändå fallit tillbaka i ett gammalt beteendemönster, och
upplever en ambivalens eller osäkerhet inför sina framsteg. Ytterligare
andra har lyckats överkomma olika problem genom att tydligare
strukturera sitt liv, exempelvis genom att som Ingrid bestämma sig för
att i stället för att somna i soffan framför TV:n, sätta sig på tränings-
cykeln eller gå in till grannen.

Jag känner det att det skulle kunna vara bra för mig att göra veckan [med
beteendeaktivering] igen. Om man känner att man är på väg mot att det går
långsammare att ta tag i sig själv, att nu, nu behöver du en strukturerad vecka
med att sätta upp lite saker som du ska göra. (Ingrid, s. 13)

Flera av deltagarna lyckades uthärda jobbiga uppgifter och situationer,
och beskriver i efterhand att det varit de jobbiga och svåra momenten
som varit de mest givande. Detta har för flera deltagare lett till en ökad
acceptans för svårigheter i livet.

En upplevelse som många deltagare nämner är det läkande i att priori-
tera och ägna sig åt sig själv. Detta utrycks med formuleringar som att
”planera in egen tid”, ”prioritera mig själv”, ”för min skull” eller att ”det
handlar om mig”. Deltagarna berättar om denna insikt som om de
behövde få höra att de ska sätta sig själva i fokus och när de sedan
prövat detta, har de fått positiva och stärkande upplevelser. Ibland
beskrivs denna process som en rörelse från ett mer undfallande till ett
mer assertivt agerande. I andra fall har det handlat om att bry sig mindre
om andras bedömningar och istället försöka ta ställning till vad man
själv egentligen vill och tycker. Denna rörelse mot ett större själv-
hävdande och mer egocentriskt tänkande beskriver många som en
utveckling som varit verksamt och något som motiverat dem att ta sig
igenom det jobbiga.

Det blir ju så när man är mamma och har barn, man har ju ingen egen tid, man
tar ingen egen tid, man ger allt till barnen. Och även när de växer upp så har
man en vana att göra så, sen är det nästan så att man måste bestämma sig för
att, nu är det min tur.... En vecka var det tre positiva grejer som vi skulle
schemalägga och bestämma att jag skulle göra för min egen skull. Och när
man fick det som läxa, då gjorde man ju det snällt. Och upptäckte att det var
ju jätteskönt och positivt. (Kerstin, s 8)
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Jag sög på den där karamellen att man ska göra saker som man själv tycker
om. För även om man förutsätter att andra ska skita i vad jag gör, men jag har
inte kunnat värja mig mot andras åsikter. Men här stod det ju skrivet att man
skulle få ägna sig åt, ja det är så futtiga saker, det kostar inte pengar och jag
kliver inte över lik för att tillfredsställa mina lustar, det tycker jag var bra.
(Ingrid, s. 15)

Det har känts som en uppmuntran att sitta ner och tänka på mig själv lite
grand. (Anna, s. 10).

Alltså det är framförallt de sakerna jag har lärt mig och jag försökte alltså, det
är en hårfin linje mellan att bli totalt egoist och sätta sig själv i centrum. Men
jag försökte definitivt sätta mig själv, alltså, så att man inte gör sig själv
olycklig genom att göra andra lyckliga, utan så att man fortfarande själv är
glad och man håller sig själv. Man gör saker som man själv vill. (Marcus, s 4)

Angående behandlingsmodulerna, är en återkommande upplevelse att
det var mycket text att läsa, vilket ibland bidrog till att motivation
minskade. Beteendeaktiveringsmodulerna har engagerat många, liksom
de moduler där tankar stått i fokus. Den frivilliga sömnmodulen nämns
däremot sällan av deltagarna.

BEHANDLINGENS INNEHÅLL
ARBETSMETOD

LÄSA GÖRA
Sporadiskt arbete Srukturerat arbete
Intellektuell insikt Upplevelsebaserad insikt

VERKNINGSMEKANISMER

TEORI OMSTÄLLNING PRAKTIK
Tankeställare Attitydförändring Tillämpa
Medvetenhet Ny tolkning Förändringsprocess

HANTERA HINDER

STRANDAR FÖRSÖKER ÖVERKOMMER
Ge upp, dra sig undan En annan väg Strukturera
Behöver hjälp Ambivalens Omdefinierat
Undvika/Externalisera Osäker om framsteg Uthärda

Figur 2. Sammanfattande figur av den övergripande kategorin Behandlingens
innehåll: Arbetsmetod, Verkningsmekanismer och Hantera hinder.
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Nån som.. bryr sig: Drivkrafter. Gemensamt för alla deltagare är
upplevelsen av att behandlingen varit tidskrävande samt att lidandet
motiverat dem att söka behandlingen från första början.

I fråga om det behov av stöd som deltagarna upplevde under behand-
lingen berättar vissa att stödet man hade var precis lagom. Ibland har
deltagaren agerat självständigt och i andra fall har deltagaren tagit stöd
av närstående när det behövts. Andra deltagare ger uttryck för upp-
levelsen att den egna motivationen inte räckt till och beskriver en känsla
av osjälvständighet och ett starkt behov av mer stöd från andra, antingen
genom Klaraprojektet eller från anhöriga i form av förståelse eller
uppmuntran. Ibland har Klaraprojektet upplevts mer som en press eller
påtryckning snarare än stödjande.

Anledningen till att man då gör de här övningarna som man blir ålagd att
göra är ju, det blir ju på nåt sätt en balans mellan att.. Det är klart jag gjorde
mycket för att jag själv kände att nu har jag lovat att göra det här och då måste
jag göra det. Och det blir också något ångestfyllt. Men ändå så var det väl jag
som fick välja situationer och utveckla det åt det håll som jag själv ville. Men
jag själv kände att jag inte kunde styra det, att det blev på nåt sätt nånting, en
börda som lades på mig, som också skapar ångest kan man säga, i att gör jag
inte det så är det ytterligare en sak som jag inte har kunnat göra eller kunnat
fullfölja, nånting som jag lovat att göra. (Erik, s. 14)

Vissa deltagare har känt sig ensamma och utelämnade till sig själva
under behandlingen, vilket bidragit till större utsatthet och minskad
motivation. Några upplevde även en besvikelse över att inte få mer
feedback eller kommunikation och saknade en motiverande push.

Visserligen så står det ganska tydligt, men det är liksom inte samma sak som
att man har en personlig kontakt med någon. Det är alltid på något vis, just
när det gäller språket och kommunikationen, som ju kanske är det viktigaste
verktyget, så är det väldigt väsentligt att man känner att det finns en person
som bryr sig om hur det går för en. Visserligen kan man tänka sig självhjälp
då men, det är ändå så att man är beroende av andra människor. Få någon
reflektion eller ja, kanske bara enkla frågor, vad vet jag. Om jag hade velat
diskutera med. Just det att det finns någon som.. bryr sig om en på något sätt,
för det är ju lite det, mycket av det som depressionen handlar om kan jag
tycka, att man känner att man satsar inte på något vis, man behövs inte
egentligen, kommer man ju på då, om man är på det humöret, för världen går
ju vidare utan ens medverkan, på något sätt och.. Just det här att det kanske
skulle finnas någon som frågar efter hur man, vad man gör och hur man har
det och hur man ligger till med sina frågor och ja, inte vet jag. (Catrine, s. 9)

Detta kan ställas i kontrast mot de deltagare som uttrycker att stödet
legat på en proximal nivå, att de har känt en trygghet i att det finns
någon som stöttar om det skulle gå fel, men att det ändå är de själva som
måste göra jobbet och ta ansvaret.
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Jag tror att det var viktigt för min självkänsla. Att känna att jag gjorde det
själv, liksom att jag klarade av saker. (Sandra, s. 13)

Jag är ju en ensamvarg, jag vill göra saker själv, det är så jag reder upp saker
och då kändes det bra att det inte var någon som gavs sig i varje vecka liksom
och ville prata med mig utan jag fick ju göra det själv. Men samtidigt fanns det
någon där som man kunde rådfråga om det var någonting. Som jag kunde
välja själv att ta kontakt med om det skulle behövas.” (Julia, s. 3)

Positiva upplevelser och framsteg har lett till att vissa deltagare blivit
ännu mer drivna att fullfölja programmet. Det finns dock även exempel
på deltagare som trappat ner och slutligen avbrutit behandlingen på
grund av att han blivit så pass mycket förbättrad.

Efter en månad kanske, så kände man sig redan bättre, och då fick man
mindre motivation att fortsätta läsa. För man kände som att, det är bra nu,
varför ska jag fortsätta. (Marcus, s. 10)

Mellan dessa två ytterligheter av att känna sig utelämnad till sig själv
samt upplevelsen av att känna sig stärkt av att klara sig själv, har vissa
haft mer ambivalenta upplevelser av att lockas av att genomgå en
behandling på distans, men samtidigt ha en önskan om att ha mer närhet
i form samtal eller mer stödjande och validerande respons.

DRIVKRAFTER
MOTIVATON

SAKNADE PUSH OTILLRÄCKLIGT FÖRSTÄRKNING
Brist på förstärkning Osjälvständiga Positiva upplevelser
Brustna förväntningar Saknar samtal Se nya möjligheter
Inte bli sedd, inga krav För mycket press Inre förstärkning
Pliktkänsla

STÖD

SAKNAR STÖD UPPTÄCKT BEHOV PROXIMALT STÖD
Fel form av stöd Vill ha mer stöd Trygghet
Utlämnad/
Avsaknad av stöd

Ambivalent behov av distan
närhet

Självständighet

Figur 3. Sammanfattande figur av den övergripande kategorin Drivkrafter:
Motivation och Stöd.
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Det svåra är det givande: Inställning. När man ser till vilka
förväntningar deltagarna hade innan behandlingens början, tycks dessa
inte kunna kopplas direkt till varken resultat eller på vilket sätt de har
tagit till sig behandlingen. Många upplevde att det var skönt att slippa
direktkontakt med en behandlare. En vanlig upplevelse var även en
besvikelse på den traditionella vården, och att man uppfattat den här
typen av internetbehandling som något nytt och annorlunda, värt att ge
en chans.

Det ligger lite i tiden kanske att, det kanske passar vår generation bättre också.
Andra kanske fortfarande föredrar att gå till en terapeut eller en psykolog.
Men det kan ju vara ett bra första steg. (Karl, s. 17)

En skillnad mellan deltagarna är hur väl man upplevt att behandlingen
passat en själv. Vissa säger klart och tydligt att detta inte var rätt för
dem, och har idéer på vem behandlingen skulle passa bättre för samt
varför den inte passar just honom eller henne. Andra har upplevelsen av
att behandlingens koncept och grundtanke som helhet är bra och
fungerar, även om det inte passat för just dem. En positiv inställning kan
sammankopplas med en framväxande tilltro till behandlingen och den
egna förmågan, medan de som inte upplever att behandlingen passar,
uttrycker en ambivalens kring huruvida behandlingen varit givande
eller inte.

Under själva projektets gång så, det kan jag ju säga, det är ju lite jobbigt att
göra de där grejerna, registrera och skriva brev och tänka över vad som är
problem. Men när projektet var slut så har man ändå minnesbilden av att man
kan göra det. Det, så tycker jag att det fungerar.” (Björn, s. 11)

Jag tror att det kan vara väldigt användbart egentligen.  Även om det inte vart
som jag hade tänkt, eller önskat mig, men det beror ju mycket på mig själv. Jag
tror ju ändå att det är ett fungerande koncept. (Catrine, s. 10-11)

Det finns även uttryck av skepsis mot vissa delar av behandlingen. När
det gäller deltagarnas föreställningar kring psykologisk behandling över
internet talar vissa om en besvikelse över att det inte motsvarade
förväntningarna, andra beskriver att det fungerade jättebra. En del har
upplevt det som lite läskigt, och andra har känt trygghet genom
anonymiteten och avståndet.

Jag är nog mer för att prata med någon, det känns rätt.... Jag tror att det man
skriver, om man säger, om det är ett brev eller vad det nu är till någon, eller
ett mejl eller så, jag tror inte det är riktigt.. äkta faktiskt, på någon sätt. För då
kan man ju alltid sitta och fundera på det och formulera det så att det låter bra.
Däremot om man sitter och pratar med någon så här, och tittar på varandra,
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jag tror att det är mer äkta då. Då får man ju bara en chans att säga ordet. Det
tror jag... (Sebastian, s. 6)

Jag har nästan skräck för att gå till läkare, för då kommer man till läkaren med
sitt lilla problem och så tar man deras dyrbara tid och så, rycker de på axlarna
och säger att kärringvärk, ungefär.  Och så känner man så här då liksom att, så
jag går inte och söker för värk och sånt här, det gör jag ju inte, för egentligen
fastän man har en massa krämpor, man känner sig som en SVBK [Sveda-Värk
och Bränn-kärring]. Ähhh.. men när jag går hit och pratar för dem här, det
tycker jag kändes, som nåt jämställt. (Ingrid, s. 4)

INSTÄLLNING

BESVIKELSE RÄDSLA HOPP
Passar inte mig Undvikande Fungerar
Ambivalens Skepsis Tilltro

Figur 4. Sammanfattande figur av den övergripande kategorin Inställning.

Orden man bär med sig: Efteråt. Vad bär deltagarna med sig efter
behandlingens slut? Analysen visade att de insikter, lärdomar och
erfarenheter som man fått under behandlingsperioden, hade förvaltats
på olika sätt. Skillnader upptäcktes även kring hur behandlingen hade
integrerats i vardagslivet.

Vissa deltagare beskrev en utveckling som började med att först ha fått
en förståelse, vilket kunde beskrivas som en aha-upplevelse. Denna
förståelse kunde komma från att ha läst text i behandlingsmaterialet som
var igenkännande. I andra fall kom förståelsen när deltagarna prövade
att tillämpa något som de läst. Vidare beskrev deltagare att förståelsen
utvecklades till en insikt, som efter att ha prövats i verkligheten gav en
känslomässig upplevelse. Slutligen finns upplevelser av att behand-
lingens innehåll efter en tid blivit ett automatiskt tänk. Vissa deltagare
har fått en ökad medvetenhet, medan andra upplevt hur medvetenheten
integrerats i nya sätt att tänka och vara. Detta har medfört att medan
vissa deltagare beskriver en oförändrad livssituation, uttrycker andra att
behandlingen varit en bra början och att de ser nya möjligheter som de
kan jobba vidare med. Andra deltagare beskriver en nystart, eller att de
trätt in i en ny era av sitt liv fyllda med hopp och nya möjligheter, att de
återfått glädje samt att de planerar långsiktigt framåt. Många beskriver
att de i bakhuvudet alltid bär med sig en modell, eller nyckelord, som de
använder i det vardagliga livet.
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I: Vad tror du att du kommer att minnas?

D: Det är svårt att säga. Jag skulle säkert kunna tänka mig att de där orden
fortfarande är med mig, Ha, ha, att dela upp saker. Det skulle jag kunna tro att
de är med.

I: Hur ofta tänker du på de där orden?

D: Det är ganska ofta faktiskt. Om det är nåt som jag tycker känns minsta lilla
jobbigt, då tänker jag på det. (Sandra, s. 18)

Medan vissa deltagare minns lite från behandlingstiden, har andra
emotionellt förankrade minnen av konkreta händelser. Dessa hör
samman med vad de berättar att de bär med sig från behandlingen. Att
bära med sig ord, verktyg, modeller och upplevelser tycks vara förknip-
pat med emotionella minnen av självupplevda händelser, medan att bära
med sig lärdomar och tankeställare nämns av deltagare som minns hur
de känt efter och fått aha-upplevelser. Det finns också uttryck av att
efteråt bära med sig en längtan om mer och en insikt om behov, som
uttrycks av deltagare som minns mindre av vad de gjort, och mer av vad
de tänkt under behandlingen.

Var det inte mer än så här, ungefär typ. Nä, men det kändes nog så där,
kanske inte vad jag hade förväntat (Sebastian, s. 12)

I beskrivningarna av hur deltagarna ser på sina problem idag, visade det
sig att det fanns en spridning mellan att skämmas över sina problem
eller att det är ens eget fel att man misslyckats med behandlingen samt
att vara helt öppen med sina problem. Däremellan finns beskrivningar
av att se sina problem tydligare och att vara mer accepterande mot sig
själv och sina problem. Acceptansen tycks till viss del vara samman-
kopplad med att ha omdefinierat sina problem och öppenheten verkar
höra samman med att bli mer assertiv samt självcentrerad. I beskrivning-
arna över skammen kring sina problem, finns drag av ett depressivt
berättarsätt kring problemen.

Jag såg det som att det var mitt fel, nu ser man det ju som att det kanske finns
andra orsaker…  jag ska inte behöva skämmas om jag mår dåligt. Man ska
kanske inte skämmas för att be om hjälp för att ändra. Så därför ser jag
nedstämdhet och depression per se, som en, kanske naturlig grej, som händer
folk och det är bra att fråga om hjälp. Det är bra att prata om saker. Därför
pratar jag mycket mer med folk nu.... Och om man känner sig lite hängig eller
deppig så pratar man om det istället för att låta det eskalera och bli totalt, att
man bara mår jättedåligt. (Marcus, s. 13-14)

Slutligen berättar deltagarna om hur nöjda de är med behandlingen. De
allra flesta är nöjda, även om det finns utryck för ambivalens kring om
behandlingen kunde ha givit dem mer. Det finns också upplevelser av
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besvikelse på behandlingen. Besvikelse uttrycks även kring den egna
insatsen i behandlingsarbetet. Medan en del uttrycker hur de försökt ta
sig framåt, men stött på hinder, framhåller andra en uthållighet som
hjälpt dem att bli mer assertiva, accepterande och se sina möjligheter och
sitt ansvar för att bli bättre. I kontrast till detta finns uttryck av att
behöva mer för att bli bättre, samt känslor av att inte ha blivit sedd och
bekräftad i behandlingen. I analysen av vad deltagarna bär med sig efter
behandlingen tycks vissa bära på en medvetenhet. Andra har integrerat
vad de upplevt under behandlingen, i sitt sätt att tänka. Ytterligare andra
har generaliserat insikter till nya situationer.

Jag vet inte om man skulle skriva upp aktiviteter som man på nåt sätt blev
glad av eller så där. Det blev nog lite sådär aha-upplevelse, typ så där att vad
mycket tid man lägger på olika saker så där, beroende på hur mycket man
tycker om, eller ja. Hur mycket tid man lägger på saker som man kanske inte
borde lägga tid på. Mm. Men jag vet inte om jag ändrade nånting så där. Men
kanske. (Anna, s. 15)

Och jag har nog läst det där kapitlet ett, två, tre gånger, i somras också, när jag
var ensam hemma, krupit upp i det där hörnet och kontrollerat och nu läser
jag det här och det känner jag igen och nu läser jag och det här kommer jag
ihåg och så där, ja. Så jag tror att man måste mer än en gång ja, jo man kanske
kan strukturera om hjärnan, tänkandet med en gång, men jag tror att man kan
behöva påminna sig. (Ingrid, s. 7)

Upplevelser som nämns i samband med vad deltagarna bär med sig efter
behandlingen är uttryck av ensamhet, beroende av andra eller
självständighet.

EFTERÅT

MEDVETENHET INTEGRERAT AUTONOMI
Besvikelse Ambivalenta Emotionella minnen
Ensamma Beroende Generalisering
Oförändrad situation Ser möjligheter Hopp, nystart
Saknad av bekräftelse Behöver mer Se sitt ansvar
Bär med sig längtan,
insikt om behov

Bär med sig verktyg,
lärdomar

Bär med sig modeller,
upplevelser

Skam Se sina problem Öppen om sina problem

Figur 5. Sammanfattande tabell av den övergripande kategorin Efteråt.
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Nivå 2: Noviser, Lärjungar och Mästare
Analysen visade på mönster i deltagarnas berättelser, vilka resulterade i
tre grupperingar av upplevelser. Tre av deltagarna placerade sig i en
grupp, fem i den andra och fyra deltagare kännetecknades av större
ambivalens och föll i den mellersta gruppen. Det visade sig dock, att de
tre grupperingarna inte var helt statiska utan att deltagare rörde sig
mellan olika grupper beroende på vilken kategori som var i fokus. Detta
försvårade arbetet med att se samband mellan olika kategorier, men
resulterade också i en vidare beskrivning av deltagarnas upplevelser.
Det visade sig också att de tre grupperingarna inte föll ut från alla
kategorier. Analysen av kategorin Arbetsmetod resulterade endast i två
grupper och ibland fanns övergripande teman som genomlös samtliga
deltagares berättelser. En mellangrupp identifierades, bestående av
deltagare som var ambivalenta i sitt uttryck och hade drag av de bägge
andra grupperingarna, men även sina speciella kännetecken. Analysen
resulterade således i att kategorierna kunde uppdelas i två eller tre
grupperingar. Övergripande etiketter och nyckeltermer identifierades
för de olika grupperna inom varje kategori som beskrevs i en mer
utförlig narrativ form med stöd av citat.

De tre grupperingarna, noviser, lärjungar och mästare, illustrerar
deltagarnas förändringsprocess mot större medvetenhet, omställning,
aktivt deltagande och självständighet i att hantera sin depression inom
ramen för ett självhjälpsprogram. Tabell 4 placerar in de tre
grupperingarna i de fyra övergripande kategorierna.

Tabell 4
Upplevelser hos noviser, lärjungar och mästare utifrån de fyra övergripande kategorierna

NOVIS LÄRJUNGE MÄSTARE

BEHANDLINGENS
INNEHÅLL

Läsa
Teori
Strandar

Läsa/Göra
Omställning
Försöker

Göra
Praktik
Överkommer

DRIVKRAFTER
Saknade push
Saknar stöd

Otillräckligt
Upptäckt behov

Förstärkning
Proximalt stöd

INSTÄLLNING Besvikelse Rädsla Hopp

EFTERÅT Medvetenhet Integrerat Autonomi

Ett exempel på hur upplevelser från en och samma deltagare kan falla
inom flera grupperingar, är deltagare Sebastian som arbetat sporadiskt
och läst materialet snarare än gjort övningar. Dock har han ändå varit
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strukturerad och försökt tillämpa sina insikter. Att denna deltagare
slutligen faller inom grupperingen novis i stället för mästare är för att
han betonar vagt formulerade intellektuella insikter som inte kopplas till
konkreta upplevelser, snarare än att exemplifiera upplevelsebaserade
insikter som givit honom något mer än medvetenhet. Ytterligare ett
exempel på hur en deltagares upplevelser kan återfinnas i flera
grupperingar inom ett tema, är deltagare Sandra. Hennes berättelse ger i
vissa fall uttryck för upplevelser som passar in i alla tre grupperingar,
vilket visar på hennes utveckling under behandlingstiden. Att hon
slutligen faller inom grupperingen mästare är ett tecken på hur långt hon
har kommit i den processen. Förutom att fokusera på teori och göra en
omställning har hon också kommit till att börja praktisera.

Noviser. Det mest kännetecknande för denna grupp när de beskri-
ver sitt arbetssätt är att det mer handlat om att läsa än att göra, det vill
säga att de i sina beskrivningar inte framhåller övningar och praktiska
tillämpningar, utan mer talar om ökad medvetenhet och intellektuell
insikt. Övningar och upplevelser spelar en perifer roll i deras berättelser,
vilket kan tyda på att de tillskriver praktiskt tillämpade övningar en
mindre betydelse. Istället fokuserar de mer en intellektuell medvetenhet
om sina problem och vad som kan göras åt dem.

Sitt arbete beskriver de som oregelbundet eller osporadiskt. Deras
beskrivningar av hur de tagit del av texterna präglas av att de antingen
läst alltför snabbt, oregelbundet, ytligt eller enbart vissa delar av
texterna. Det har även hänt att de inte hunnit med det som de velat göra.
En del övningar har hoppats över och andra har bara genomförts till
hälften. Det har varit svårt för dem att fullfölja alla delar i behandlingen
och i vissa fall har den avbrutits. Efter behandlingens avslut har arbetet
avstannat, och de har inte fortsatt att aktivt arbeta med det som de lärt
sig. Ett hinder i arbetet har varit att de upplevde sig vara utelämnade till
att själva bestämma arbetstakt och arbetsmängd. Att externalisera
orsaker till sin depression tycks försvåra för noviserna att se möjligheter
till förändring liksom att ta ansvar för sin förändring.

Just när man är i något sorts mellanläge där, och man hankar sig framåt. Man
går där på sin spång, men det gungar lite, men man tar sig framåt, man går
och jobbar men på något sätt så är livet någon annanstans. Man är helt
inriktad på att man ska ta sig till jobbet, från jobbet, och dess emellan så sitter
man still i en soffa och bara stirrar rakt fram och i bästa fall så orkar man läsa
tidningen men inte så mycket i övrigt, och sedan går man och lägger sig, och
då kan man inte somna. Och så håller det på va, och på något sätt så har det
aldrig någon ände. (Catrine, s. 12)

Dessutom kan sägas att noviserna berättar att arbetet under behand-
lingen har bestått i att läsa och de minns förhållandevis lite från
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behandlingsperioden, även om de berättar att de tänkt efter utifrån
det som de läst. Flera saknar kommunikationen, att få en push att
jobba vidare, eller någon att visa upp vad man åstadkommit och få
feedback på detta för att utvecklas. Efter behandlingens slut tycks de
bära med sig en längtan efter kontakt samt en insikt om sina behov.
Flera kände sig ensamma och utelämande under behandlingen. När
de stött på hinder har de strandat och misslyckats med att över-
komma dem. I vissa fall verkar de vara kvar i ett depressivt tänkande.
Besvikelsen över att hamna i en annan behandlingsgrupp än den
önskade, har påverkat deras föreställningar om vad behandlingen kan
ge dem. Ytterligare besvikelser är den över att resultatet inte blev det
förväntade samt besvikelsen över att inte få mer stöd från projektet.
Alla har dock fått aha-upplevelser och ökad medvetenhet om hur
problemen kan påverkas och har förändrat vissa saker i sina liv. Flera
såg behandlingen lite som en kurs, eller som något förebyggande som
gav en abstrakt förståelse. Vissa såg sig inte som deprimerade, och
hade svårt att identifiera sig med och ta till sig materialet. Av olika
skäl har de tappat sugen, motivationen eller tröttnat, vilket minskade
engagemanget i arbetet. Flera avbröt behandlingen, eller fullföljde
den endast delvis. Någon anser sig förbättrad av andra orsaker än
behandlingen och andra tycker sig behöva ytterligare hjälp för att
kunna fortsätta sin behandling. Deras öppenhet om sina problem
verkar begränsad och många säger sig sakna någon att tala med om
sina problem. Om man ser till CGI-skattningarna för denna grupp ser
man att den kliniska bedömningen av deras förbättring sedan första
intervjutillfället fram till sexmånadersuppföljningen, är liten eller
ingen alls. Behandlingen har alltså inte varit så hjälpsam för dem.

När noviserna beskriver vad de tycker har varit verksamt i behand-
lingen, talar de vagt och på en allmän nivå om intellektuella insikter. De
lyfter fram en medvetenhet om hur saker förhåller sig och de beskriver
tankeställare och generella idéer som har belyst deras problem.

I början var det mycket att man skulle skriva ihop vad man tyckte och kände
under olika situationer och det var ganska, det var ju tidskrävande i sig, även
om jag, jag tycker att det var väldigt bra att jag fick tänka igenom olika
situationer och hur saker påverkar mig och och det blir som en tankeställare
att det här kanske inte är så bra. Jag borde göra så här. Och det är säkert syftet
med det i början också, tror jag att man får koll på sin egen situation. (Karl,
s. 2)

Antingen fokuserar de på upptäckter de gjort kring sig själva eller om
frågor som väckts kring vad de behöver för att må bättre. En deltagare
har framförallt upplevt behandlingen som något förebyggande, ett sätt
att lära sig verkyg och metoder som kan användas i framtida perioder av
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nedstämdhet. Detta gör att behandlingen får ett mer teoretiskt än
praktiskt innehåll, eftersom han inte behöver tillämpa övningar och råd
just nu, utan väntar med dem till senare.

Jag skulle behöva göra det i förebyggande syfte också. Jag kommer inte att
göra det när jag mår dåligt, sätta mig och läsa, utan då kommer jag säkert att,
då blir det inte att man gör det utan jag tror nog att jag skulle behöva titta på
det nu, till exempel. Bygga upp nåt slags försvar kanske inför eller en
handlingsplan. (Karl, s. 11)

Noviserna beskriver ett teoretiskt arbetssätt och upplever att det finns
ytterligare steg att ta i arbetsprocessen. Medan det är gemensamt för
noviserna att de möter problem, finns det skillnader i hur det har gått
till, vilket till viss del beror på vilket hinder de stött på.

Det har väl gett mig en medvetenhet. Men sen är det tror jag lite att, jag har
nog kommit på att man är nog rätt lat av naturen, för man tar ju gärna
genvägar, och kanske inte gör sådant, som man egentligen skulle behöva. Det
kanske känns jobbigt eller så tränger man bort de här komma-ihåg tankarna.
Det har man nog blivit medveten om att det är lätt att göra så. Om man fick en
arbetsuppgift om att man skulle göra så och så, så kanske det kändes lite
jobbigt och så, men egentligen så var det ju intressant men ändå så... kände
kroppen det lite jobbigt. (Sebastian, s.1)

Alltså resultatet är väl färdigt, men egentligen är det inte färdigt, det skulle ju
egentligen jobbas på och tänkas och.. det är lite svårt. (Sebastian, s. 4)

Exempel på vad som upplevts som hindrande har varit bristande moti-
vation att uthärda, svårigheter att tillämpa insikter i vardagen samt att
vara stressad och därmed inte kunna avsätta tid till behandlingen och
göra den fullt ut. En deltagare beskriver det som ytterligare en börda.

Jag hann inte med, helt enkelt. Jag kände att det blev en press, liksom. Det
blev en ytterligare press på min situation... Jag började ganska bra. Men det
blev kanske att jag släppte det mer och mer och mer för det var ju mycket
uppgifter som grundades på det man hade gjort tidigare också. Så då blev det
egentligen svårare för mig att fortsätta. (Karl, s. 2)

Ja, så det blev ytterligare en börda då, så då kände jag att det är inte riktigt vad
jag behöver det här. (Karl, s. 5)

De upplever att feedback behövs för att de ska komma vidare när de
stöter på något svårt. De efterfrågar hjälp med hur man ska gå tillväga
när det bli svårt och vill få stöd och struktur på vägen. Det mest känne-
tecknande för deras upplevelser gällande drivkrafter är besvikelsen på
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den uteblivna kommunikationen och saknaden av det stöd eller push
som de tycker sig behöva. De uttrycker också en önskan av att bli sedda.

Novisernas upplevelser av hur deras motivation utvecklats under
behandlingstiden, handlar till stor del om brist på stöd och själv-
ständighet. Denna brist kan dels handla om att de saknar stöd eller att de
upplever att de fått fel form av stöd. Detta resulterar i att de känner sig
ensamma eller utlämnade till att klara sig själva, eller att stödet upplevs
som belastande. Deltagarna känner sig vilsna i strukturen och ute-
lämnade till att genomföra programmet efter bästa förmåga, utan att
kunna få stöd av någon som berättar hur det ska gå till. Detta upplevs
som en paradox för dem, i och med att oförmågan att lösa problemet
själv upplevs som en del i deras depression och anledningen till att de
sökt hjälp.

Ibland kändes det helt okej, och ibland var det lite sådär. Man visste inte heller
i vilket tempo man skulle göra det. det var lite svårt att hitta sånt att fråga om,
det var mer att man kunde köra på.. så mycket som man ville själv. (Sebastian,
s. 2)

Att det fattas någon som kan ge en push till att jobba vidare med
materialet på egen hand får deltagarna att känna sig utlämnade till sin
lathet, sin bristande motivation, sin trötthet eller tidsbrist.

För det är ju lite problemet när man är nedstämd och deprimerad, att man har
inte drive själv på något vis. Så har man kommit så långt att man frågar efter
hjälp, då behöver man oftast pushas på ganska ordentligt, för att det ska göra
någonting, annars blir det ju bara att man.. ja, man blir sittandes med det
också (Catrine, s. 7)

Karl som fått epostbehandling hade hoppats på större flexibilitet och
upplevde kontakten med behandlaren som ytterligare en stressande
belastning. Andra har upplevt att avsaknaden av kommunikiation har
gjort det svårare för dem att uthärda hinder.

Ja, för mig själv tror jag det är viktigt, att kunna visa för någon, att det här och
det här har jag gjort, och sen att man kanske får respons ... som säger vad de
tycker. Det är väl en form av bekräftelse eller något sånt. Så blev det ju inte
här. (Sebastian, s. 11)

Noviserna har beskrivningar av hur de har försökt överkomma hindren
genom att strukturera eller minimera för att klara av det, till exempel
genom att hoppa över vissa delar alternativt att göra uppgifterna till
hälften. Ett annat sätt att hantera hindren har varit att undvika dem,
liksom Karl beskriver.
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Ja, jag gjorde ju mig av med den saken (skratt). Eller inte gjorde mig av med,
jag slutade ju göra alla de här uppgifterna. (Karl, s. 5)

Mm, ja det var ju lite så där att, det var ju lite lättnad att det var över eller vad
man ska kalla det (stort skratt). (Karl, s. 12)

Denna deltagare fortsätter med att beskriva hur han strandat men ändå
fortsatt framåt fast på halvfart.

Man tog väl det som var, det som jag kände att det här, det kan jag ha nytta av
kanske och det här. Ja, en del gånger kanske det var det här är lite jobbigt för
mig, men jag tycker att det ger nånting. Jag försökte kolla igenom vad det var
som jag kände att det här, det här kan jag ha nytta av. Även om jag blev att jag
planerade in [aktiviteterna], men jag gjorde inte den här uppföljningen hur
mådde jag när jag gjorde det här. (Karl, s. 7)

Ja, nu när jag äntligen tog mig tid att träna, hur kände du nu. Tycker du, då
skulle jag skriva första hur det kändes innan jag gick dit och hur det kändes
efter och eh, Nej, jag tyckte det var alldeles för tids, det var ju flera saker var
enda dag som man skulle planera in under en hel veckas tid. (Karl, s. 7)

Ytterligare ett sätt som används för att hantera hinder, är att välja en
lättare väg som går runt hindret. På så vis finns rädslan för hindret
fortfarande kvar, men det upplevs som mindre farligt att undvika
hindret än att ta itu med det. Deltagarna i novisgruppen tycks
externalisera orsaker till deras depression, och distanserar sig därmed
från möjligheten att agera och själva ta ansvar för sin förändring. Externa
orsaker som anges är medicinska orsaker, att depressionen beror på
samhällsstruktur, öde, barndomsförhållanden eller stress. Motivationen
att genomgå modulerna har även sjunkit när deltagarna upplevt att de
förbättras av externa orsaker som de inte kopplar samman med
behandlingen.

Novisernas berättelser tycks vara färgade av en viss ambivalens kring
huruvida behandlingen skulle kunna ge något eller inte. De undrar om
behandlingen verkligen passar för dem och har föreställningar kring
vem den egentligen är bra för. De är inte riktigt nöjda med behandlingen
och de tycker inte att det har hjälpt så mycket som de hoppats på, men
ingen utrycker rent ut att de tycker att behandlingen var dålig. Det tycks
som att varje person har sin egen förklaring till varför det inte blev så bra
för just dem. De ger uttryck för en kvarvarande hoppfullhet trots
besvikelsen över att behandlingen inte blev som de tänkt sig. Att
besvikelsen påverkar motivationen, uttrycks av följande person i
kontrollgruppen som fick vänta åtta veckor innan hon fick tillgång till
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materialet, och som under den tiden upplevde att hon blev bättre av
andra orsaker.

Om man inte mår bra, så har man ju alltid en förhoppning om att man ska
hitta någon sorts medicin, så att säga, som hjälper. Och då skruvar man ju
oftast upp förväntningarna en hel del. Sen när man inte får tillgång till det på
en gång då är det ju lite som att.. hälla vatten på elden kanske, då slocknar
den... tron på hela.. Även om jag visste, det är lite svårt att förklara, jag visste
ju att det var upplagt på det här viset, jag kan ju inte säga, att hade jag vetat
det skulle jag inte gått med utan så är det ju inte. Det är mer att jag upplevde
det så helt enkelt att när det inte händer något så tappar man sugen lite
granna. (Catrine, s. 4)

I: Den här nyfikenheten som du sa att du kände precis innan du började, vad hände
med den under tidens gång?

D: Ja, den blev lägre med tidens gång. Man hade kanske förväntat sig något,
att det skulle bli mer resultat eller så..  det kanske var en form av förhoppning
eller något, en stor förändring eller så eller ja … jag tror att den avtog efter-
hand, som jag kände ungefär vartåt det lutade åt. Det tror jag... Ja. Man kanske
kände att det, det blir väl ungefär så här. Jag hade kanske hoppats på att det
skulle bli lite.. nåt större av det eller så. (Sebastian, s. 10)

Förväntningen var nog mer än vad resultatet vart. (Sebastian, s. 2)

Trots dessa brustna förväntingar fortsätter vissa deltagare i behand-
lingen, drivna av pliktkänsla eller uppfostran, att göra klart det som
påbörjats. Deras egna drivkrafter har inte räckt hela vägen, istället finns
en skuld över att man inte hunnit med.

Även om det inte vart som jag hade tänkt, eller önskat mig, men det beror ju
mycket på mig själv.... Jag tror ju ändå att det är ett fungerande koncept. (Karl,
s.11)

Ja, det ligger väl i .. uppfostran höll jag på att säga men att kunna slutföra
saker, och inte bara skita i saker, och sen vill man väl ändå göra det färdigt för
sen.. Jag är en sån människa, om jag gör en sak, så gör jag det klart.
(Seabastian, s. 12)

Vissa av deltagarna som ger uttryck för denna besvikelse avbröt behand-
lingen, andra fullföljde men gjorde inte hela, utan bara vissa delar. En
deltagare gjorde dock allt, men tyckte det var svårt att veta vad han
skulle göra av det han lärt sig.

Man kan ju gå igenom saker och ting och göra dem så att man gör det
mekaniskt, höll jag på att säga. Man gör det lite, eller man kanske inte tar åt
sig så mycket, men ändå så kan man ju klara av det. (Sebastian, s. 11)
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Deras besvikelse är kopplad till olika saker. Några av dessa är att
behandlingen inte passat just dem eller just nu, att man själv har
misslyckats att tillgodogöra sig behandlingen, att man hamnade i fel
grupp, att materialet var en besvikelse, att det var för mycket att göra
eller läsa, att behandlingen var för kort, att man inte fick det stöd man
önskat eller att tempot var för snabbt altenativt för långsamt. Samman-
fattningsvis kan man säga att för denna grupp infriades inte förvänt-
ningarna. Upplevelsen av att det inte riktigt passade en själv, men
säkerligen kan vara en bra behandlingen för andra, uttrycks av
noviserna. Dock finns en viss nyfikenhet på om man kan gå tillbaka till
materialet och få ut mer av det om man anstränger sig mer.

 Lärjungar. Det som är gemensamt för lärjungarna är beskriv-
ningarna av att uppleva en rörelse mot en djupare medvetenhet. Deras
medvetenhet kommer från upplevelser och de har insett olika praktiska
tillämpningsområden för sina insikter, men de upplever att de behöver
mer hjälp med sina problem.

Och på så sätt har jag blivit medveten om hur konstigt jag tänker ibland och
hur det påverkar mitt humör och att jag blivit bättre på att tänka andra
tankar.” (Anna, s. 19)

Denna grupp har fått CGI-skattningar på lite eller mycket förbättring.
Lärjungarna har gjort en hel del framsteg, men de är inte riktigt nöjda.
Deras berättelser är konkreta och innehåller specifika exempel. Deras
berättelser av hur de använder sig av behandlingen efter dess avslut,
visar att de har integrerat den i olika grad. Kanske beror detta på att de
fullföljt den med olika mycket noggranhet. De som haft epostbehand-
ling, tycks vara mer ambivalenta än de andra. Samtidigt som lärjungarna
talar om att det verksamma i behandlingen har varit att omdefiniera,
skapa struktur, ta sig förbi det jobbiga samt inse att det jobbiga är det
givande, lägger de stor betoning på att bryta en barriär, hitta ett nytt sätt
samt komma till insikt, liksom noviserna gör. Deras berättelser färgas av
att de upplever sig vara ensamma med sin behandling. De lever i en
kontext där det finns stöd, men de har inte riktigt vetat hur de ska
använda den. Det mest utmärkande för lärjungarna är den ambivalens
som finns med i deras upplevelser. Något som särskiljer dem från
noviserna samt mästarna är rädslan eller skepsisen inför
internetbehandlingen.

De talar om en inre omställning eller attitydförändring som resulterat i
ett annat sätt att tolka omvärlden, även om det fortfarande finns en
tvekan eller ambivalens inför att agera annorlunda. De framhäver också
vikten av att få prata om det som tyngt dem.
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Om man tar det här med barnen som är väldigt känsligt alltså, för det är sånt
som man inte kan prata om. Det kunde jag prata om [under behandlingen] och
får så att säga respons på det. På ett bra sätt. Och det var väl rätt så avgörande,
tror jag. För, för det är ju det man behöver på nåt sätt att man får. De känslor
man har, de måste tas på allvar på nåt sätt. Även om det inte verkar så viktigt
eller det där kan man göra si och så och då blir det bra. Men så funkar ju inte
känslor. Men däremot så, jag accepterade aldrig riktigt det här med att bli
deprimerad. Då kan jag i stället så att säga försöka ta itu med det… Att i stället
för att så att säga gå i en neråtgående spiral, så gör man ändå den där
analysen…  En attitydförändring, tycker jag nog man kan säga, liksom att man
tar uti med det på ett annat sätt, det tycker jag. (Björn, s. 11)

 Denna omställning upplevs som en nystart för dem.

Och man ser att det liksom, man funderar vidare på vad det är för ett slags liv
man skapar åt sig i framtiden. Man kanske inser hur, ja, det är komplicerat att
leva ensam, det är det, när man är van vid att leva i en familj. (Erik, s. 7)

Jag, jag känner att det var, det var väldigt bra. Jag ångrar inte att jag tog det
steget, utan det är snarare att man själv får prova på saker och kanalisera.
Hade jag inte gjort det så hade jag kanske fortfarande funderat på att göra det,
för att se vad det innebär. (Erik, s. 17)

Ytterligare en kännetecknande upplevelse bland lärjungarna är att de
uttrycker att det har försökt att överkomma hinder, men inte är helt
nöjda med den framgång de nått. Därefter har vissa deltagare fallit
tillbaka i gamla beteenden, medan andra har styrt undan för hindren och
hittat en annan väg, till exempel att avbryta behandlingen.

Jag vet inte, för nu när vi sitter och pratar om det så börjar jag fundera... om
jag... för att delvis, på något plan, tvingade mig själv att bli bättre för att inte
behöva göra det [Behandlingen]. Jag vet inte riktigt om jag... (Mats, s. 13)

Att lärjungarna klarat av vissa saker, men fortfarande ser en del problem
att jobba vidare med, resulterar i en osäkerhet om vad de faktiskt
uppnått i behandlingen. De oöverkomna hindren finns med som en
påminnelse om att de inte lyckades fullt ut. Gemensamt för dem är att de
stött på hinder, men kommit vidare utan att lösa problemet. En
ambivalens kring bedömningen av deras egen insats i behandlingen
framträder. I deras försök att omdefiniera hindren har de använt sig av
strategier som även förekommer hos mästarna, till exempel att omdefini-
era samt att uthärda. Det förekommer att de faktiskt upplever sig ha nått
framgång och blivit bättre, men att de senare faller tillbaka. En deltagare
uttrycker att det är svårt att värdera behandlingsresultatet i och med att
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han är osäker på huruvida det kan vara förstört eftersom han började
medicinera en tid efter behandlingens slut.

De upplever att behandlingen varit otillräcklig. De har visserligen
kommit ganska långt, men de hade behövt lite mer för att bli själv-
ständiga i sin självhjälp. De har inte blivit självgående och inte kommit
till den punkt där de kunnat gå vidare med behandlingen i lagom takt
och med rätt balans av krav och självständighet.

Ibland tyckte jag att det var tungt, att det var jobbigt. Ehm. Så jag tog nog tag i
det [övningarna] om det var en bra dag (skratt). (Anna, s. 7)

Den otillräcklighet som lärjungarna talar om när det gäller att över-
komma hinder, visar sig när de berättar om drivkrafter. Deltagarna i
denna grupp är nöjda, men de upplever att något har saknats som
minskat deras motivation. Det som framförallt har saknats är ytterligare
kontakt eller mer och djupare samtal om aspekter som upptäckts i
behandlingen.

Jag tycker att materialet var väldigt bra, det här med att läsa och så, men jag
vill nog lägga till mer bara samtalskontakter, alltså mer kombinerat både och...
Och följa upp tillsammans med nån. Då tror jag att jag skulle ha tagit det mer
på allvar. (Anna, s. 10)

Det här åtta veckorna gick väldigt snabbt, kan man säga. För jag tyckte väl
kanske att även om jag säger att det här passade mig, så vid något läge vet jag
att jag nog efterlyste samtalet. (Björn, s. 8)

Deltagarna från epostgruppen lyfter fram vikten av att få tala med en
utomstående, och menar i vissa fall att det varit svårt att vända sig till
familjemedlemmar. Samtidigt som lärjungarna efterfrågar mer kontakt
med behandlare från Klaraprojektet, har de börjat använda sig mer av
sociala kontakter i arbetet med sina problem. De har upptäckt vad det
kan ge att ha kontakt med andra i samband med att arbeta med sina
problem och upptäckt att de saknar samtalet, inte bara att få respons.

Ja, mer krav på nåt sätt, skulle jag tro, en kontakt med nån att prata med, det
tror jag hade varit motiverande för mig (Anna, s. 12)

Vissa lärjungar lockades av distansen i självhjälpsbehandling, men har
kommit fram till att de vill ha närhet. Den längtan efter mer samtals-
kontakt som växt fram under behandlingen tycks vara präglad av en viss
ambivalens.
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Jag tror inte att det spelar så jättestor roll vem man egentligen pratar med. En
psykolog kan ställa riktigt bra frågor, men det att prata med mamma, det är ju
inte fullständigt blåbärsfrågor, utan hon ställer ju också frågor som är
tänkvärda, och... Så mycket liksom, på det sättet så tror jag att materialet gjort
så man tittar i det lilla i.… hjälpte mig få den där kicken att börja prata mer
och när man liksom väl har börjat göra det, så, då blir det bara bättre och
bättre. (Mats, s. 16)

Upptäckten av vad sociala kontakter kan ge och vikten av stöd från
närstående, visas hos denna deltagare genom en framväxande nyfiken-
het och en självförstärkande process när han väl börjat ta kontakt med
andra. Han betonar också att samtalet är väsensskilt från att läsa en text,
gällande vad det ger.

Ja, att kunna prata med [närstående] det var väldigt viktigt för mig, det blev
mycket lättare för mig själv att erkänna inför mig själv också när jag hade
börjat prata med dem. (Mats, s. 11)

Ambivalensen uttrycks också av en person från kontrollgruppen som
beskriver ett behov av samtalskontakt för att motivera sig i behand-
lingen, men samtidigt drar sig för att ta kontakt med såväl familj som
behandlare.

Det var nån [från projektet] som skickade till mig, men jag tog inte kontakt
med nån…. Det kändes konstigt, tyckte jag, att mejla med nån anonym som
man inte träffat. Ensamt, tycker jag (Anna, s. 8).

Det är ju det att det är ju inte frid och fröjd att stångas med sina inre problem
och det får man ju göra när man sätter sig och.. man får ju oundvikligen en
tankeställare när man... och det var väl det att de dagar som det kändes bra
då... Jag antar att det var en sån grej som gjorde att... På sätt och vis är det väl
en fråga om bristande disciplin. (Mats, s. 7)

Några av lärjungarna har tillfrisknat från sin depression, vid sidan om
behandlingen, på egen hand, och genomförde bara behandlingen till viss
del och tillskriver istället förändringen externa faktorer utanför
behandlingen. En rädsla inför vad behandlingen ska medföra, uttrycks i
det skrämmande att bli inträngd och begränsad i behandlingen. En
skepsis till behandling, KBT och självhjälp framträder i deras berättelser.
Att det är läskigt att ha kontakt med en behandlare är en annan sak som
bidrar till deras skepsis.

Jag, jag skulle känna att om jag kom dit där jag mår så pass bra att jag inte
behöver använda materialet, så behöver jag heller inte lägga tid på det eller....
någon del av mig var hela tiden lite rädd för det liksom att, jobba med det, jag
vet inte riktigt...  Jag tror inte det var materialet i sig som skrämde mig, utan
jag tror att det mer var jag som hypade.. lite.... Det var på något vis.. jag vet
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inte, jag kan ha varit rädd, tänk om jag sätter mig här och tycker att det, ballar
ur.. (Mats, s. 14-15)

Efter behandlingens slut fanns en rädsla kvar men med en viss
nyfikenhet inför om behandlingen kunde ha gett mer om deltagaren
vågat mer.

Det börjar ju kittla lite igen, och.. skulle kanske vilja titta mer på det, även det
är lite.... eller... Det är ju inte ointressant i allafall, det är ju lärorikt. Då såg jag
väl det som ett nödvändigt ont. Idag känns det liksom bra.... Nu ser jag det väl
mer som en kurs, en kurs man skulle kunna titta mer på, för den var nog inte
så tokig ändå. (Mats, s. 17)

Gemensamt för de deltagare som kommit att kallas lärjungar är att de
berättar att de förbättrats och använt nya strategier, men inte jobbat
enligt materialet. De säger sig ha gjort en del saker i behandlingen, läst
vissa saker och praktiserat vissa moment. Snarare än att agera, beskriver
de hur de känt efter och fått en del aha-upplevelser. Genom att försöka
och se möjligheter, har de fått vissa lärdomar om sig själva. Behand-
lingen upplevdes av vissa som tråkig eller farlig. Vissa beskriver hur de
distanserade sig från behandlingen och började jobba med sina liv, utan
att begränsas av en behandlingsstruktur. Trots att de berättar att de bär
med sig lärdomar och verktyg, ser de inte sig själva som helt själv-
ständiga i sin förändringsprocess. Detta kan tolkas som att de inte tror på
sin förmåga att helt på egen hand kunna axla ansvaret att hjälpa sig
själva. Upplevelsen av att verktygen och förmågan inte räcker hela
vägen fram, gör att de vet vad de behöver, men tycker sig behöva stöd
för att jobba med problemet. Samtidigt som de beskriver en ökad
acceptans för sina problem, tycks de bära på en rädsla för vad en
behandling skulle kunna innebära för dem. Därmed är deras
tillfredsställelse över behandlingen färgad av en viss ambivalens inför
om det egentligen finns mer att få ut av behandlingen.

Men jag känner nu när jag sitter och pratar att jag har nog fått med mig väldigt
mycket ändå. Ja, jag har nog tagit med mig en del tankar ändå. Men jag har
inte brytt mig om att fundera så jättemycket på det. Men jag tror att jag har
gjort det. (Anna, s. 14)

Egentligen så fick väl inte Klara så stor betydelse som det skulle kunna ha
haft, men det beror nog på att jag var för feg för att ta till mig det, för jag
använde inte materialet tillräckligt mycket, utan... på något vis blev det väl att,
jag ordande upp tillvaron ganska bra ändå. Och det kanske är därför, som det
inte blev att jag tittade mer på materialet eller liksom jobbade mer med det. I
början tittade jag väl på det, och de första grejerna, jag fick en del tankeställare
när jag gjorde det, den bit jag tittade på.. (Mats, s. 1)
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Mästare. Den grupp som kallas mästare har i hög grad fullföljt
behandlingen och de mår överlag bättre och de är nöjda med behand-
lingen. Deras CGI-skattningar ligger på antingen mycket eller väldigt
mycket förbättring. Deras berättelser är fyllda av konkreta beskrivningar
av vad de gjort och de berättar om hur de har tagit sig tid och jobbat med
och prövat sina insikter i nya situationer. Deras upplevelser gestaltar en
process, där deras utveckling visar sig genom ett perspektivskifte. När
det gäller fokus i behandlingen och vad de tyckt varit verksamt, betonar
de att ta sig över det svåra samt angripa problem på ett nytt sätt. De talar
även om att överkomma mentala spärrar och att skifta fokus. Tydligt för
dem är utvecklingen mot ett mer assertivt agerande, där de tar plats och
tar för sig av det som upplevs viktigt för dem.

Det känns som om jag har tagit makten över mitt liv. Men jag ska inte säga…
Jag är inte villig att säga att det bara är KBT:s program som har gjort det, men
det har säkert gjort sitt till, vissa saker där och olika sätt att tänka som jag har
ändrat på, det tror jag. (Ingrid, s. 2)

Men nu känner jag mig som en normal människa, jag kan gå upp klockan 7 på
morgonen, och sen behöver jag inte gå och lägga mig, utan jag kan hålla igång
från morgon till kväll som en vanlig människa. (Ingrid, s. 10)

Det som kännetecknar mästarnas arbetsmetod är att de avsatte tid till att
arbeta med innehållet i behandlingen, och de skapade en struktur för när
och på vilket sätt de läste texten och arbetade med övningarna.
Övningarna och görandet, det vill säga momenten där de aktivt
tillämpade och därigenom testade nya beteenden i sin vardag, framhölls
som de viktigaste elementen i behandlingen, eftersom de därigenom fått
upplevelsebaserade erfarenheter och insikter. De beskriver sitt arbete
med texterna och övningarna som ambitiöst och entusiastiskt och de har
vågat utsätta sig för jobbiga övningar och framhärdat när det känts
tungt. En viss flexibilitet återfinns i deras inställning till materialet i
behandlingen; avsnitt som de inte identifierar sig med har inte hindrat
dem i deras arbete. Dessutom har de varit flexibla i att kunna integera
insikter och färdigheter i sin vardag. De tycker att det här arbetssättet
har bidragit till att de fått ta eget ansvar för sin behandling, genom att
till exempel “tvinga“ sig till att ta tag i olika problem och göra något åt
dem. Detta är något som de uppskattar och de menar att det är centralt
att de själva gjort allt arbete och lyckats förmå sig att bli bättre. När
mästarna beskriver vad de anser varit viktigast i behandlingen och vad
som varit verksamt, fokuserar de på processaspekter som avspeglar sig i
hur de lever sina liv idag.

Jag tror att det är mycket att förändra tanken, hur jag tänker på saker, liksom
att det går att dela upp saker och… jag återkommer till det, men det är det
som har fastnat då. (Sandra, s. 11)
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Det var fruktansvärt jobbigt (skratt). Så att efter att jag fick in det här tänket att
om jag bara reser mig upp. Jag kan ta fram vattenkannan, jag kan ställa den på
diskbänken och då är det lika bra att fylla upp den med vatten när jag ändå är
där, och då kan jag ju ta ett rum, och sen när jag väl har kommit igång så tar
man ett rum till.... Jag bara tittade på det innan och liksom tyckte att  ”Å, vad
jobbigt.” Men nu, nu, nu bara gör jag det igen, som vanligt alltså, som jag
gjorde innan jag blev lite mer nedstämd. (Sandra, s. 9-10)

De visar med konkreta exempel på hur de har tillämpat sina kunskaper,
nått insikter och integrerat dessa i sina liv, genom övningar i materialet,
aktiviteter och genom att pröva nya beteenden.

Jag fastnade väldigt lätt i negativa tankar... Jag fastnade otroligt lätt, jag kom
inte ur liksom. Då blev det här, de här övningarna var jag ju tvungen att gå
igenom och då lärde man sig att se på ett helt annat sätt också, kring det här.
Vad min egen problematik var och vad jag mådde dåligt av. För det var ju en
terapi för mig. Det var ju en form av behandling, men det var samtidigt en
utbildning, i mig själv, lite grand. För jag hittade ju tillbaka till mig själv, för
den har jag ju förlorat någonstans på vägen. Det var ju därför jag mådde
dåligt, och här hittade jag ju mer tillbaka till mig liksom, vem jag är. (Julia, s. 2)

Läsa en massa text, javisst, jag kan läsa om det här, men det var först vid
övningarna som jag började förstå tycker jag. Det var ju först då man verkligen
började jobba ordentligt med.. Bara sitta och läsa en text, det kan ju vem som
helst göra, det behöver man inte gå in för att göra det. Men är det övningar så
blir det ju.. en annan sak. (Marcus, s. 9-10)

Genom att använda olika strategier har dessa deltagare, tagit sig förbi
och överkommit hinder. De berättar att de haft hjälp av strukturen i
behandlingen samt att införa struktur i sitt liv. Strukturen har hjälpt dem
att fokusera på lösbara problem, prioritera sådant de behöver, planera in
roliga aktiviteter under veckan, samt ha en plan att följa i stället för att
falla in i gamla mönster.

Jag vet att hur viktigt det är att jag kan se till att jag mår bra, och göra grejer
som jag mår bra av... och välja och strukturera upp mitt liv, ordentligt. Att
kunna säga ja och nej, planera lite också, och hålla ut... (Kerstin, s. 5)

Förrutom att underlätta att ta tag i jobbiga saker, i stället för att undvika
dem, har denna strategi hjälpt dem att se att man kan tänka ett steg
längre. Detta går hand i hand med en annan strategi som deltagarna
använt sig av, nämligen att omdefiniera hinder. Att omdefiniera hindret
innebär att deltagarna ser att hinder också kan vara en möjlighet, något
man kan komma över genom att tänka ett steg längre.
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I: Vad var det som gjorde att du kom upp den där lilla biten, så att du kunde fatta de
här besluten?

D: Det vet jag inte riktigt. Man ökar sin självkänsla genom att tolka situationer
på ett sätt som inte är negativt för en själv. På nåt sätt. Eller inser att
situationer som man har uppfattat som att det är nån som är irriterad eller
tycker illa om en, uppfattar man på ett annat sätt sen så man förstår att ”Aha,
de beter sig så av nån annan anledning” och då tappar man inte självkänslan
på samma sätt. (Erik, s. 11)

Ett ytterligare kännetecken hos dessa deltagare är att de har uthärdat när
det uppstått hinder, såväl krävande moment i behandlingen som jobbiga
men nödvändiga saker i livet. Det som hjälpt dem att uthärda beskrivs
som acceptans av situationen som den är, motivation till att må bättre
samt en tilltro på att det är effektfullt; att om jag kämpar så kommer det
löna sig.

Och sen… också det här att jag klarade det själv. Att jag lyckades att ta mig
igenom det där och kände att jag blev bättre. (Sandra, s. 19)

Effekten av att uppleva att hinder går att överkomma leder vidare till en
upplevelse av att det är just det jobbiga som är det verksamma. Dessa
upplevelser är gemensamma för flera deltagare i denna gruppering.

I: Du har ju pratat om några olika moment under programmet, först när du läste in
dig, och kände igen dig, och så veckan, och sömndelen. Vilken del var viktigast för dig?

D: Ja, det var nog ändå den där veckan [beteendeaktivering], trots allt, tror jag,
för den var jobbig, och den var så påtaglig, så medvetandegörande att ja, här
sitter jag och har inte en dag inte en timma uppsatt, och det är inget uppstyrt.
(Ingrid, s. 13)

[Funktionsanalyserna] tyckte jag var rätt så svårt…. Men det var, det är ändå
ett bra sätt att försöka och fundera på varför det blev som det blev. Och varför
man gjorde som man gjorde. (Björn, s. 6)

Bland mästarna upplevs den egna motivationen ha varit hög. För många
har lidandet som motivation, det vill säga motivation att lyckas göra
något för att komma ur sin depression och må bättre, varit drivande in i
behandlingen, för att sedan övergå till en motivation som byggs upp av
att deltagarna kommer i kontakt med positiva upplevelser. Motivationen
ökar när deltagarna under behandlingen upptäcker nya möjligheter eller
upplever att de mår bättre. Känntecknande för mästarna är att deras
motivation att slutföra behandlingen, samt motivationen att bli bättre,
har växt fram under behandlingens gång. Tillämpandet av behand-
lingen, framförallt genom de olika övningarna, har fungerat förstärkande
på så sätt att deltagarna upplevt att de själva har möjlighet att förändra
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sitt mående utifrån vad de gör. Detta tycks ha lett vidare till en inre
förstärkning som motiverar dem att fortsätta behandlingen. I denna
grupp inriktas motivationen på att bli bättre, medan motivationen att gå
klart behandlingen blir sekundärt, vilket är en skillnad från noviserna
och lärjungarna, där motivationen mer handlar om att gå klart behand-
lingen, utifrån pliktkänsla eller förhoppning.

Jag ville liksom, när jag gick in i projektet så var det liksom att försöka. Det var
något litet halmstrå där som jag greppade. Försöka få lite hjälp med
ledsenheten. Jag mådde ju inte bra, jag klarade inte av situationen liksom. Det
var väl lite det också att jag hoppades att det skulle, och sen kände jag väl lite
efter hand också att det kändes ju bättre. Och då vart ju det också lite
drivande, då att jag har ju faktiskt blivit lite bättre, nu, självförtroendet.
(Sandra, s. 13)

Kännetecknande för mästarna är att de erfar upplevelsebaserad
förstärkning samt att de sett flera användningsområden för behand-
lingens innehåll. Detta har fört med sig en lust till arbetet samt en
nyfikenhet på vad det kan ge. Att få respons på det man gjort och bli
förstärkt i att man själv klarar av, har lett till en upplevelsebaserad
övertygelse om att behandlingen fungerar.

Det är ju självklart att man har nedgångar men, de följs oftast av en uppgång,
och jag känner mig faktiskt nöjd med det jag gör och det känns jättebra.
(Marcus, s. 6)

Det egna ansvaret upplevs också öka motivationen på så sätt att
deltagarna tror på sin egen förmåga att hjälpa sig själva. Mästarna har
också upplevelser av att det är skönt att behandlingen inte är
samtalsbaserad.

Ibland kan jag tycka att det är jobbigt att sitta så här med någon som ska
försöka förstå mig och här fick jag istället jobba med mig själv.. på ett helt
annat sätt. (Julia, s. 1)

Ytterligare en kännetecknande aspekt för denna grupp är att de upplever
optimalt stöd, antingen från anhöriga, behandlare eller från programmet.
Vissa var mer självständiga än andra, men ingen av dem upplevde att de
saknade stöd, utan att de fick vad de behövde. De upplever en trygghet i
att det finns ett stöd om de behövde det.

Det kändes jättebra, faktiskt. Att det fanns någon som också tittade på
resultaten, och tittade på det som man skickade in… men det kändes ändå
skönt att få  en respons, även om det var över internet och det var självhjälp.
(Marcus, s. 11)
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De har också en föreställning om att projektet finns med som en trygghet
i bakgrunden av deras egen behandling. Efter behandlingens avslut finns
materialet kvar att gå tillbaka till, en har till och med genomgått hela
programmet en gång till efteråt. De talar om en kvarvarande tilltro på att
behandlingen är givande även senare i livet. De förmedlar en väldigt
positiv bild av behandlingen samt en positiv inställning till modellen att
göra detta över internet och med KBT.

Vissa beskriver vikten av att distansera sig från stödet, och betonar
vikten att få arbeta själva, och uttrycker sig positivt om att uppleva
autonomi och självständighet i arbetet. De tycker att det är viktigt att det
är just de själva som klarar av det, utan inblandning från behandlare
eller som i detta fallet en partner.

Han lät mig nog göra det ganska mycket själv, tror jag. Och det tror jag nog
egentligen var ganska viktigt, för min del. Att jag fick känna att det var jag
som klarade av sakerna. Så här i efterhand känner jag att det var nog ganska
viktigt att jag gjorde det själv och kände att jag gjorde och klarade av sakerna
själv. (Sandra, s. 13)

Även sociala kontakter framhävs som viktiga. En del beskriver även
betydelsen av att differentiera denna självständighet, och öppna upp sig
i förhållande till andra människor. Deltagarna i kontroll- och självhjälps-
gruppen har inte haft någon nära behandlarkontakt och har därför
behövt vända sig till personer i sitt privatliv för att få stöd. De har vänt
sig till familjemedlemmar och vänner, och upplever det positivt att ha
involverat närstående i behandlingen samt att ha öppnat upp en dialog
de saknat tidigare.

Och sedan, en annan bidragande orsak, tror jag är mina vänner också, som
inte ger upp. Som aldrig har gett upp, utan fortsätter att dra med mig, oavsett
om jag vill eller inte. (Julia, s. 10)

Jag har alltid sett mig som självständig, men jag upplevde ju.. man ser ju att
man är beroende av relationer. När man läser programmet blir man medveten
om andra relationer. (Ingrid, s. 8)

Mästarna uttrycker att när behandlingen upplevs fungera leder det till
en känsla av hopp. De kännetecknas även av att de integrerat behand-
lingen efteråt, dels genom en attitydförändring, men även genom att
praktisera sina insikter. Deras insikter är upplevelsebaserade och
övningarna har förutom insikter, givit dem en positivare självkänsla, där
de ser sitt eget ansvar, och de beskriver sig som mer öppna och
accepterande samt beskriver upplevelser av att de har gått in i en ny era
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och fått en nystart. De har erhållit en uthållighet efter att ha arbetat hårt
och har därmed en tro på att de själva klarar av bakslag i framtiden att
en tilltro till att kunna arbeta vidare med behandlingen senare i livet om
det behövs.

Jag känner inte att det blir för mycket, det är mycket och det är jobbigt, men
man vet att man tar sig igenom det. Och det är en sån där känsla som jag inte
hade tidigare. (Marcus, s. 15)

Upplevelser av att ha generaliserat sina lärdomar visar på att deltagarna
ser nya möjligheter och användningsområden till sina lärdomar. De
beskriver att de bär med sig ett automatiskt tänk, en modell eller en
struktur som man tror på och som integrerats i vardagslivet, och som de
kan tillämpa i olika situationer. Alla deltagare beskriver olika modeller
som de bär med sig. Det är inte bara en insikt, eller tanke, utan något
man tänker på och använder; ord man minns.

Sedan när man ser det själv helt plötsligt, och tänker så här, att shit, jag är ju
typ nöjd. Jag är som jag är i en situation som jag vill vara i. Och det finns
ingenting direkt man kan klaga på, och då insåg man ju att när man befann sig
i det tillståndet, så insåg man att, ja.. det kanske funkar.. Så.. det är väl gradvis,
med insiktskänslor. Det hände plötsligt, men det var ju som att, man insåg att
det hade gått ganska gradvis. (Marcus, s. 11)

I början var det en ansträngning, fram tills man, ja, tills det kom mer naturligt.
(Marcus, s. 7)

De berättar också om en acceptans för perioder av nedstämdhet, en
förberedelse för återfall samt en acceptans för den egna personen.

Det är ju självklart jobbigt att genomgå förändringar under lång tid. Man vill
ju att det ska hända nu. Man hade nu ändå gått och hoppats på att nu ska det
vara bra, nu ska allting vara toppen. Men på något sätt, så förstod man med
det här projektet, att det kommer att ta tid. Det är väl åtta veckor som det
skulle ta och.. det får ta den tid det tar. Man visste som att, under de här
veckorna så ska jag genomgå ett självhjälpsprogram för, mot depression, och
det är mitt ansvar. (Marcus, s. 6-7)
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Diskussion

De upplevelser som deltagarna i denna internetadministrerade själv-
hjälpsbehandling mot depression beskriver, har kategoriserats i fyra
övergripande kategorier. Dessa är Läsa och göra, som beskriver
upplevelser av behandlingens innehåll; Nån som.. bryr sig, vilket
beskriver deltagarnas upplevelser av drivkrafter; Det svåra är det givande,
där inställningar beskrivs samt slutligen; Orden man bär med sig, där
deltagarnas upplevelser av vad de bär med sig efteråt belyses. Från
beskrivningarna av upplevelserna kunde även tre grupperingar
särskiljas, vilka benämns Noviser, Lärjungar samt Mästare. Dessa
kategorier tycks vara mer adekvata för att beskriva deltagarnas
upplevelser, än beskrivningar av vad som särskiljer de tre behand-
lingsgrupperna epostgrupp, självhjälpsgrupp och kontrollgrupp.

Resultatdiskussion

Att bli självhjälpare. Utifrån de olika sätt på vilka deltagarna
integrerat behandlingen i sina liv, väcks frågor kring interaktionen
mellan deltagare och självhjälpsprogram. Hur metoder man lärt sig
under behandlingen integreras i vardagen under en längre tidsperiod,
kan påvisa vad som underlättar alternativt försvårar för patienter att
fortsätta att använda självhjälpsmaterialet efter behandlingens avslut. I
denna studie tycks detta ha kunnat gå till på olika sätt; genom att
modifiera modellen efter aktuell livssituation, lägga några få aspekter på
minnet, till exempel speciella ord, glömma bort det mesta eller minnas
upplevelsen av att det är möjligt att åstadkomma en förändring om
problemen skulle komma tillbaka. En intressant fråga är vad som krävs
för att de insikter och färdigheter man tillgodogör sig i behandlingen,
samt de upplevelser och minnen som skapas av att jobba med aktiviteter
och uppgifter, ska kunna integreras i deltagarens vardagsliv och
aktiviteter utanför behandlingen. Möjligtvis behöver de nya beteendena
få känslomässig förankring och tillämpas praktiskt för att kunna
generaliseras och automatiseras. Detta kanske även är nödvändigt för att
man inte bara ska bära med sig minnet av ett redskap, utan även veta
hur det ska användas.

Eftersom aktivitet, självständighet och eget ansvar är aspekter som
betonas i kognitiv beteendeterapi kan frågan ställas om dessa aspekter är
målet med behandlingen eller en förutsättning för lyckad behandling. I
en översikt av vad som kännetecknar de informanter som tillfrisknat
mest från behandlingen, väcks frågan om det finns speciella
förutsättningar för att få ut optimalt från en självhjälpsbehandling.
Uthållighet, att använda sig av stöd i omgivningen, mod, tilltro till egen
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förmåga och till att det kommer att gå bra, att se sitt ansvar istället för att
betona icke påverkbara externa orsaker till sin depression, att omsätta
teori i praktik, att kunna omdefiniera hinder och problem samt att
genom perspektivtagande öka sin acceptans för sig själv och sin
nuvaranade livssituation är egenskaper och förmågor som tycks särskilja
de mest tillfrisknade deltagarna jämfört med de minst tillfrisknade. De
självterapeutiska aktiviteter som Glasman, Finley och Brock (2004)
presenterar för ett vidmakthållande arbete återfinns i vårt resultat,
framförallt hos gruppen mästare, men även i viss mån i gruppen
lärjungar. Däremot framträder dessa upplevelser i mycket liten
utsträckning hos gruppen noviser.

En intressant aspekt i resultatet är att epostgruppens upplevelser tycks
falla inom eller nära grupperingen lärjungar, samt att de som förbättrats
mycket i kontroll- och självhjälpsgruppen tycks uppvisa en större
autonomi än epostgruppen. Det tycks finnas en tendens till att
epostgruppens deltagare i intervjuerna fokuserat mycket på
kommunikationen och responsen från behandlaren. Att de lyfter fram att
få tala med en utomstående behandlare och att få respons på sina tankar,
kan ställas i kontrast mot att  deltagare från de andra
behandlingsgrupperna i större utsträckning tycks betona stöd från sin
naturliga omgivning, i form av vänner eller partners. Efter
behandlingens slut, har epostgruppens stöd försvunnit och de har fått
arbeta vidare på egen hand, vilket kontroll- och självhjälpsgruppen
skolats in i att göra från första början. Informanter från kontroll- och
självhjälpsgrupperna uppskattar att ha kvar materialet och kan fortsätta
använda det i framtiden i nya situationer. Att de fått ta mycket eget
ansvar för att ta sig igenom behandlingen uppskattas av flera. Detta har
fått dem att känna sig självständiga i förhållande till behandlingen. Om
deltagarna i kontroll- och självhjälpsgruppen skulle visa sig vara mer
autonoma, kan det mycket väl var en konsekvens av det begränsade
urval av informanter som resultatet bygger på, men det kan även vara
intressant att spekulera kring andra förklaringar. En fråga som väckts är
huruvida det finns en risk för att deltagaren blir beroende av
behandlaren eller programmet, på så sätt att deltagaren fortsätter att vilja
ha mer behandling, om deltagaren inte kommer till en punkt där
han/hon upplever att det själv går att klara av sin behandling.

En annan frågeställning är hur det påverkar patienten att närstående
vävs in i behandlingen som stödpersoner, i stället för att en terapeut har
samma funktion. Ytterligare en fråga som kan ställas är hur deltagarnas
upplevelse av ansvar för sin depression samt upplevelse av möjligheter
att själva ta ansvar för sin behandling, påverkas av att de går en
självhjälpsbehandling jämfört med att gå i traditionell behandling hos en
terapeut. Att den sociala kontexten kan fungera begränsande liksom
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hjälpande väcker frågor kring vad som kännetecknar sociala kontexter
där anhöriga stödjer deltagaren i arbetet med behandlingen samt att
arbeta vidare efter behandlingens slut. På vilket sätt en patients
förändring påverkas av närståendes reaktioner samt inblandning i
behandlingen kan också belysa denna fråga.

Förändringsprocesser i terapi. De resultat som framkommit tycks
stämma väl överrens med annan kvalitativ forskning om förändrings-
processer hos deprimerade som genomförts inom traditionell psyko-
terapi. Vi har dels funnit att i stort sett alla de upplevelser som Clarke,
Rees och Hardy (2004) nämner återfinns i vårt resultat. Även de tre
förändringsmönster som Cummings, Hallberg och Slemon (1994)
identifierade stämmer till stor del in på de tre grupperingar som
presenteras i denna studie. Utifrån de överrensstämmelser som finns
mellan våra resultat och denna tidigare forskning är en möjlig slutsats att
de förändringsmönster och erfarenheter som kännetecknar deltagare i
internetadministrerad självhjälpsbehandling mot depression överrens-
stämmer med mönster i traditionell terapi.

Korta uppmärksammande eller påminnande mejl kan ha spelat en viktig
roll för kontroll- och självhjälpsgruppen för att bygga upp en tillräcklig
trygghet; en slags terapeutisk ram, för att känna att någon ser ens
framsteg och håller koll på en, för att våga klara sig själv, och därmed
förhindra att deltagaren upplever sig utelämnad och ensam. Vi har även
funnit att några deltagare lyfter fram relationen till sin behandlare och
beskriver denna som en central del i sin behandling, antingen genom att
vara förstärkande eller pressande. En för stark koppling till behandlaren
förknippade Cummings et al (1994) med avbruten förändring. Om
studien fokuserat mer ingående på epostgruppen kunde även
terapeutens roll för allians och förändringsprocesser ha belysts
ytterligare.

För att förklara terapeutisk förändring beskriver Brewin (2006) flera
minnesstrukturer som är sammansatta i nätverk. En del är dominerade
av sensoriskt innehåll, till exempel bildminne och episodiskt minne. En
del strukturer domineras mer av somatiskt och motoriskt innehåll och
några strukturer är snarare verbala och konceptuella till sitt innehåll.
Brewin föreslog att terapeutisk förändring för depression och andra
emotionella problem i KBT sker genom en process där man stärker vissa
konkurrerande minnesrepresentationer som är mer positiva än negativa
(Brewin, 2006). På detta sätt ökar relativt sett, tillgängligheten av de
positiva minnesrepresentationer i förhållande till negativa minnes-
representationer, speciellt i påfrestande situationer. Att integrera
stimulans, nyinlärning och förändring i flera av dessa strukturer är av
vikt för att en kvarvarande förändring ska ske. Det sker således en
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konkurrens mellan olika minnen eller förklaringssystem som är
funktionellt negativa eller positiva för individen. Dessa är beroende av
upprepad inlärning och resulterar i integrerade nätverk av minnen
kopplade till kontextuella ledtrådar, intellektuell insikt, upplevelser och
erfarenheter. Under stress och otrygga kontexter är det dock mycket lätt
för de gamla negativa minnessystemen att återväckas (Brewin, 2006).
Dessa teorier kan belysa varför vissa deltagare har uppnått en större
förbättring än andra i föreliggande studie. Genom aktivitet och positiva
upplevelser sker aktivering och eventuell nyinlärning av positiva
minnesstrukturer. Genom att bara läsa och få ökad rationell
medvetenhet, men utan upplevelser som aktiverar andra minnessystem,
begränsas nyinlärningen. Erfarenheter och insikter inom flera
minnesmodaliteter ger större möjligheter för positiva nätverk i olika
minnesstrukturer att byggas upp. Detta kan förklara de skilda
förändringsprocesser som upplevs av noviser respektive lärjungar och
mästare, utifrån hur stor del av sina insikter som de har tillämpat i nya
situationer. Deltagare i mästargruppen berättar om erfarenheter från att
upprepade gånger ha tillämpat sina insikter, upplevt skillnader samt
integrerat tillämpningarna i en förståelse. Detta kan ha skapat en helhet
mellan de olika minnesstrukturerna. Det automatiska tänk som mästarna
nämner kan ses som en produkt av de positiva minnesstrukturernas
dominans över negativa system. Noviserna talar framför allt om en
intellektuell medvetenhet och samtidigt har de kvar negativa aspekter
som de lyfter fram som problematiska. Detta kan tolkas som att de
positiva minessystemen inte har lyckats konkurrera ut de negativa.

Metoddiskussion
Genom hela analysprocessen, även när enskilda uttalanden diskuterats,
har informanterna alltid betraktats ur ett individuellt och kontextuellt
perspektiv. Intervjumaterialet visar naturligtvis endast upp en
begränsad del av informanternas livsvärld, och våra subjektiva bias har
färgat hur dessa människor betraktats. De slutsatser och reflektioner som
förts är på en tentativ nivå och en persons upplevelse av förändring är en
produkt av komplexa samband mellan bland annat behandlingens
innehåll, följsamhet, personens individuella och kontextuella
förutsättningar samt hur livet ser ut i övrigt.

Även om vi hade kunskap om varje enskild deltagares CGI-skattning,
och det finns en överrensstämmelse mellan CGI-skattning och de tre
grupperingarna, har CGI-skattning inte legat till grund för analyserna
och gruppindelningen.

Aspekter som kan påverka deltagarnas berättelser. Resultaten
speglar deltagarnas upplevelser sex till åtta månader efter att
behandlingen avslutats, detta påverkar givetvis de upplevelser som de
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delgivit oss. Dels spelar minnet stor roll. Vissa av deltagarna har glömt
detaljer från och moment ur behandlingen. Man kan även tänka sig att
resultatet, det vill säga hur man mått under tiden sedan behandlingens
slut, inverkar på vad man minns och vad man betonar, eftersom man
tenderar att komma ihåg de aspekter som passar in i hur man har det
idag (Harvey, Watkins, Mansell & Shafran, 2004). En deltagares narrativ
kan även ha blivit mer och mer befäst med tiden samt då den repeterats
för en själv eller för andra. Många deltagare har inte tänkt på eller talat
om sina upplevelser och inte heller utvärderat sina upplevelser under
behandlingsperioden, vilket gör det svårare att minnas, trots att minnen
och känslor framträtt under intervjuns gång allt eftersom man fördjupat
samtalet. Man kan dock även argumentera för att vi fått ett mer
signifikativt intryck av deltagarnas uppfattningar om sin behandling,
och en tydligare och mer global förståelse för vad behandlingen
inneburit för dem. Detta i och med att berättelserna inte är
ögonblicksskildringar, utan innehåller ett tillbakablickande perspektiv
där informanten själv berättar om perspektivskiften. Detta ger en mer
pragmatisk belysning av vad deltagaren tagit med sig från behandlingen
och vad den har haft för betydelse i deras liv under ett längre perspektiv,
vilket antagligen är en viktigare aspekt för deltagaren än hur det kändes
direkt efter avslut.

En del deltagare uttryckte att de under intervjutillfället fick en annan syn
på behandlingen än vad de haft innan intervjun, exempelvis genom att
de uttryckte en vilja att gå tillbaka till materialet samt undrade om det
gick att få tillgång till sidorna på internet igen.

Begränsningar av studien. Detta har varit en explorativ kvalitativ
studie av en internetbaserad självhjälpsbehandling mot depression.
Även om vi dragit vissa slutsatser utifrån deltagarnas beskrivningar av
sina upplevelser, är dessa inte självklart generaliserbara till andra
självhjälpsbehandlingar eller internetbaserade behandlingar för andra
problem. Att urvalet inkluderade relativt fler informanter med svaga
respektive starka förändringsmått enligt CGI, gör att urvalet inte heller
kan ses som representativt för deltagarna i Klarabehandlingen som
helhet, eftersom urvalet framförallt framhäver deltagare med låga CGI-
skattningar. Ytterligare en faktor som försvagar slutsatsernas
generaliserbarhet är den spridning som funnits i urvalet. Endast 4
personer representerar var och en av de tre behandlingsgrupperna och
dessa respresenterar i sin tur en spridning i förändringsmått. Detta
genererade ett väldigt rikt material med många nyanser. Spretigheten i
det insamlade materialet medförde vissa svårigheter med att få en
enhetlig bild av ”deltagaren” eller ”behandlingen”, men å andra sidan
ledde detta till en indelning av deltagarna som överskrider dessa
individer och behandlingsgrupper. Att urvalet delvis bygger på
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extremer, och relativt fler deltagare med höga respektive låga CGI-
skattningar inkluderats i studien kan ha medfört att de upplevelser som
kännetecknar noviser och mästare framträtt mer tydligt än hos
lärjungarna.

Att utesluta kontrollgruppen kunde ha lett till att det varit lättare att
göra jämförelser genom att materialet kunde ha blivit mindre spretigt
och därmed mer enhetligt. Troligt är att resultatet hade sett annorlunda
ut om de inte hade inkluderats. Uttrycken för självständighet i
behandlingen hade inte framträtt på samma explicita sätt. Analysen av
kontrollgruppens upplevelser visade att stora förbättringar kan uppnås
även när deltagare genomgår självhjälpsprogrammet med minimal
kontakt med behandlare. En kritisk fråga är huruvida det är rimligt att i
studien inkludera de som avbröt behandlingen eller inte fullföljde alla
dess delar. Vi fann dock att även deras upplevelser berikade resultatet
med information om vilka upplevelser som finns hos dem som avbryter.

Validitet. För att öka trovärdigheten i våra tolkningar har några
kredibilitetskontroller vidtagits. Tolkningarna har validerats genom
diskussioner med varandra och med andra forskare på internet-
behandling och psykoterapiforskning. Därigenom har olika ställnings-
taganden motiverats och förtydligats. Vi har även försökt att återvända
till tidiga idéer och tolkningar och sett hur våra tolkningar har förändrats
under analysprocessen. För det tredje har vi lagt in exempel och citat
från transkriptionerna för att möjliggöra för läsaren att bedöma
samstämmigheten mellan materialet och vår förståelse av den. Vi har
försökt att göra de medverkande informanterna rättvisa, men samtidigt
innebär oundvikligen försöken att fördjupa vad en informant sagt eller
att höja det till en högre abstraktionsnivå ett stort tolkningsinslag
eftersom meningen är att studien ska resultera i något mer än bara än
återgivning av vad informanterna berättat. Vi har försökt att så
noggrannt som möjligt redogöra för den analysprocess som präglat
arbetet.

Intervjusituationen. Att informanterna känt förtroende för
intervjuarna stöds av de detaljerade och utelämnade berättelser som
framkommit. De flesta deltagare var måna om att få dela med sig av sina
erfarenheter och det tycktes som att en berättarlust växte fram under
intervjun. Motsatsen stöds av att vi i flera intervjuer märkt en
ambivalens kring åsikterna och att det i ett fall först efter att intervjuaren
en andra gång poängterat sitt oberoende gentemot den ursprungliga
Klarastudien, framkom mer negativt kritiska synpunkter på
behandlingen.
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Vidare forskning
Eftersom internetbaserade självhjälpsbehandlingar är ett relativt nytt
fenomen, men som beräknas växa i omfattning och betydelse inom den
befintliga vården, krävs ytterligare studier för att utröna dess effektivitet.
Förutom efficacy-studier krävs på den kvantitativa sidan även
effectiveness-, och så kallade stepped-care-studier samt
kostnadseffektivitetsanalyser för att vidareutveckla behandlingsformen.
På en kvalitativ nivå är dock behandlingsformen fortfarande obeforskad.

Eftersom vår studie hade en bred explorativ ingång, efterfrågas fler
kvalitativa undersökningar med mer specifika fokus. Till exemel har
föreliggande studie inte explicit undersökt terapeutiska förändrings-
processer hos deltagarna. Resultatet pekar dock mot att motsvarande
mönster finns vid internetbaserade självhjälpsbehandlingar mot
depression som rapporterats i samband med traditionell psykoterapi.
Det bör dock undersökas närmare, exempelvis med den intervjuguide,
Change Interview, som tagits fram av Elliott (Elliott et al, 2001). Eftersom
det råder teoretiska oklarheter och tvister om vilka som är de
verksamma mekanismerna vid KBT-behandlingar (Brewin, 2006;
Glasman et al, 2004), skulle fördjupade undersökningar på
självhjälpsbehandlingar via internet med minimal terapeutkontakt även
kunna bidra med ny information kring den omtvistade roll som allians
och ospecifika faktorer har i terapeutiska processer. Studier med fokus
på behandlarens uppgifter eller att undersöka texten i
epostmeddelandena mellan terapeut och klient skulle också kunna kasta
ljus över om det finns terapeutspecifika aspekter som påverkar hur
deltagaren tar till sig behandlingen.

En svårighet i föreliggande studie har varit att få en klar bild av
sekventiella förändringar, eftersom vi förlitat oss på deltagarnas minnen
av en process som skedde nära nog ett år tidigare. Det skulle därför vara
intressant följa deltagaren genom behandlingsperioden och göra
intervjuer vid flera tillfällen under behandlingsprocessen.

De tre framtagna grupperingarna och deras olika framgångar kanske
kan kopplas samman med att deltagarna startar i olika utgångslägen. Att
försöka placera in deltagare i en generell modell för förändring,
exempelvis Stiles et als (1990) assimileringsmodell eller DiClemente och
Prochaskas (1998) transteoretiska förändringsmodell, och följa
deltagarnas förflyttning under behandling inom dessa teoretiska
modeller, skulle eventuellt avslöja om internetbaserade självhjälps-
behandlingar för depression är mer lämpat för personer som befinner sig
på eller över en viss nivå i dessa modeller.
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Liknande kvalitativa undersökningar som denna skulle även behöva
göras på internetsbaserad behandlingar för andra psykiatriska problem.
Detta skulle förutom att öka förståelsen för dessa deltagares upplevelser
även bredda kunskapen om huruvida det finns några generella
kännetecken eller svårigheter som deltagare i internetadministrerade
självhjälpsbehandlingar möter. Kvalitativa studier kan även ge idéer om
vad dessa deltagare saknar eller upplever som problematiskt i förhål-
lande till den speciella form som internetbaserade självhjälpsbehand-
lingar utgör, och möjligen även bidra till att öka effektiviteten för dylika
behandlingar.

Eftersom resultaten visar att vissa personer haft svårt för att tillgodogöra
sig behandlingen, skulle fördjupade kvalitativa fallstudier, eventuellt i
kombination med stepped-care-studier, kunna påvisa vilka personliga
egenskaper eller specifika kontextuella element som bidrar till ett lyckat
fullföljande av behandlingen. I förlängningen skulle detta även kunna
bidra till utvecklande av screeninginstrument för att avgöra vilka
individer som är bäst lämpade för dessa behandlingar, vilket troligen
skulle bidra till en mer kostnadseffektiv vård för samhället.

En intressant frågeställning som resultaten väckt är om de deltagare som
enbart haft tillgång till självhjälpsmaterialet, det vill säga kontroll- och
självhjälpsgrupperna, efter behandlingens avslut blivit mer självständiga
och fortsatt sin självhjälpsbehandling i större utsträckning än de som
haft en personlig behandlarkontakt. Denna fråga behöver studeras
ytterligare, liksom vilka mekansimer som i så fall bidrar till detta. En
möjlig hypotes är att tillgängligheten av en generellt utformat manual
spelat in genom att underlätta generalisering och applicering av inlärda
modeller i nya situationer. En annan möjlighet är att deltagare i kontroll-
och självhjälpsgruppen i större utsträckning sökt stöd och bekräftelse
hos personer i sin naturliga omgivning än de som fått stöd av en
behandlare, där behandlingen kan ha hållits mer dold för människor i
närmiljön.
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APPENDIX I

Intervjuguide

1. Före Behandlingen och generell uppfattning

Beskrivning
• Hur skulle du vilja beskriva den behandling du genomgått? 
• Berätta vad du fick göra för någonting?

Inställning
• Vad var det som fick dig att söka dig till KLARA?
• Berätta om hur du upplevt den här behandlingen?
• Vad är ditt starkaste minne från tiden då du genomgick KLARA-

behandlingen?
• Hur har ditt liv förändrats till följd av behandlingen?
• Om du fick vara med att utveckla det här behandlings programmet utifrån

dina erfarenheter, vad skulle du vilja förändra, ta bort eller lägga till?
• Beskriv hur du ser på den här formen av behandling med hjälp av Internet?

2. Behandlingens genomförande:

Omgivning, tidsplanering, arbetsstruktur, privat-öppenhet
• Hur har du genomfört behandlingen?
• Hur har andra i din omgivning uppfattat behandlingen? 
• Innebar behandlingen några praktiska förändringar i ditt vardagsliv?
• Finns det någon del i materialet som du särskilt kommer ihåg?

Verkningsmekanismer, förstärkning
• Vilka moment i behandlingen var viktigast för dig?
• Hade du problem med något?
• Vad tror du har fått dig att bli bättre?

Motivation, motsättningar, ambivalens, tvivel
• Vad har varit en drivkraft för dig under behandlingstiden?
• Har du haft tvivel under behandlingens gång?

Förändringsprocesser, nyckelsituationer, problemsituationer, tidsdimensionen
• När du ser tillbaka på behandlingstiden, vilka olika skeden kan du se?
• Finns det en speciell situation som du förknippar med att något förändrades?
• Hade du någon period (eller moment) med speciella svårigheter eller att du

stod stilla, att inget hände?

Autonomi, feedback, bemötande
• Hur upplever du kontakten med de personer som hållit i KLARA-projektet?
• Hur mycket kunde du själv bestämma takten i behandlingen?
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3. Efter Behandlingen

Känsla vid avslut, förhoppningar
• Hur kändes det när behandlingen var över?
• Vad tänkte du om behandlingen innan du började, och hur tänker du om den

nu?

Perspektiv i efterhand, inre förändring
• Förändrades du på något sätt under behandlingstiden?   
• Har du eller någon närstående märkt någon skillnader hos dig själv?

Makt, tillskrivning av resultat
• Hur såg du på ditt problem innan du påbörjade behandlingen?
• Vad har gjort att du mår bättre idag?
• Har din syn på ditt problem förändrats?

Allmän åsikt, rekommendation
• På vilket sätt har denna behandling hjälpt dig?

Livet framöver
• Hur har livet varit efter behandlingen?
• Hur tror du att du kommer minnas KLARA-projektet?
• Har du fler tankar kring hur det har varit att genomgå det här, som du vill

dela med dig av?

• Hur har det varit att göra den här intervjun?
• Är det något du vill fråga mig om?


