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COMMIT med funktioner anpassade för att stödja behandling under och mellan samtal baserades på 
kunskap och teknik från internetbehandlingsforskning. 
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Under samtalen användes surfplatta (iPad 2, Apple) för åtkomst till COMMIT och mellan samtalen 
använde klienter och behandlare dator med internetuppkoppling.  
Studien hade en mixed methods-design. Kvantitativ data för symtomlindring, upplevd livskvalitet 
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Sammanfattning 
Syftet var att utvärdera hur det internetbaserade stödsystemet 

COMMIT fungerade som komplement till KBT face-to-face för personer 
med mild till måttlig ångest och depression. Internetportalen COMMIT 
med funktioner anpassade för att stödja behandling under och mellan 
samtal baserades på kunskap och teknik från 
internetbehandlingsforskning. 

Totalt 15 klienter och 8 behandlare deltog i studien och behandlingarna 
pågick i åtta till nio veckor. Under samtalen användes surfplatta (iPad 2, 
Apple) för åtkomst till COMMIT och mellan samtalen använde klienter 
och behandlare dator med internetuppkoppling.  

Studien hade en mixed methods-design. Kvantitativ data för 
symtomlindring, upplevd livskvalitet och arbetsallians insamlades med 
självskattningsformulär före och efter behandling. Semistrukturerade 
intervjuer utfördes för kvalitativ datainsamling efter behandlingens 
avslut.   

Jämförelse mellan för- och eftermätningar t(14)=4.30-7.25, p<0.001 
visade på stora effekter (d=1.68-2.44) med statistisk signifikans för 
samtliga mått på ångest och depression samt upplevd livskvalitet. 
Majoriteten av klienterna visade också på klinisk signifikant förbättring 
på dessa mått. Både klienter och behandlare skattade högt vid mätning 
av arbetsallians.  

Det kvalitativa resultatet återspeglade COMMIT som ett system 
verksamt för tillägnande av information, utökad kommunikation, god 
följsamhet, generalisering av behandling och främjande av 
behandlarkompetens. En betydande faktor var klientens datorvana och 
med undantag för klienter med begränsad datorvana tyder resultatet på 
internetbaserat stöd som mycket lovande resurs i KBT.  

 
 



TACK! 
 

Gerhard Andersson, handledare, för möjligheten att arbeta med 
framtidens behandlingsformat. 
 
Kristoffer NT Månsson, vår kära biträdande handledare, för att du 
ständigt har funnits tillgänglig, din ambitiösa noggrannhet och för ditt 
exalterade engagemang som inspirerat och skänkt oss stor glädje! 
 
Mats Dahlin, klinisk handledare, för att du med generositet har delat 
med dig av din värdefulla kunskap.  
 
Maria Jannert, mottagningsansvarig, för gott samarbete och gästfrihet.  
 
Till alla deltagare för ert engagemang och värdefulla bidrag!  
 
Till familjerna, Arvid, Peter och Max. 
 
För kämpaglöd, humor och vänskap som möjliggjorde vår uppsats. 
 



Innehållsförteckning 
INTRODUKTION........................................................................................................................... 1	  
TIDIGARE FORSKNING.............................................................................................................. 2	  

TEKNISKA HJÄLPMEDEL I PSYKOLOGISK BEHANDLING ................................................................................. 2	  
TEKNOLOGI OCH CENTRALA ASPEKTER I KBT .............................................................................................. 7	  

Arbetsallians ............................................................................................................................... 7	  
Behandlarens trogenhet till KBT ................................................................................................ 8	  
Följsamhet till behandling .......................................................................................................... 9	  

JURIDISKA OCH ETISKA ASPEKTER I TEKNIKSTÖDD PSYKOLOGISK BEHANDLING ....................................... 11	  
SYFTE............................................................................................................................................... 12	  
FRÅGESTÄLLNINGAR .............................................................................................................. 12	  
METOD ........................................................................................................................................... 12	  

DESIGN.......................................................................................................................................................... 12	  
BESKRIVNING AV STÖDSYSTEMET COMMIT............................................................................................... 13	  

Surfplatta .................................................................................................................................. 17	  
DELTAGARE .................................................................................................................................................. 17	  

Rekrytering och urvalsprocess.................................................................................................. 17	  
Demografisk beskrivning av forskningsdeltagare..................................................................... 19	  

MÄTINSTRUMENT ......................................................................................................................................... 20	  
Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju........................................................................ 20	  
Montgomery A ̊sberg Depression Rating Scale – Self rating ................................................... 21	  
Patient Health Questionnaire-9 ............................................................................................... 21	  
Beck Anxiety Inventory............................................................................................................ 21	  
Generalized Anxiety Disorder Screener-7................................................................................ 22	  
Alcohol Use Disorder Identifications Test................................................................................ 22	  
Working Alliance Inventory-Short........................................................................................... 22	  
Quality of Life Inventory.......................................................................................................... 23	  

PROCEDUR .................................................................................................................................................... 23	  
ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN .................................................................................................................. 25	  
KVANTITATIV DATABEARBETNING .............................................................................................................. 25	  

Statistiska analyser ................................................................................................................... 25	  
KVALITATIV DATABEARBETNING................................................................................................................. 26	  

Innehållsanalys ......................................................................................................................... 26	  
RESULTAT ..................................................................................................................................... 28	  

KVANTITATIVT RESULTAT ............................................................................................................................ 28	  
Självskattningsformulär ........................................................................................................... 28	  

KVALITATIVT RESULTAT............................................................................................................................... 32	  
Klientintervjuer ........................................................................................................................ 32	  
Behandlarintervjuer.................................................................................................................. 37	  

RESULTATDISKUSSION .................................................................................................................................. 42	  
METODDISKUSSION ...................................................................................................................................... 48	  

Kvalitativ analys....................................................................................................................... 51	  
Studiens styrkor och begränsningar......................................................................................... 53	  

FRAMTIDA FORSKNING.......................................................................................................... 54	  
SLUTSATSER ................................................................................................................................ 55	  
REFERENSER................................................................................................................................. 56	  
BILAGOR........................................................................................................................................ 60	  

BILAGA 1 INTERVJUGUIDE KLIENTER ........................................................................................................... 60	  
BILAGA 2 INTERVJUGUIDE BEHANDLARE .................................................................................................... 62	  



 

1 

 

Introduktion 
Under våren 2012 genomfördes en behandlingsstudie i syfte att 

utvärdera hur det internetbaserade stödsystemet “COMMIT” fungerade 
som komplement till kognitiv beteendeterapi (KBT) för mild till måttlig 
ångest och depression.  

Ångest och depression är stora folkhälsoproblem som innebär ett stort 
personligt lidande och många av de som drabbas blir oförmögna till att 
arbeta under kortare eller längre perioder (SBU, 2004). Vidare är 
depression förknippat med suicid, en mycket allvarlig hälsomässig 
konsekvens (Ramnerö, 2006). Depression och ångest förekommer ofta 
samtidigt och/eller i samband med annan psykisk och fysisk ohälsa 
(SBU, 2005). Utöver det personliga lidandet medför depression och 
ångest negativa konsekvenser för samhället till exempel betydande 
kostnader (Sobocki, Lekander, Borgström, Ström, & Runeson, 2007). 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) spår att psykisk 
ohälsa är ett växande problem. Gällande depression är det är det 
huvudsakligen de lindriga och måttliga depressionerna som ökat (SBU, 
2004, 2005). 

För behandling av depression och ångest har KBT, med starkt 
vetenskapligt underlag, utvärderats som verksamt (Socialstyrelsen, 
2010). 

KBT är en integrativ behandlingsmetod som grundar sig på kognitiv 
teori och inlärningsteori (Andersson & Mörtberg, 2008). KBT har stark 
förankring i empirisk psykologisk forskning och räknas till en av de mest 
mångfacetterade terapiformerna (O´donohue & Fisher, 2008). 
Behandlingsinterventionerna är både allmänna och problemspecifika 
och fokus ligger på hur problem uppstår och vidmakthålls.  

I KBT förväntas behandlare och patient vara aktiva och 
handlingsinriktade med ambitionen är att patienten ska tillägna sig 
förmåga till självhjälp (Kåver, 2006).   

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas KBT som 
förstahandsval vid behandling av mild till måttlig ångest och depression 
(Socialstyrelsen, 2010).  

Merparten av de studier som utvärderat KBT och tekniska lösningar 
har fokuserat på hur teknologi helt eller delvis ska kunna ersätta 
behandling face-to-face. Målet med detta har framförallt varit att öka 
tillgängligheten av behandling och kostnadseffektivitet. 

Forskning tyder dock på att vissa patienter inte är lämpliga för ett 
alltför stort självständigt arbete varför de bör rekommenderas 
behandling face-to-face (Carlbring, Andersson, & Kaldo, 2011). Det är 
således relevant att fortsätta utvärdera och förbättra behandling face-to-
face.  
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Påvisade problem med KBT är bland annat att ett stort antal patienter 
avbryter behandling i förtid, engagerar sig halvhjärtat eller inte fullföljer 
hemuppgifter. Dessa faktorer reducerar ofta behandlingsframgång och 
påverkar återfallsfrekvens (Clough & Casey, 2011b). Ett annat 
utvecklingsbehov är att öka behandlares följsamhet till metod och 
behandlingsupplägg (Waller, 2009). 

Teknik kan vara ett sätt att avhjälpa dessa problem, men tidigare 
forskning av teknikstödd behandling face-to-face är knapphändig. 
Teknikstödd psykologisk behandling är således ett viktigt område att 
undersöka vidare (Andersson, Carlbring, & Cuijpers, 2009).  

Föreliggande studie motiveras av ovan nämnt forskningsbehov och 
syftar till att utöka kunskapen inom fältet teknikstöd i psykologisk 
behandling.  

Tidigare forskning 
Ingen forskning har oss veterligen gjorts på ett internetbaserat 

stödsystem i detta format.  Inte heller har surfplatta som verktyg i samtal 
i psykologisk behandling studerats. För att få förståelse för utvecklingen 
av tekniska lösningar i KBT exemplifieras tillämpningar nedan. 

Därefter presenteras viktiga begrepp i psykoterapiforskning och deras 
koppling till tekniskt stöd i behandlingen. Även juridiska och etiska 
aspekter av teknik i psykologisk behandling lyfts.  

Tekniska hjälpmedel i psykologisk behandling 
Den tekniska utvecklingen har under de senaste decennierna inneburit 

stora förändringar i samhället och har därmed även haft en påverkan på 
psykoterapiforskning och bjuder på stora möjligheter för utveckling 
inom detta fält (McMinn, Bearse, Heyne, Smithberger, & Erb, 2011). En 
het frågeställning som den tekniska utvecklingen har medfört har varit 
hur mycket av den mänskliga kontakten i psykologisk behandling som 
ska ersättas av teknik. Redan på 60-talet försökte forskare skapa en helt 
datoriserad Rogeriansk psykoterapeut i syfte att ersätta en mänsklig 
terapeut (Helgadóttir, Menzies, Onslow, Packman, & Brian, 2009). Sedan 
dess har forskningsfältet på hur psykologiska interventioner kan utföras 
på teknisk bas stadigt vuxit sig allt större (Clough & Casey, 2011a). 
Behandlarkontaktens premisser är fortfarande en högst relevant 
frågeställning som utforskas och diskuteras kontinuerligt. I nutida 
behandlingar med tekniskt stöd varierar behandlarkontakten från ingen 
kontakt alls till regelbundna traditionella samtal. Studier har gjorts på 
självhjälpsbehandlingar där patienten går igenom en behandling med 
hjälp av ett tekniskt material helt på egen hand. Behandlingar där graden 
av behandlarstöd är högre är till exempel internetbehandlingar med mer 
eller mindre behandlarstöd. Detta behandlingsformat benämns ofta som 
guidad eller vägledd självhjälp. Högre frekvens av behandlarkontakt ges 
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i behandlingar face-to-face där tekniska hjälpmedel används som stöd 
(Doherty, Coyle, & Matthews, 2010).  

Det finns en uppsjö av olika tekniska hjälpmedel och lösningar som 
används inom olika områden av psykologisk behandling och därmed 
har olika syften. Studier har bland annat undersökt lösningar som syftar 
till att underlätta administration, kommunikation, monitorering, 
förmedling och inhämtning av information, framställning av virtuella 
exponeringssituationer, färdighetsträning och minnesstöd (Doherty, 
Coyle, & Matthews, 2010; Marks, Cavanagh, & Gega, 2007). 

För att ge en överblick presenteras nedan exempel på hur de vanligt 
förekommande tekniska hjälpmedel har använts i psykoterapistudier. E-
post, sms, datorer (med och utan internetuppkoppling), televideolänk 
och smarta telefoner presenteras. 

E-post 
E-post har framförallt använts av behandlare i administrativt syfte 

(Barnett, 2011).  
Utöver den administrativa hjälp som e-post erbjuder har det använts i 

behandling som kommunikationskanal för hemuppgifter. Fördelar med 
att kunna kommunicera mellan behandlingssamtalen är att om patienten 
behöver klargörande av hemuppgiften kan denne enkelt kontakta 
behandlaren. På samma sätt kan behandlaren komma i kontakt med 
patienten för att uppmuntra och ge stöd eller förklara syftet med 
hemuppgiften (Barnett, 2011). Ytterligare en fördel med att använda e-
post är att e-breven kan sparas och därmed ger patienten möjlighet att se 
sin förändring (Murdoch & Connor-Greene, 2000).  

Ett problem med att använda e-post i behandlingssyfte är att e-post 
inte är en säker teknisk lösning om den inte är krypterad och skyddad. 
Oskyddad e-postkommunikation innebär risk att innehåll kan läsas av 
obehöriga.  Detta är ett mycket viktigt observandum gällande sekretess 
och konfidentialitet (Doherty et al., 2010).  

Short message service (SMS) 
SMS har använts i administrativa syften, för till exempel tidsbokning 

(Barnett, 2011).  Utöver administration har sms använts i 
behandlingssyfte. Ett exempel är tjänsten ”Mood 24/7”, ett gratis 
onlineprogram där patienten kan skatta sitt mående och dela 
informationen med terapeuten via sms. Terapeuten monitorerar på detta 
sätt patientens mående och process (Barnett, 2011).  

Det är viktigt att patient och behandlare kommer överens om vilket 
innehåll som ska skickas i sms:en då vem som helst som kommer åt 
mottagarens telefon kan läsa innehållet (Doherty et al., 2010).  
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CD-ROM 
En typ av självhjälpsbehandling är KBT via CD-ROM. Detta format 

utprövades redan på 60-talet för depressionsbehandling som ett 
program där patienten på egen hand följde interaktiva instruktioner av 
depressionsinterventioner (Levin et al., 2011). Formatet har utvecklats 
och möjliggör numera användning av multimedia i KBT-behandling via 
CD-ROM. Exempelvis kan psykoedukation presenteras med hjälp av 
ljud, grafik och filmklipp. Multimedia har visat sig användbart för att 
underlätta patientens inlärning och främja engagemang i behandlingen 
(Wright et al., 2005).  

I en metaanalys över 25 studier framkom att CD-ROM vid depression 
är en verksam behandlingsform (Cuijpers et al., 2009). 

En avigsida med denna behandlingsform är att patienten lämnas 
ensam med materialet med små möjligheter till professionell vägledning. 
Detta kan minska följsamhet och därmed behandlingsframgång (Levin et 
al., 2011).  

Stationära datorer 
Andra format för behandling via dator är självhjälpsprogram via 

stationära datorer på kliniker och mottagningar (Andersson, Carlbring, 
& Cuijpers, 2009). Dessa typer av behandlingar är således datoriserade 
men inte tillgängliga via Internet.  Ett vida känt och utvärderat program 
är depressionsbehandlingen Beating the Blues som visat sig effektivt 
(Proudfoot, 2004). När Beating the blues har utvärderades i en 
randomiserad kontrollerad studie arbetade patienter med programmet 
på stationära datorer på en mottagning 50 min per vecka. Patienterna 
arbetade på egen hand med tillsyn av en sjuksköterska om eventuella 
problem skulle uppstå med programmet (max fem minuters 
uppmärksamhet per patient och tillfälle). Behandlingens resultat 
indikerade en ökad kostnadseffektivitet samt högre tillfredsställelse hos 
patienterna i jämförelse med kontrollgrupp (treatment as usual, TAU). 
Forskarna framhåller dock behovet av att pröva behandlingen i 
jämförelse med KBT face-to-face (Proudfoot, 2004).  

Internet 
Tack vare Internet har datoriserade självhjälpsbehandlingar kunnat 

distribueras på ett mer fördelaktigt sätt vilket ökat deras tillgänglighet 
(Cuijpers et al., 2009).  

KBT är den psykologiska behandlingsform som med högst frekvens 
och goda resultat har översatts till självhjälpsformat, till exempel 
självhjälpsböcker. KBT är därmed den psykologiska behandlingsform 
som använts flitigast vid utvecklande av internetbehandling (Andersson 
et al., 2008).  

Internetbehandling beskrivs som guidad självhjälp levererad via 
Internet (Andersson et al., 2008).  
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I internetbehandling kombineras psykoedukativa texter (biblioterapi) 
med vägledning av behandlare. Internetbehandling baseras ofta på ett 
strukturerat protokoll som följer ett väl beprövat och etablerat 
behandlingsupplägg. De psykoedukativa texter som förmedlas baseras 
på empiriskt validerade självhjälpsböcker. Utöver psykoedukativa texter 
kan registreringar, test och diskussionsforum online vara en del av 
behandlingen. För presentation av behandlingsmaterialet kan text, bild 
och film användas (Andersson et al., 2008).  

Behandlarstödet kan utformas på olika sätt och behandlarens 
delaktighet kan variera på ett kontinuum från nästan ingen 
behandlarkontakt till regelbunden guidning och kontakten kan ske via 
Internet eller face-to-face (Andersson, Carlbring, & Cuijpers, 2009). I 
somliga studier har kontakten med behandlaren skett via telefon, i andra 
studier har patienter och behandlare träffat varandra på gruppmöten. I 
dagsläget är säker e-postkommunikation det mest använda formatet för 
behandlarstöd (Andersson et al., 2008). I guidad självhjälpsbehandling 
via Internet lägger behandlaren ner betydligt kortare tid på 
behandlingen i jämförelse med traditionell behandling (Andersson et al., 
2008). Studier har visat att flertalet internetbehandlingar är lika effektiva 
som behandlingar face-to-face trots den nedskurna terapeuttiden 
(Andersson et al., 2008).  

KBT via Internet har gott stöd och är lika effektivt som traditionell KBT 
och SSRI-medicinering vid behandling av måttlig depression 
(Socialstyrelsen, 2010).  

Vid andra tillstånd, exempelvis paniksyndrom och social fobi lyfts 
internetterapi fram som lämplig behandling, men då som ett alternativ 
efterordnat SSRI eller traditionell KBT (Carlbring et al., 2011; 
Socialstyrelsen, 2010).  

En fördel med internetbehandling är den ökade tillgängligheten. Till 
exempel kan patienter som bor långt ifrån vårdinrättningar få tillgång till 
behandling. Utöver detta innebär formatet en tidsmässig flexibilitet då 
patienten tillåts arbeta i sin egen takt och kan anpassa behandlingen till 
sin egen kalender (Andersson, Carlbring, & Cuijpers, 2009).  

Nackdelar med internetbehandling är att patienter kan misstolka 
information och instruktioner vilket kan leda till att verksamma 
interventioner utförs på fel sätt och behandlingsframgång uteblir. 
Behandlingen kan då sluta som ett misslyckande för patienten vilket 
ökar risken för avhopp, lägre självkänsla hos patienten eller ökade 
depressiva symtom. Svåra depressiva symtom kan ta sig uttryck i 
suicidalitet. Det blir därför viktigt att göra en noggrann bedömning 
innan behandlingen påbörjas för att avgöra patientens lämplighet för 
internetbehandlingsformatet (Carlbring et al., 2011). 

För behandlare finns det risk att tappa behandlarkompetens om man 
endast ägnar sig åt internetbehandling (Andersson, 2010).  
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Chat 
KBT för depression förmedlad via chat (meddelandekommunikation i 

realtid via Internet) har undersökts (Kessler et al., 2009). Patienter och 
deltagare kommunicerade direkt med varandra och inga utformade 
självhjälpstexter gavs.  Behandlingen var 5-10 samtal á 55 min. Resultatet 
visade att 38 % av deltagarna i experimentgruppen blev diagnosfria i 
jämförelse med kontrollgruppen (TAU) där 24 % tillfrisknade (Kessler et 
al., 2009). 

Denna internetbaserade behandling innebar följaktligen en liknande 
mängd tid av behandlarstöd som vid behandling face-to-face, men 
skedde online.  

Televideolänk 
Utvecklandet av televideokommunikation via Internet (att se och höra 

varandra via varsin datorskärm i realtid) har lett till möjligheter för 
behandlare att ha psykoterapisamtal online. Forskning har visat att flera 
patientgrupper med olika diagnoser (paniksyndrom, PTSD, depression 
och social fobi) kan behandlas effektivt över televideolänk och att dessa 
resultat står sig bra i jämförelse med kontrollgrupper som får behandling 
face-to-face (Barnett, 2011).  

Smarta telefoner 
Den smarta telefonens funktioner och innehåll (internetuppkoppling, 

applikationer etc.) har lett till att alltfler har en personlig relation till sin 
mobiltelefon och har den ständigt tillgänglig och påslagen. Den smarta 
telefonen är det senaste tillskottet till teknik i psykologisk behandling 
(Clough & Casey 2011a).  

Tack vare dess rika innehåll kan den användas på flera olika sätt. 
Eftersom den smarta telefonen möjliggör internetåtkomst kan patienter 
ha e-postkontakt med behandlaren via telefonen. Smarta telefoner kan 
även användas som verktyg för exempelvis dagboksregistreringar, 
självmonitorering och ångestskattningar (Clough & Casey, 2011a). 
Eftersom personer ofta bär med sig sin smarta telefon kan sådana 
registreringar leda till ökad ekologisk validitet (Eonta et al., 2011). Med 
hjälp av ljudupptagningsfunktionen kan behandlaren spela in övningar 
som patienten kan lyssna på mellan samtalen samt efter avslutad 
behandling. Tillgängligheten till övningarna ökar därmed och de kan 
skräddarsys efter patientens problematik (Eonta et al., 2011), (Clough & 
Casey, 2011a).  

I en fallstudie behandlade svår tvångsproblematik med hjälp av 
kamerafunktionen som ett verktyg för att monitorera patientens 
framsteg. Fotografierna gav patienten god möjlighet att se och följa sin 
progress, vilket fungerade som motivationshöjare och känsla av 
åstadkommande (Eonta et al., 2011).  
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Forskningen på smarta telefoner i psykologisk behandling är ännu i sin 
linda och oss veterligen har ingen randomiserad kontrollerad studie 
gjorts. Det är således svårt att i dagsläget uttala sig om smarta telefoners 
effekt på behandlingsutfall i psykologisk behandling (Eonta et al., 2011).  

Teknologi och centrala aspekter i KBT  
Psykoterapiforskningens syfte är att söka finna vilka verksamma 

mekanismer som psykoterapi inrymmer och undersöka hur dessa 
komponenter står i relation till behandlingsprocessen och dess utfall 
(Holmqvist, 2008).  

Inom ramarna för denna studie undersöks tre begrepp centrala för 
psykoterapeutisk forskning. Dessa är arbetsalliansen, patientens 
följsamhet till behandlingen samt behandlarens trogenhet till den egna 
psykoterapeutiska skolans metoder.  

I och med ökade möjligheter att använda tekniska produkter och 
lösningar i KBT har alltfler studier utförts i syfte att undersöka teknikens 
påverkan på ovan nämnda psykoterapibegrepp. 

Arbetsallians 
Arbetsalliansen, även benämnt den terapeutiska alliansen, är en central 

del av behandlingsrelationen mellan patient och behandlare. Den har 
definierats som samarbetet och det känslomässiga band mellan patient 
och behandlare, ett essentiellt element i den terapeutiska processen 
(Martin, Garske, & Davis, 2000). Tre huvudaspekter av arbetsalliansen 
har betonats. Dessa är: (1) samförstånd om mål för behandlingen, (2) 
samförstånd om metoder för hur dessa mål ska nås samt (3) det 
känslomässiga bandet mellan terapeut och patient (Bordin, 1979). 

Forskning på arbetsallians i KBT visar på positiva korrelationer för 
sambandet mellan alliansens styrka och behandlingsutfallet 
(Castonguay, Constantino, Mc Aleavey & Goldfried, 2010). Det blir 
således intressant att undersöka huruvida arbetsalliansen påverkas i 
behandlingar med tekniskt stöd.  

Fallstudier har visat på en starkare arbetsallians i behandling då 
korrespondens via e-post mellan samtalen lades till i behandlingen. Man 
fann även att patientens engagemang till behandlingen ökade (Murdoch 
& Connor-greene, 2000).  

I en översiktsartikel återges att internetbehandling tenderar att skapa 
en stark terapeutisk allians, men att den inte har något starkt samband 
med behandlingsutfallet (Andersson, Carlbring, & Cuijpers, 2009). 

Ett flertal studier av KBT via televideolänk indikerade att 
behandlingsalliansen i denna typ av behandling var jämförlig med 
behandling face-to-face (Barnett, 2011).  

Sammanfattningsvis är området teknik och arbetsallians inte 
tillräckligt beforskat för att tydliga slutsatser ska kunna dras om hur 
teknik påverkar arbetsalliansen. Områdeskunniga framhåller vikten av 
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att studera just arbetsalliansen i relation till tekniska hjälpmedel 
(Wrzesien, Burkhardt, Alcañiz, & Botella, 2011).  

Behandlarens trogenhet till KBT 
Att som behandlare följa sin bedömning och behandlingsplan är 

viktigt (Kuyken, Padesky, & Dudley, 2009; Sundel & Sundel, 2005). 
Fällor och avsteg som behandlaren kan råka i, och omedvetet ägna sig åt, 
sammanfattas i begreppet ”therapist drift” (Waller, 2009). Konsekvensen 
blir att behandlare otillräckligt implementerar de evidensbaserade 
interventioner som utgör effektiv KBT (Waller, 2009).  

Huvudförklaringen är att behandlare, precis som sina patienter, är 
mänskliga med egna kognitiva feltolkningar, känslomässiga reaktioner, 
säkerhetsbeteenden och kontextdrivna beteenden. Sådana problematiska 
kontextdrivna beteenden är de som kan uppstå när behandlaren är 
mycket stressad, trött eller arbetar trots sjukdom. Om dessa företeelser 
går omedvetet förbi kan problem uppstå i att utföra en effektiv 
behandling. Ett vanligt utfall är att KBT blir en ”prat-terapi” istället för 
en aktiv ”göra-terapi” (Waller, 2009). 

I samband med utprovningar av tekniska lösningar för behandling av 
depression och ångest har det visat sig att ovan nämnda problem 
förbättrats tack vare teknikens utformning.  

Wright et al., (2005) utförde en studie där en grupp patienter fick 
använda ett datorprogram som komplement till behandling face-to-face. 
Det visade sig att den grupp som hade fått datorstöd hade utfört fler 
uppgifter och läst mer material, vilket bidrog till ett bättre utfall. 
Datorprogrammet, som i sitt upplägg hade en förutbestämd mängd 
material att dela ut, ”tvingade” terapeuten att ge ut allt material. Detta 
var en skillnad mot kontrollgruppen där behandlaren hade delat ut en 
betydligt mindre mängd material. Resultatet kan tolkas som att stödet av 
datorprogrammet ökade behandlarens fokus på behandlingsupplägget 
och minskade effekten av behandlarens rädsla för att dela ut en alltför 
betungande mängd material (Wright et al., 2005).  

Ytterligare ett exempel på hur behandlarfokus har förbättrats med 
hjälp av teknik påvisas i ett forskningsprojekt (Craske et al., 2009) där ett 
datorprogram med KBT för ångestsyndrom (paniksyndrom, social fobi, 
generaliserad ångeststörning och PTSD) testades. Syftet var att 
programmet skulle användas som stöd för behandlare under samtalen. I 
studien arbetade behandlare och patient tillsammans med 
datorprogrammet under samtalen, vilket stöttade behandlaren i att hålla 
sig till överenskommet behandlingsupplägg och i utförandet av 
interventioner (Craske et al., 2009).  

Behandlingen hade god effekt och slutsatsen drogs att ett sådant 
program hjälper behandlare att följa en behandlingsmanual, fokusera på 
evidensbaserade KBT-interventioner samt hålla röd tråd genom 
behandlingen (Craske et al., 2009; Rose et al., 2011). Forskning indikerar 
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sammanfattningsvis att tekniska hjälpmedel kan hjälpa behandlare att 
undvika avsteg från evidensbaserade KBT-metoder.  

Följsamhet till behandling 
Följsamhet är ett begrepp för i vilken utsträckning en patient följer de 

råd som ordinerats av dennes behandlare (Haynes, Brian, Mcdonald & 
Garg, 2002). Det kan till exempel vara att påbörja en behandling, 
engagera sig i och avsluta behandlingen, ta utskriven medicin och 
närvara vid uppföljningssamtal. I psykologisk behandling kan 
följsamhetsbeteenden vara att engagera sig i behandlingssamtalen, 
samarbeta med behandlare, visa på öppenhet och dela med sig av 
personliga erfarenheter samt utföra överenskomna uppgifter (Clough & 
Casey, 2011b). 

Följsamhetsproblem kan ta sig olika uttryck och utgöra ett hinder för 
den terapeutiska processen. Ofta leder sådana problem till ett sämre 
behandlingsutfall (Haynes, R.Brian, Mcdonald & Garg, 2002). Vidare kan 
följsamhetsproblem resultera i ineffektivt utnyttjande av resurser och 
patientens egen tid vilket riskerar att leda till minskad 
kostnadseffektivitet (Clough & Casey, 2011b). Följsamhet är således en 
viktig aspekt för forskare och kliniker att ta i beaktning. 

Inom fyra områden har teknik använts för att öka patienters 
följsamhet: (1) avhopp och uteblivanden, (2) patienters engagemang 
under och mellan samtal, (3) vård vid uppföljning och (4) följsamhet till 
ordinerad medicin (Rose et al., 2011). Inom ramen för denna uppsats 
berörs område 1 och 2. 

Delade meningar finns om vad som definierar ett avhopp. Vissa menar 
att det ska definieras som att patienten lämnar behandlingen innan 
behandlaren tycker att patienten är redo. Andra definierar avhopp som 
att patienten avbryter behandlingen innan ett visst antal samtal har 
genomgåtts. Beroende på vilken definition av avhopp som används, 
uppskattas ca 40-60% av de individer som går i psykologisk/psykiatrisk 
behandling hoppa av innan behandlingen fullföljs (Baruch, Vrouva, & 
Fearon, 2009).  

För att minska avhopp och uteblivanden har telefoner använts för 
påminnelsesamtal. Resultaten har varit blandade. I vissa studier har 
följsamheten ökat initialt men sedan avtagit, i andra studier har det inte 
haft någon signifikant effekt (Clough & Casey, 2011b). 

I samma syfte har elektroniska formulär med frågor som speglar risk 
för avhopp administrerats inför varje samtal. Detta för att behandlaren 
ska känna till patientens situation och kunna fånga upp patienter som 
riskerar att avbryta behandling. Metoden har haft effekt i behandling där 
patienter som inte förbättras fångats upp tidigare vilket har minskat 
risken för avhopp (Clough & Casey, 2011b). 

Ett sätt att avgöra patienters följsamhet är att undersöka till vilken 
grad de utför sina hemuppgifter (Clough & Casey, 2011b). Hemuppgifter 
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har en central roll i KBT (Kazantzis, Whittington, & Dattilo, 2010). Syftet 
med hemuppgifter är att engagera patienter i den terapeutiska processen 
och utvidga behandlingen till att vara en del av patientens liv utanför 
terapirummet. På så sätt ska behandlingsinterventionerna, och således 
beteendeförändringen, generaliseras så att den blir en naturlig del i 
patientens vardag (Murdoch & Connor-greene, 2000). 

Tekniska lösningar för administration av hemuppgifter har 
undersökts. E-post har visat sig vara en kommunikationslösning som 
ökat följsamheten till hemuppgifter tack vare att patient och behandlare 
kunnat kommunicera om eventuella hinder och problemlösning av dessa 
(Murdoch & Connor-greene, 2000). Att formulera sig skriftligt kan öka 
patientens reflekterande och fördjupa förståelsen för interventioner och 
behandlingen. Eftersom e-breven sparas finns också chans till repetition 
(Murdoch & Connor-greene, 2000). 

Vidare bedöms smarta telefoner kunna vara ett stöd i att utföra 
hemuppgifter (göra registreringar, fungera som minnesstöd etc) tack 
vare tillgängligheten och den personliga relation till telefonen som 
många personer har (Clough & Casey, 2011a).  

Således indikerar tidigare forsning att elektroniska hemuppgifter kan 
öka följsamhet och tillfredsställelse hos patienten samt öka alternativen 
för utformandet av interventioner (Clough & Casey, 2011b). Då 
följsamhet till hemuppgifter har ett positivt linjärt samband med 
behandlingsutfall (Scheel, Hanson, & Razzhavaikina, 2004) finns 
incitament för att undersöka tekniska lösningar som syftar till att främja 
följsamhet till hemuppgifter. 

Ytterligare en aspekt av följsamhet är behandlarkontaktens bidrag till 
den. Forskning tyder på att personlig introduktion och uppföljning, i 
samband med behandling via ett datorprogram, ökar användningen av 
programmet (Levin et al., 2011). En personlig kontakt med behandlare 
vid behandlingsstart kan utnyttjas för diskussion och kontraktskrivande 
för att undersöka farhågor och förväntningar vilket kan främja 
följsamhet och patientens gagnande av behandlingen (Wolf, Chung, & 
Kordy, 2010).  

I utformandet av en teknikbaserad behandling blir det viktigt att 
behandlingsinterventionerna lämpar sig för de specifika problem som 
patienten har. Detta kan vara svårt att anpassa. Ett sätt att öka 
behandlingseffektiviteten är att programmet designas för att inrikta sig 
på ett bredare mål som bidrar till framgång för en större grupp 
interventioner. Detta kan till exempel vara en teknisk lösning som 
främjar följsamhet i sig, vilket i sin tur bidrar till en ökad framgång med 
varje specifik intervention (Doherty et al., 2010).  

Sammanfattningsvis är det viktigt att fortsätta ta fram och undersöka 
tekniska hjälpmedel som främjar arbetsallians, hjälper behandlaren att 
vara trogen till evidensbaserade metoder och ökar följsamhet. Alla 
mycket viktiga och verksamma aspekter av psykologisk behandling.  
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Juridiska och etiska aspekter i teknikstödd psykologisk 
behandling 

Då psykologer utför arbete i sin professionella roll ska yrkesetiska 
riktlinjer följas (Barnett, 2011). Flera författare har dock kommenterat 
bristen på etiska riktlinjer när det gäller tekniska verktyg i psykologisk 
verksamhet (Eonta et al., 2011). 

År 1997 gjorde American Psychological Association (APA) ett 
uttalande om telefonanvändning, televideokonferenser och Internet. De 
rekommenderade kliniker att använda rådande etiska riktlinjer och sunt 
förnuft som guidande principer för teknologi i psykologisk praktik. APA 
framhåller att deras riktlinjer gäller för flera olika kontexter; behandling 
face-to-face, post, telefon, Internet och andra elektroniska 
kommunikationsmedier. Då det inte finns några specifikt utformade 
riktlinjer för teknologiskt bedriven behandling överförs rådande 
riktlinjer till denna nya kontext (Barnett, 2011). År 2002 reviderade APA 
de yrkesetiska riktlinjerna och tillade att psykologen ska vara kunnig i 
den teknik som används.  

Att riktlinjerna formuleras vagt har både för- och nackdelar. Om 
formuleringarna vore alltför specifika så skulle de bli kortsiktigt 
användbara eftersom utvecklingen går fort framåt. Vaga formuleringar 
kan dock leda till svårigheter för behandlare som inte i klartext kan 
utläsa hur de bör agera (McMinn et al., 2011).  

Psykologer måste således idag själva ta stort ansvar när det gäller att 
tänka igenom om och hur de vill använda teknik som en del av sin 
praktik. Det blir viktigt att omsorgsfullt se över de juridiska och etiska 
situationer som kan uppstå med hänsyn till de patienter som berörs 
(Dever Fitzgerald, Hunter, Hadjistavropoulos, & Koocher, 2010). 
Behandlare måste själva se till att de system som används är säkra och 
att de uppfattas som säkra av patienterna. För att öka säkerhet och 
konfidentialitet bör system, e-postkonton och filer skyddas av PIN-koder 
eller lösenord (Doherty et al., 2010). Om behandlaren fotograferar, filmar 
eller gör ljudupptagningar ska dessa omedelbart raderas från telefon och 
dator efter att de distribuerats till patienten (McMinn et al., 2011).  

För svensk sjukvård gäller hälso- sjukvårdslagen (HSL) oavsett om den 
psykologiska behandlingen bedrivs via Internet eller face-to-face. 
Svenska bestämmelser om hur patientuppgifter får hanteras över 
Internet, finns i socialstyrelsens handbok, 2 kap 5 § andra och tredje 
stycket SOSFS 2008:14. I bestämmelserna beskrivs att om 
patientuppgifter tillgängliggörs via Internet måste detta göras på ett sätt 
så att ingen obehörig kan nå uppgifterna. Detta innebär att 
patientuppgifterna måste överföras genom en förbindelse som är 
krypterad. Vedertaget vid kryptering av kommunikation mellan två 
punkter är att använda Secure Sockets Layer (SSL) som 
krypteringsmetod. För att behörig användare ska få tillgång till 
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patientuppgifter via Internet måste vårdgivaren kräva stark 
autentisering vilket innebär att identiteten kontrolleras på minst två 
olika sätt, exempelvis med något användaren har (t.ex. engångskoder, 
mobil eller lösenord) eller med e-legitimation (Handbok till SOSFS 
2008:14, 2008). 

Sammanfattningsvis har problem, lösningar och utvecklingsbehov 
gällande teknik och psykologisk behandling lyfts. Mot bakgrund av 
detta uttyder vi ett fortsatt och ökande behov av att undersöka tekniska 
lösningar och deras påverkan på psykologisk behandling. Den tekniska 
utvecklingen är en del av vår vardag och dess tillskott kan utnyttjas till 
förbättring av psykologisk behandling. Vetenskaplig utvärdering av 
detta område blir därför oumbärlig. Föreliggande uppsats ämnar bidra 
till detta.  

Syfte 
Projektets övergripande syfte var att utvärdera hur det 

internetbaserade stödsystemet ”COMMIT” fungerade som stöd i KBT-
behandling för personer med mild till måttlig ångest och depression. 
Även behandlarnas och klienternas användning och upplevelse av den 
teknikstödda KBT-behandlingen avsåg undersökas.  

Frågeställningar 
1. Förändrades ångest- och depressionssymtom samt upplevd 

livskvalitet hos klienterna i den teknikstödda KBT-behandlingen?  
 
2. Hur skattades arbetsalliansen av klienter och behandlare? 

 
3. Hur använde klienterna COMMIT i behandlingen och hur 

upplevde de användandet?  
 

4. Hur använde behandlarna COMMIT i behandlingen och hur 
upplevde de användandet? 

Metod 
Design  

Föreliggande studie var en öppen studie utan kontrollgrupp med 
mixed methods-design (Creswell et al., 2007). Syftet med att använda en 
mixed methods-design var att fånga både kvantitativa och kvalitativa 
aspekter vilket förväntades generera en allsidig analys.  

I syfte att utvärdera COMMIT administrerades åtta till nio veckor 
långa KBT-behandlingar face-to-face anpassade till respektive klients 
problematik. Data erhölls genom tre förfaranden: 
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självskattningsinstrument före och efter behandling, semistrukturerade 
individuella intervjuer med klienter efter behandling och 
semistrukturerad gruppintervju med behandlare efter behandling.  

Självskattningsdata bearbetades kvantitativt och intervjuerna 
analyserades med den kvalitativa metoden innehållsanalys.  

 

Beskrivning av stödsystemet COMMIT 
I studien användes det internetbaserade stödsystemet COMMIT. 

Systemet var en webbaserad portal med funktioner anpassade för att 
stödja både behandlingens innehåll och den administration som en 
behandling innebär.  

COMMIT baserades på kunskap och teknik från den intensiva 
forskningen på internetbehandling bedriven vid Linköpings universitet. 
Internetbehandlingsforskningen bygger på den svenska modellen som 
innebär guidad självhjälp. Behandlingsmaterialet i 
internetbehandlingarna bygger på validerade självhjälpsböcker som 
förpackats i moduler som varje vecka av behandlingen förmedlas via 
säker e-post. För stöd och vägledning återkopplar behandlaren till 
patienten en gång i veckan via e-post. Denna form av internetbehandling 
positionerar sig mellan behandling face-to-face och en fullständigt 
datoriserad behandling (Andersson et al., 2008). 

COMMIT var uppbyggt i tre nivåer: en klientnivå, en behandlarnivå 
och en handledarnivå. I denna studie användes enbart patient- och 
behandlarnivå varför endast dessa beskrivs i texten nedan.   

COMMIT var uppbyggt för åtkomst via webläsare vilket innebar att 
systemet alltid fanns tillgängligt via Internet.  

Behandlare och klienter kom åt COMMIT via säker inloggning på 
Internet och hade således möjlighet att använda COMMIT under 
behandlingens gång, både mellan och under samtalen.  

För att komma åt COMMIT under samtalen använde behandlaren en 
surfplatta med trådlös nätverksuppkoppling (se mer ingående 
beskrivning av surfplatta under rubriken ”Surfplatta” nedan). I och med 
att COMMIT var webbaserat nåddes systemet mellan samtalen via valfri 
internetuppkoppling från till exempel surfplatta, smart telefon och dator 
av såväl behandlare som klient. Tack vare enkel layout var utseendet 
likadant på dator, surfplatta eller smart telefon.  

I COMMIT fanns både funktioner som användes gemensamt av 
behandlare och klient och funktioner som endast kunde användas av 
behandlaren.  

De funktioner som endast var tillgängliga för behandlaren var till 
exempel att boka in datum och tid för samtal samt skriva in agenda för 
varje samtal. Denna information kunde klienten se via sin vy. 
Behandlaren hade också en översikt över alla sina klienter med 
personuppgifter och logg över klienternas inloggningsfrekvens och 
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tidpunkt för senaste inloggning. Via översikten kunde behandlaren 
hantera registrering av nya klienter, lösenordsbyte och avregistrering.  

Ett exempel på en gemensam funktion var att skicka och ta emot 
meddelanden. Meddelandekorrespondens skedde inom COMMIT och 
med sms som valfritt tillägg. Behandlaren hade möjlighet att välja hur 
meddelandet skulle levereras. Dock kunde klienten inte svara direkt på 
mottaget sms utan var tvungen att logga in i portalen för att kunna svara 
på meddelandet.  

Funktionen för att skriva minnesanteckningar var också tillgänglig för 
både klient och behandlare men på olika sätt. Klienten kunde skriva in 
minnesanteckningar via sin vy och dessa blev synliga även för 
behandlaren. Behandlarens minnesanteckningar var dock inte synliga 
för klienten.  

För målformulering fanns en funktion, gemensam för behandlare och 
klient, med möjlighet att skriva i överenskomna mål för behandlingen.   

Som stöd till behandlingen fanns det möjlighet att ladda upp filer i 
COMMIT:s biblioteksfunktion. Tanken med biblioteket var att innehållet 
skulle bestå av lämpligt KBT-material för olika diagnoser och 
behandlingsupplägg. Behandlaren hade möjlighet att dela ut filer till 
klienten ur detta bibliotek så att klienten fick tillgång till filerna via sin 
inloggning. Klienten kunde då ladda ner filerna till sin egen dator för att 
till exempel skriva ut dem.  

Klienten hade också ett personligt bibliotek där eget material kunde 
laddas upp. Det kunde vara dokument som klienten själv skapat eller 
material som skapades under samtalet. Exempel på detta är skriftliga 
reflektioner, fotografier av vita tavlan eller något annat viktigt material 
som önskas sparas. Biblioteken (behandlarbiblioteket och klientens 
personliga bibliotek) kunde kontinuerligt uppdateras och revideras 
under behandlingens gång.  

Till denna studie hade biblioteket fyllts med en mängd filer; 
dokument, länkar, bilder och ljudklipp som alla syftade till att kunna 
användas som interventioner i behandling. Till exempel psykoedukativa 
texter, övningar, registreringsformulär samt ljudfiler för avslappning och 
medveten närvaro. Större delen av det skriftliga materialet utgick ifrån 
validerade och välanvända internetbehandlingstexter (Furmark, 
Holmström, Sparthan, Carlbring, & Andersson, 2006; Andersson, 
Bergström, Holländare, Lenndin & Vernmark, 2007). I biblioteket fanns 
länkar till avslappningsövningar och övningar i medveten närvaro 
(Folkhälsan, 2012; Ghaderi & Parling, 2009; Jernelöv, 2008).  

I COMMIT fanns ett antal förprogrammerade hemuppgifter. Dessa 
kunde delas ut till klienten som fyllde i hemuppgiften direkt via sin vy. 
Exempelvis fanns registreringsformulär av negativa automatiska tankar 
och ångesthierarki. Behandlaren kunde se huruvida klienten hade 
påbörjat eller avslutat sin hemuppgift då detta registrerades och visades 
i behandlarens vy.  
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COMMIT var en säker kommunikationsplattform som gjorde det 
möjligt att utöka behandlingen utanför terapirummet utan att 
sekretessen och klientsäkerheten äventyrades. Deltagarna fick tillgång 
till engångskoder via SMS till sin mobiltelefon. Även för behandlare 
genererades engångskoder för att logga in i COMMIT. All datatrafik som 
skedde via detta system var krypterad med SSL-certifikat. SSL-certifikat 
är en säkerhetsmekanism som används för att kryptera 
datakommunikation mellan två värdar (mellan en webbserver och en 
webbläsare) så att ingen annan användare på nätverket ska kunna 
avlyssna eller manipulera data. 

Vid behandlingens slut fanns möjlighet att sammanställa klientens 
samlade material i ett vidmakthållandeprogram.  

I Figur 1, 2 och 3 exemplifieras COMMIT med vyer för behandlare och 
klient.  

 
Figur 1. Behandlarvy för vald klient. 
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Figur 2. Behandlarvy med agenda och målformulering för vald klient. 

 

       
Figur 3. Klientvy med hemuppgift och biblioteksinnehåll synligt. 
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Surfplatta 
Surfplattan var av modellen iPad 2 Wifi tillverkad av företaget Apple. 

Surfplattan var 241,2mm x 185,7mm och vägde 601g.   
Syftet med surfplattan var att kunna nå COMMIT under samtalet. 

Utöver internetuppkoppling och åtkomst till COMMIT kunde 
surfplattans inbyggda funktioner användas till att rita, skriva, 
fotografera och spela in ljud/video.  

Deltagare 
Rekrytering och urvalsprocess 

Rekrytering till COMMIT-projektet skedde via olika kanaler. För 
projektet skapades en hemsida (http://commit.stodsystem.se) med 
utförlig information om studien och deltagande. På denna hemsida 
fanns anmälningsfunktion. All rekryteringsreklam för studien innehöll 
hänvisning till denna projekthemsida. Annons sattes in i lokaltidningen. 
Affischering gjordes på vårdcentral, universitetets campus och i ett 
köpcentrum. Universitetets studenthälsas hemsida länkade till 
projekthemsidan. Information om studien spreds även via det sociala 
mediet Facebook. Syftet med rekryteringen var att inkludera minst 15 
lämpliga klienter utifrån de inklusionskriterier som presenteras närmare 
nedan. Antalet baserades på behandlar- och teknikresurser och 
tillräckligt stort stickprov för statistiska analyser. 

Rekryteringen pågick under en tvåveckorsperiod då intresserade 
personer anmälde sitt intresse för deltagande i studien via 
projekthemsidan. Vartefter personer anmälde sig ringdes dessa upp för 
en diagnostisk intervju. 

Sjutton personer som anmält intresse föll bort på grund av för sen 
anmälan eller avböjt intresse för deltagande vid uppringning.  

Totalt 26 personer telefonintervjuades. För detta syfte användes den 
semistrukturerade kliniska intervjumanualen Mini Internationell 
Neuropsykiatrisk Intervju (MINI)(Sheehan et al., 1998). Syftet med 
telefonintervjun var att kartlägga typ och svårighetsgrad av ohälsa samt 
att säkerställa motivation och tid att delta i projektet. Intervjuerna 
genomfördes av psykologstudenter som studerande sista terminen på 
psykologprogrammet tillika uppsatsens författare.  

Diagnoser och tillstånd som undersöktes i intervjun var depression, 
suicidalitet, paniksyndrom, agorafobi, social fobi, tvångssyndrom, 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), generaliserat ångestsyndrom 
(GAD), alkohol- och droganvändning samt antisocial 
personlighetsstörning. Baserat på intervjun ställdes en preliminär 
diagnos. 

I samband med intervjun mottog den eventuelle deltagaren en länk via 
e-post till ett webformulär med självskattningsfrågor. Dessa frågor var 
en sammanställning av validerade mätinstrument (se under rubriken 
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mätinstrument). Frågorna undersökte symtom, funktion och livskvalitet. 
Utöver frågorna från kliniskt validerade instrument efterfrågades 
datorvana, tidigare psykologisk behandling, medicinanvändande samt 
demografisk information. En person svarade inte fullständigt på 
självskattningsformulären innan behandlingskonferensen och 
exkluderades därför.  

Baserat på information från självskattningsfrågorna och 
telefonintervjun togs beslut om inkludering vid en 
behandlingskonferens för resterande 25 personer. Se 
inklusions/exklusionskriterier nedan. 
Forskningsdeltagaren skulle: 

• Vara myndig 
• Uppfylla kriterier för mild till måttlig ångest och/eller depression 
• Inte vara suicidnära 
• Ej ha pågående självskadebeteende 
• Ej ha pågående alkohol/drogmissbruk 
• Inte vara i behov av läkarkontakt för medicinsk monitorering  
• Vid användande av psykofarmaka ha en stabil dos sedan minst en 

månad tillbaka 
• Inte samtidigt genomgå annan psykologisk behandling 
• Inte skatta 4 poäng eller högre på livslust (item 9) i 

självskattningsformuläret Montgomery Asberg Depression Rating 
Scale - Self Rated (MADRS-S) 

• Inte skatta en totalpoäng överstigande 30 poäng på MADRS-S 
• Inte lida av allvarlig psykisk störning som kan minska personens 

möjlighet att tillgodogöra sig behandlingen, till exempel bipolaritet 
eller schizofreni. 

• Inte bedömas ha en problematik som kräver annan behandling 
eller bedöms kunna påverkas negativt av behandlingen. 

• Ha tillgång till Internet och dator. 
 
Det fanns inget krav på god datorvana men tillgång till dator och 
Internet krävdes.  

Ansvarig för konferensen var huvudansvarig för projektet som var leg. 
psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi. 
Medverkande i konferensen var även författarna till uppsatsen samt 
klinisk handledare, leg. psykolog. Av de 25 personer som behandlades 
på konferensen inkluderades 15 personer. Anledningar till exklusion var 
att besvären bedömdes vara subkliniska, pågående alkohol- eller 
drogmissbruk, pågående annan psykologisk behandling, svår psykisk 
ohälsa eller att personen inte hade tillgång till dator och/eller Internet. 
Utifrån inklusions/exklusionskriterierna bedömdes 15 personer vara 
lämpade för deltagande i studien.  

Efter behandlingskonferensen meddelades de 15 inkluderade 
forskningsdeltagarna via e-post. De informerades om behandlingen och 
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att de skulle kontaktas av sin behandlare inom en vecka. I e-brevet 
bifogades samtyckesinformation som forskningsdeltagarna uppmanades 
läsa igenom inför behandlingens första samtal. Innan behandling 
påbörjades samlade behandlarna in skriftligt godkännande till 
deltagande i studien. 

Demografisk beskrivning av forskningsdeltagare 
I studien bestod forskningsdeltagarna av två grupper, de som mottog 

behandling och de som utförde behandling. För tydlighet används 
hädanefter begreppen klient/er och behandlare i texten. 

Klienter 
I Tabell 1 presenteras demografisk beskrivning av klienterna.  
 

Tabell 1: 
Demografisk beskrivning av klienterna, n=15 

Demografiska variabler Antal 

Medelålder år (SD) 43 (15)  
  
Kön  
Kvinnor 10 (67 %) 
Män 5 (33 %) 
  
Högsta utbildningsnivå  
Gymnasium 2 (13 %) 
Avslutad yrkesutbildning 4 (27 %) 
Högskola/universitet pågående 2 (13 %) 
Högskola/universitet avslutad 7 (47 %) 
  
Sysselsättning  
Arbetar 9 (60 %) 
Studerar 4 (27 %) 
Pensionär  2 (13 %) 
  
Medicinanvändning (tot) 8 
SSRI 2 (13 %) 
SNRI 4 (27 %) 
Lugnande vid behov 2 (13 %) 
  
Erfarenhet av samtalsbehandling (tot) 11 
KBT 4 (27 %) 
Enstaka KBT-interventioner 2 (13 %) 
Stödsamtal 2 (13 %) 
Ospecificerad samtalsterapi 3 
  
Datorvana  
God 13( 87 %) 
Begränsad 2 (13 %) 



 

20 

Datorvana 
Till god datorvana räknades de personer som beskrivit daglig 

användning av dator och Internet i både arbete/studier och hemma. De 
personer som räknades till gruppen begränsad datorvana beskrev sitt 
kunnande och användande som begränsat eller att datorer var 
ointressanta. 

Diagnoser 
De diagnoser som representerades i klientgruppen bedömt med 

(MINI) presenteras i tabell 2. Antalet personer i tabellen överstiger totala 
antalet klienter på grund av att flera klienter hade komorbida tillstånd.  

 
Tabell 2: 
Diagnoser representerade i klientgruppen bedömt med (MINI), n=15 

Diagnos Antal klienter 

Egentlig depression 6 
Paniksyndrom 2 
Agorafobi 3 
Social fobi 5 
Generaliserat ångestsyndrom 4 
Komorbiditet (två eller fler pågående 
diagnoser) 

5 

 

Behandlare  
Sammanlagt deltog 8 behandlare i studien vars uppgift var att 

behandla de inkluderade forskningsdeltagarna. Behandlargruppen 
bestod av sju psykologstudenter, med nästan avslutad eller avslutad 
grundläggande psykoterapiutbildning inom ramen för 
psykologprogrammet. 
I behandlargruppen deltog också en PTP-psykolog (Praktisk tjänstgöring 
för psykologer).  Rekryteringen av behandlare skedde via en 
intresseförfrågan som e-postades till Psykologprogrammets högre 
terminer. Antalet behandlare begränsades på grund av antalet 
surfplattor som fanns att tillgå. De första sex som visade intresse blev 
rekryterade som behandlare i studien. Behandlarna informerades om 
studien och gav skriftligt samtycke till deltagande.  

Mätinstrument  
Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju  

Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (MINI) är en kort 
strukturerad diagnostisk intervju för diagnostisk bedömning enligt 
DSM-IV och ICD-10 (Sheehan et al., 1998).  Instrumentet en snabb 
strukturerad intervju för de vanligaste axel-I-diagnoserna i DSM-IV och 
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ICD-10. Instrumentet är helt strukturerat, tar cirka 15 minuter att 
administrera och fokuserar på nuvarande tillstånd (Lecrubier et al., 
1997). Studier har visat på acceptabla validitets- och reliabilitetsmått 
(Sheehan et al., 1998). 

Montgomery A ̊sberg Depression Rating Scale – Self rating  
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self rating (MADRS-S) 

(Svanborg & Asberg, 1994) är ett självskattningsinstrument som avser 
mäta depressiva symtom och suicidalitet. MADRS- S består av nio frågor 
som motsvarar diagnoskriterierna i DSM-IV: (1) sinnesstämning, (2) 
Oroskänslor, (3) Sömn, (4) Matlust, (5) koncentrationsförmåga, (6) 
initiativförmåga, (7) Känslomässigt engagemang, (8) pessimism samt (9) 
livslust. Patienten svarar på varje item genom skattning på en skala 
mellan ett och sex. Höga poäng indikerar depressivitet.  

Självskattningsversionen MADRS-S bygger på den 
klinikeradministrerade MADRS som har mycket god reliabilitet och är 
känsligt för förändring. Höga korrelationer mellan expertskattning och 
självskattning har påvisats, vilket visar på god samstämmighet mellan 
de olika versionerna (Svanborg & Asberg, 1994). Rekommendationer 
gällande gränsvärden för grad av depression: 0-6p ingen depression, 7-
19p mild depression, 20-34p måttlig depression och 35-60p svår 
depression (Svanborg & Asberg, 1994).  

Patient Health Questionnaire-9  
Självskattningsformuläret Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) är 

depressionsmodulen i det större batteriet Patient Health Questionnaire 
(PHQ). Formuläret består av nio frågor baserade på diagnoskriterierna 
för depression utifrån DSM-IV. Frågorna besvaras på en skala mellan 
”inte alls”= 0p till ”nästan varje dag” = 3 p.  

PHQ-9-poängen 5, 10, 15 och 20 representerar mild, måttlig, måttligt 
svår och svår depression. Totalpoäng för formuläret är 27 poäng 
(Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001).  

PHQ-9 har god intern konsistens med Cronbach’s alfa=.89. Cronbach’s 
alfa är ett mått på intern konsistens som innebär hur väl enskilda items i 
ett test eller frågeformulär mäter samma sak. Cronbach’s alfa erhålls 
genom att resultaten för varje item korreleras med varandra (Egidius, 
2005). Test-retestreliabiliteten påvisades vara god, r=.84, när 
patientskattning jämfördes med självskattning via telefonintervju gjord 
av läkare 48h senare (Kroenke et al., 2001) Test-retest innebär att 
resultatet från tillfälle 1 korrelseras med resultatet från tillfälle 2 där en 
hög korrelation indikerar god reliabilitet (Borg & Westerlund, 2007). 

Beck Anxiety Inventory  
Självskattningsformuläret Beck Anxiety Inventory (BAI) består av 21 

påståenden som mäter förekomst av ångestsymtom den senaste veckan 
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(Beck, Epstein, Brown, & Steer, 1988). Varje påstående har fyra 
svarsalternativ där 0=Aldrig, 1=Ibland, 2=Ofta och 3=Nästan hela tiden. 
Skalan sträcker sig från 0-63 och gränsvärdena är enligt utländska 
normer 0-7 för minimal ångest, 8-15 för mild ångest, 16-25 för måttlig 
ångest och 26-63 för svår ångest. Test-retestreliabilitet har uppmätts till 
r=.81 med två veckor mellan mättillfällen och den interna konsistensen 
har visat sig vara hög mätt med Cronbach’s alfa =.92 (Beck et al., 1988). 

Generalized Anxiety Disorder Screener-7  
Självskattningsformuläret Generalized Anxiety Disorder Screener-7 

(GAD-7) består av sju items som undersöker symtom på generaliserad 
ångest. Frågorna undersöker hur ofta under de senaste två veckorna som 
personen störts av symtom. Svarsalternativen är ”inte alls”, ”flera 
dagar”, ”flertalet dagar” och ”dagligen” där högre frekvens ger högre 
poäng. Sist skattas funktionsnedsättning till följd av upplevda 
ångestsymtom (Spitzer, Kroenke, Williams, & Lo, 2006).  

GAD-7 har god reliabilitet och validitet. Den interna konsistensen är 
god, Cronbach’s alfa= .92. Test-retestreliablitet, r=.83. GAD-7 har god 
samstämmighet mellan expert- och patientadministrerade versioner av 
formuläret.   

Gällande gränsvärden indikerar tio poäng eller mer på diagnosen 
GAD. Cutoff-poäng på 5, 10 och 15 representerar mild, måttlig och svår 
generaliserad ångest (Spitzer et al., 2006).  

Alcohol Use Disorder Identifications Test  
Alcohol Use Disorder Identifications Test (AUDIT) rekommenderas av 

WHO för screening av alkoholvanor – riskfylld konsumtion, tecken på 
beroende och alkoholskador (Babor, Higgins-biddle, Saunders, & 
Monteiro, 2001). Formuläret mäter alkoholbeteende och vanliga negativa 
konsekvenser av alkohol. AUDIT i sig är inget diagnostiskt test och 
indikerar svaren på riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion bör man 
gå vidare med en fördjupad bedömning och närmare utreda 
alkoholproblematiken (Bergman & Källmén, 2002). 

Gällande den interna konsistensen uppvisar AUDIT Cronbach’s alfa 
=.83, test-retest r = .93 - .98 (Bergman & Källmén, 2002). AUDIT har god 
begreppsvaliditet (Reinert & Allen, 2007).  Begreppsvaliditet innebär hur 
väl resultatet från en mätning överrensstämmer med och återspeglar de 
underliggande teoretiska antaganden som instrumenten förväntas mäta 
(Jergeby, 2008).  

Working Alliance Inventory-Short  
Working Alliance Inventory-Short (WAI-S) är en kortare version av 

Working Alliance Inventory (WAI). WAI används för att mäta 
behandlarens och patientens arbetsallians. (Horvath & Greenberg, 1989). 
Det ursprungliga längre självskattningsformuläret består av 36 items 
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(Horvath & Greenberg, 1989) och finns som klientskattning, 
behandlarskattning och observatörsskattning. Den kortare versionen 
finns översatt på svenska för terapeutskattning och patientskattning som 
består av respektive tolv items. Frågorna besvaras på en skala från 1 
(aldrig) till 7 (alltid). Höga poäng tyder på en stark allians. Testen är 
uppbyggda av tre delskalor; task, goal och bond. I delskalorna task och 
goal mäts hur väl patient och behandlare är överens om vilka uppgifter 
de ska jobba med och vilka mål de vill uppnå. Delskalan bond avser mäta 
styrkan på det emotionella bandet mellan patient och behandlare. 
Cronbach’s alfa för WAI-S har uppmätts till mellan .91 och .96 (Busseri & 
Tyler, 2003). Maxpoäng både total- och delskalor är sju poäng.  

Quality of Life Inventory  
Quality Of Life Inventory (QOLI) är ett mätinstrument för bedömning 

av subjektiv livskvalitet (Frisch, Cornell, Villanueva, & Retzlaff, 1992) 
och baseras på tillfredsställelsen inom ett antal speciellt viktiga områden. 
Följande 16 områden ingår i formuläret: (1) Hälsa, (2) Självrespekt, (3) 
Mål och värderingar, (4) Ekonomi, (5) Arbete, (6) Fritid, (7) Inlärning, (8) 
Kreativitet, (9) Hjälpa andra, (10) Kärlek, (11) Vänner, (12) Barn, (13) 
Anhöriga, (14) Hem, (15) Grannskapet, (16) Samhället.  

Graden av tillfredsställelse inom ett område får större betydelse för 
den totala livskvaliteten, än områden med samma grad av 
livstillfredsställelse som bedöms mindre viktiga. Poängen för den 
sammanlagda livskvaliteten erhålls sedan genom summering av de olika 
produkterna och division med det totala antalet områden. Testet är tänkt 
att fungera som ett komplement till mätningar av symtom som görs i 
samband med resultatutvärderingar av psykologiska interventioner. 
Test-retest visar på goda psykometriska egenskaper r= .80 och  .91 och 
den interna konsistensen har uppmätts till mellan Cronbach’s alfa = .77 
och .89 över tre kliniska och tre icke-kliniska sampel (Frisch et al., 1992).  

Procedur 
Behandlingarna utfördes vid psykologstudentmottagningen ansluten 

till Linköpings universitet.  Vid första samtalet skrev 
forskningsdeltagaren under samtyckte till deltagande i studien.  
Behandlaren informerade klienten om COMMIT och surfplattans 
funktion i behandlingen. Deltagaren fick en personlig kod och 
informerades om inloggning och användande av COMMIT. I samband 
med klientens första gav denne samtycke till studiens hantering av 
personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL).  

Behandlingen utformades av behandlaren utifrån klientens 
problematik och inom ramen för evidensbaserade KBT-interventioner. 
Således genomfördes 15 individuella behandlingar.  

Instruktionerna till behandlarna var att de som utgångspunkt skulle 
träffa sin klient under ett samtal i veckan (45-60 min) under som längst 
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nio veckor. Behandlingarnas längd varierade: 7 av 15 behandlingar 
pågick under åtta veckor och 8 av 15 behandlingar pågick under nio 
veckor.  Det var upp till behandlarna att i samspråk med klienten avgöra 
hur tiden skulle disponeras. 

Behandlarna uppmanades att använda COMMIT under och mellan 
samtalen, fritt efter egen bedömning. Inga specifika instruktioner om 
användande gavs för att inte influera behandlarna i en förutbestämd 
riktning då syftet var att undersöka hur användningen skedde spontant.  

Handledning för behandlarna hölls regelbundet under nio veckor. 
Fyra tillfällen av klinisk handledning varvades med tre 
processhandledningstillfällen.  

Under processhandledningen närvarade COMMIT:s utvecklare och 
behandlarna hade möjlighet att få svar på frågor om det tekniska 
användandet och rapportera eventuella tekniska problem. Vid varje 
processhandledning avsattes tid för individuell skriftlig reflektion över 
systemet. Reflektionerna rapporterades inte utan syftade enbart till att 
fungera som minnesstöd inför intervjun som skulle hållas i slutet av 
studien.  

Data samlades på tre sätt: (1) För- och eftermätning av ångest- och 
depressionssymtom, arbetsallians och livskvalitet, (2) individuella 
intervjuer med klienter samt (3) gruppintervju med behandlare. 

För- och eftermätning 
Som för- och eftermätning fyllde klienterna i ett webformulär 

bestående av självskattningsversionerna av MADRS-S, GAD-7, PHQ-9, 
BAI och QOLI. För-mätningen skedde två veckor före behandlingsstart i 
samband med inkluderingen. Eftermätningen gjordes i anslutning till 
behandlingarnas avslutande, efter åtta eller nio veckor.  

Vid samtal tre och vid avslutande samtal mättes arbetsallians med 
WAI-S patient och WAI-S terapeut.  

Intervjuer 
I samband med behandlingarnas avslut intervjuades klienter och 

behandlare. För studien utformades två intervjuguider som användes 
vid dessa intervjuer (se bilaga 1 och 2).  

Vid näst sista samtalet delades intervjufrågorna ut till klienterna för att 
de skulle få tid på sig att reflektera över frågorna.  Författarna till 
uppsatsen intervjuade sju respektive åtta klienter var. Intervjuerna var 
individuella och skedde i direkt anslutning till sista samtalet. 
Genomsnittlig tid per intervju var 15 minuter.  

Behandlarna intervjuades av biträdande uppsatshandledare i en 
gruppintervju som pågick i två timmar. En av behandlarna hade inte 
möjlighet att delta i gruppintervjun och intervjuades därför individuellt 
av en av författarna till uppsatsen.  
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Innan intervjuerna påbörjades gav deltagarna sitt samtycke till 
ljudupptagning.  

Etiska ställningstaganden 
Studiens upplägg godkändes av regionala etikprövningsnämnden i 

Linköping. Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avslutas. 
Samtliga deltagare (klienter och behandlare) skrev under samtycke 
gällande hantering av personuppgifter. Inklusions- och 
exklusionskriterier fanns tydligt presenterade på projektets hemsida. De 
personer som exkluderades kontaktades via telefon och informerades 
om annan lämplig behandling.  

Journal fördes enligt psykologstudentmottagningens rådande rutiner.  

Kvantitativ databearbetning 
Då klienterna fyllde i webbformuläret för självskattning erhölls 

rådatamaterialet i form av datafiler. Genom elektronisk insamling av 
data omöjliggjordes att frågor missades eller hoppades över.  

Gällande WAI-S patient och WAI-S terapeut samlades data in manuellt 
i pappersform.  

Statistiska analyser  
Statistiska beräkningar gjordes i SPSS Statistcs 20.0. Skillnader mellan 

för- och eftermätning på ångest- och depressionsmåtten samt QOLI 
undersöktes med beroende t-test. Förändringen i arbetsallians 
undersöktes med beroende t-test för mätning vid tredje samtalet och vid 
avslutande samtal.  

För att mäta hur stor behandlingseffekten var beräknades effektstorlek 
för inomgruppsförändringen utifrån Cohens d (Cohen, 1988). Cohens d 
beräknas genom att dividera differensen mellan två medelvärden med 
den poolade standardavvikelsen. En effektstorlek på 1.0 innebär att en 
förändring motsvarande en standardavvikelse har skett. Riktlinjer för 
bedömning av mellangruppseffektstorlek är: liten = 0.20, måttlig = 0.50 
och stor=0.80 (Borg & Westerlund, 2007). Dessa riktlinjer gäller för 
mellangruppseffektstorlek men används även för 
inomgruppseffektstorlek.  

För att åskådligöra klienternas förändring i termer av svårighetsgrad 
jämfördes individuella poäng med normdata för respektive 
självskattningsinstrument. Klinisk signifikant förbättring beräknades 
utifrån definitionen av Jacobson och Truax (1991) där kravet är (a) 
statistisk signifikant förändring mellan för- och eftermätning samt (b) en 
eftermätningspoäng med två standardavvikelser under medelvärdet för 
förmätningen.  
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Kvalitativ databearbetning 
Innehållsanalys 

I föreliggande studie har kvalitativ innehållsanalys valts för analys av 
behandlarintervjuer och klientintervjuer. 

Innehållsanalys är en flexibel metod som används för att analysera 
textmaterial. Den kvalitativa innehållsanalysens syfte är att generera 
kunskap och förståelse för det fenomen som studeras genom att fokusera 
på språkets karaktär med emfas på språkets innehåll (Hsieh & Shannon, 
2005). I analysen undersöks språket noggrant i en process med 
identifiering, kodning och kategorisering av elementära mönster och 
teman i textmaterialet (Patton, 1990). Data kan insamlas från till exempel 
intervjuer, fokusgrupper, observationer, böcker och tidningar. Data kan 
således vara både skriftlig och verbal, men verbal data transkriberas till 
text innan analys (Hsieh & Shannon, 2005).  

Den kvalitativa innehållsanalysens ansats kan ligga på ett kontinuum 
mellan induktiv eller deduktiv. Utifrån placering på detta kontinuum 
kan tre former av kvalitativ innehållsanalys urskiljas: (1) konventionell, 
(2) riktad och (3) summerande. Valet av analysmetod görs utifrån 
teoretiskt intresse och frågeställning (Hsieh & Shannon, 2005) 

Den konventionella innehållsanalysen har en induktiv ansats (Hsieh & 
Shannon, 2005) och används lämpligen när det finns begränsad 
forskning och teori om ett fenomen. Då föreliggande studie undersöker 
ett helt nytt område och tidigare forskning och teorier inte existerar 
valdes den konventionella innehållsanalysen som bearbetningsmetod. 
En beskrivning av riktad och summerande kvalitativ innehållsanalys 
ligger således utanför ramarna för denna uppsats.  

I konventionell innehållsanalys kodas materialet förutsättningslöst 
utan hänsyn till tidigare förutbestämda kategorier (Hsieh & Shannon, 
2005). 

Textmaterialet läses igenom för att få en känsla för textens helhet. 
Fraser och meningar intressanta för frågeställningen plockas ut, så 
kallade meningsbärande enheter. Omgivande text tas med för 
bibehållande av sammanhanget. De meningsbärande enheterna kortas 
ner och koncentreras till koder. Därefter grupperas dessa koder i 
kategorier utifrån hur koderna kan relateras och länkas samman. En 
kategori är således benämningen på en grupp koder som delar något 
gemensamt och representerar analysens manifesta innehåll. 
Kategorierna analyseras, med mer eller mindre grad av tolkning, för att 
hitta övergripande teman. Dessa teman är analysens resultat (Hsieh & 
Shannon, 2005). 

I föreliggande studie användes konventionell kvalitativ 
innehållsanalys för bearbetning av intervjudata.  

Vi gick in i analysarbetet med en realistisk induktiv kunskapssyn 
vilket är koherent med den konventionella kvalitativa innehållsanalysen 
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och studien som helhet. Den förförståelse vi tog med oss i 
analysförfarandet var en erfarenhet av KBT som en verksam 
behandlingsform. Att vi hade rollen som behandlare i studien och 
därmed använde COMMIT innebar också att vi hade med oss en 
upplevelse av användandet. Det faktum att vi behandlat i studien 
innebar att vi analyserade material där våra och våra egna klienters 
åsikter framkom. Då vi intervjuade, transkriberade och analyserade det 
material som vi var en del av kände vi vårt material väldigt väl. De 
åtgärder som vidtogs för att öka trovärdigheten i den mån resurserna 
tillät var att vi inte intervjuade våra egna klienter, intervjuerna delades 
upp jämt och transkriberades var för sig samt att vissa analyssteg 
utfördes individuellt.   

Ljudupptagningarna från intervjuerna transkriberades ordagrant. I 
syfte att få större kännedom om materialet transkriberades inte egna 
utförda intervjuer.  

Klienternas intervjuer analyserades initialt som 15 separata texter. 
Varje intervju lästes igenom noggrant. Därefter plockades 
meningsbärande enheter som bedömdes relevanta för frågeställningen 
ut. Meningar och stycken som beskrev aktiviteter som tolkades 
representera användandet av COMMIT valdes ut. För att identifiera 
upplevelsen av användandet valdes stycken ut som återgav åsikter, till 
exempel i form av värdeladdade adjektiv och ord som gav uttryck för en 
känslomässig upplevelse. Uttalanden som berörde COMMIT:s rent 
tekniska funktioner och design uteslöts då denna typ av utvärdering låg 
utanför ramen för denna uppsats.  

De meningsbärande enheterna koncentrerades till koder. För varje 
intervju grupperades koderna i kategorier. Grupperingen skedde utifrån 
kodernas explicita och konkreta innehåll. Moment i behandlingen som 
nämndes frekvent och explicit blev utgångspunkt för kategoriseringen.  

De 15 intervjuernas kategorier lades därefter samman till ett och 
samma dokument och kategorierna jämfördes och sammanfördes till 
övergripande teman. Temat gällande användande formades utifrån 
uttryck för konkreta aktiviteter. Teman som identifierade olika aspekter 
av upplevelse sorterades utifrån positiva, negativa och neutrala 
beskrivningar.  

Resultatet presenteras i form av identifierade teman med tillhörande 
förklarande text. Arbetet med att plocka ut meningsbärande enheter, 
formulera koder och kategorisera utfördes individuellt. För att 
kontrollera att förståelsen för materialet och analysen var gemensam 
växlades arbetsmaterialet för genomläsning. Arbetet med att formulera 
teman utfördes gemensamt i en pågående diskussion vilket upplevdes 
bidra till en kompletterande bild och kritisk hållning.   

Transkriberingen från gruppintervjun med behandlarna 
sammanfogades med den individuella behandlarintervjun till en text.  
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Resterande analysprocess av behandlarintervjuerna skedde med 
samma tillvägagångssätt som ovan beskrivits för analys av 
klientintervjuerna.  

Resultat 
Det kvantitativa resultatet för denna studie utgörs av utfall på 

självskattningsformulären MADRS-S, PHQ-9, BAI, GAD-7, QOLI genom 
mätning före och efter behandling samt för WAI genom mätning vid 
tredje samtalet och vid avslutande samtal.  

Det kvalitativa resultatet för denna studie utgörs av identifierade 
teman i behandlar- och klientintervjuer.  

Kvantitativt resultat  
Självskattningsformulär 

Beroende t-test användes för jämförelse mellan för- och eftermätning. 
Samtliga mått på ångest och depression samt upplevd livskvalitet visade 
på stora effektstorlekar (Cohens d) med statistisk signifikans (p<0.001).  

Effekten på depressionsmåtten var MADRS-S (t(14)=7.25, p<0.001, 
d=2.44) och PHQ-9 (t(14)=4.71, p<0.001, d=1.65). För ångestsymtom var 
effekterna BAI (t(14)=4.73, p<0.001, d=1.68) och GAD-7 (t(14)=4.91, 
p<0.001, d=1.80). För upplevd livskvalitet var effekten på QOLI (t(14)= -
4.30, p<0.001, d=1.31).  

Medelvärden, standardavvikelser, svårighetsgrad, t-värden samt 
effektstorlekar presenteras i Tabell 3.  
Tabell 3: 
Medelvärden, standardavvikelser, t-värden och effektstorlekar för utfallsmåtten 
vid jämförelse av för- och eftermätning, n=15 

Mått Före M (SD) Efter M (SD) T-värde  Effektstorlek 
(Cohen’s d) 

MADRS-S 21.20 (4.13) 9.07 (5.68) 7.25*** 2.44 
     

PHQ-9 12.13 (6.00) 4.47 (2.70) 4.71*** 1.65 
     

BAI 18.07 (7.70) 7.67 (4.15) 4.73*** 1.68 
     

GAD-7 11.93 (5.95) 4.07 (1.71) 4.91*** 1.80 
     

QOLI -0.13 (1.63) 1.60 (0.91) 4.30*** 1.31 
***p<.001 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale- Self rating (MADRS-S), Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-
9), Beck Anxiety Inventory (BAI), Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7), Quality of Life Inventory 
(QOLI) 
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I Tabell 4 presenteras frekvensen svårighetsgrad för ångest- och 
depressionsmåtten vid för- och eftermätning utifrån 
självskattningsinstrumentens normdata.  

 
Tabell 4: 
Svårighetsgrad på ångest- och depressionsmåtten före och efter behandling 

Svårighetsgrad av mått Antal före Antal efter 

MADRS-S   
Svår 0 (0 %) 0 (0 %) 
Måttlig 10 (67 %) 1 (7 %) 
Mild 5 (33 %) 9 (60 %) 
Ingen 0 (0 %) 5 (33 %) 
   
PHQ-9   
Måttligt svår 3 (20 %) 0 (0 %) 
Måttlig 5 (33 %) 1 (7 %) 
Mild 6 (40 %) 5 (33 %) 
Minimal 1 (7 %) 9 (60 %) 
   
BAI   
Svår 2 (13 %) 0 (0 %) 
Måttlig 7 (47 %) 0 (0 %) 
Mild 5 (33 %) 7 (47 %) 
Minimal 1 (7 %) 8 (53 %) 
   
GAD-7   
Svår 5 (33 %) 0 (0%) 
Måttlig 3 (20 %) 0 (0 %) 
Mild 5 (33 %) 5 (33 %) 
Ingen 2 (13 %) 10 (67 %) 
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale- Self rating (MADRS-S), Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-
9), Beck Anxiety Inventory (BAI), Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) 
 

Antalet kliniskt signifikant förbättrade på respektive utfallsmått 
presenteras i Tabell 5. Ingen kliniskt signifikant försämring framkom.  

  
Tabell 5: 
Antal kliniskt signifikant förbättrade på utfallsmåtten  

Mått Antal kliniskt signifikant förbättrade 

MADRS 12 (80 %) 
PHQ-9 13 (87%) 
BAI 9 (60 %) 
GAD-7 15 (100 %) 
QOLI 9 (60 %) 
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale- Self rating (MADRS-S), Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-
9), Beck Anxiety Inventory (BAI), Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7), Quality of Life Inventory 
(QOLI) 
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MADRS-S 

BAI 

Förändring på individnivå för MADRS-S presenteras i Figur 4, för BAI 
i Figur 5 och för QOLI i Figur 6.  

 
Figur 4. Poäng på Montgomery Åsberg Depression Rating Scale –Self 

Rating före och efter behandling, redovisat på individnivå. 

 

 

   
 
Figur 5. Poäng på Beck Anxiety Inventory före och efter behandling, 

redovisat på individnivå. 
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QOLI 
 
 

 

  
Figur 6. Poäng på Quality of Life Inventory före och efter behandling, 

redovisat på individnivå. 
Inga statistiskt signifikanta effekter uppmättes vid jämförelse av WAI-

S vid samtal tre och eftermätning förutom för WAI-S Terapeut total 
t(7)=4.47, p<0.001, d=0.86) och delskalorna WAI-S terapeut Task t(7)=-
3.67, p<0.05, d=0.61) och WAI-S terapeut Bond t(7)=-3.82, p>0.05, d=0.87.  

Medelvärden, standardavvikelser, t-värden samt effektstorlekar för 
Working Alliance Inventory presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6: 
Medelvärden, standardavvikelse, t-värden och effektstorlekar för arbetsallians 

vid jämförelse av för och- eftermätning, n=15 

WAI-S Före M 
(SD) 

Efter M 
(SD) 

T-värde 
(14) 

Effektstorlek
(Cohens d) 

WAI-S patient Total 6.59 (0.46) 6.63 (0.42) 0.33 ns 0.09 
WAI-S patient Task 6.73 (0.36) 6.63 (0.41) 0.95 ns 0.26 
WAI-S patient Goal 6.63 (0.47) 6.75 (0.33) 0.94 ns 0.30 
WAI-S patient Bond 6.40 (0.66) 6.50 (0.55) 0.66 ns 0.16 
     
WAI-S terapeut Total 5.66 (0.61) 6.26 (0.77) 4.47*** 0.86 
WAI-S terapeut Task 5.70 (0.88) 6.28 (1.03) 3.67 * 0.61 
WAI-S terapeut Goal 5.70 (0.70) 6.32 (0.73) 3.82* 0.87 
WAI-S terapeut Bond 5.67 (0.62) 6.17 (0.75) 3.24 ns 0.73 

***=p<0.001, *=p<0.05, ns=icke signifikant (non significant) 
Working Alliance Inventory-Short (WAI-S) 
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Kvalitativt resultat 
Klientintervjuer 

Samtliga klienter i studien fullföljde behandlingen. Genomsnittlig tid 
ägnad åt behandlingen var fem timmar i veckan (exkl. samtalet) och 
genomsnittligt antal inloggningar i COMMIT var tre gånger per vecka. 
Samtliga deltog i individuell intervju.  

I materialet identifierades tolv teman vilka presenteras i Tabell 7.  
 

Tabell 7: 
Identifierade teman i klientintervjuerna 

Identifierade teman i klientintervjuerna 
 
1. Användande av COMMIT under och mellan samtalen 
2. Datorvana påverkade arbetet med COMMIT 
3. Surfplattan upplevdes inte störande 
4. COMMIT -  positivt för arbete med hemuppgifter 
5. Arbete med digitalt material – underlättande eller onödigt 
6. Bibliotek – ett individanpassat komplement 
7. Minnesstöd och inlärning  
8. Effekter av att kunna överblicka behandlingsprocessen 
9. COMMIT främjade behandlingsarbete utanför terapirummet 
10. COMMIT främjade känsla av delaktighet och ansvar 
11. COMMIT som stöd för vidmakthållande 
12. Positiv upplevelse av behandlingen som helhet 

1. Användande av COMMIT under och mellan samtalen   
I Tabell 8 presenteras de aktiviteter som identifierats redogöra för 

användandet av COMMIT under och mellan samtalen.  
 

Tabell 8: 
Klienternas användande av COMMIT under och mellan samtalen 

Klienternas användande av COMMIT 
 
Mål: 

 
Formulerat/omformulerat mål  
 

Agenda: 
 

Läst agenda inför samtal 
Gått tillbaka till föregående agendor 
 

Surfplatta under samtalet: 
 

Gått igenom registreringar  
Tagit del av psykoedukation 
Tagit del av mål och agenda 
Fyllt i övningar tillsammans med behandlare 
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2. Datorvana påverkade arbetet i COMMIT 
Merparten av klienterna uttryckte att COMMIT var enkelt att använda 

och att de hade tillräcklig datorvana för arbetet. De klienter som hade 
rapporterat begränsad datorvana beskrev teknikanvändandet som 
krångligt och nästintill dumförklarande vilket ledde till mycket sparsam 
användning.  

 

3. Surfplattan upplevdes inte störande 
Samtliga klienter uttryckte att användande surfplattan i samtalet inte 

upplevdes störande. 
Positiva omdömen gavs av en tredjedel av klienterna som beskrev att 

surfplattan användes frekvent under samtalen. Åsikter som framkom 
var att surfplattan smidigt gav tillgång till tidigare registreringar, 
hemuppgiftsmaterial samt möjlighet att anteckna och spara värdefull 
information från samtalet.  

Knappt en tredjedel ställde sig neutrala till surfplattan då de upplevde 
att den gjorde varken till eller från då de menade att de lika gärna kunde 
ha fått ut material i pappersform. 

En klient uttryckte att surfplattan inte var ett lämpligt verktyg att rita 
med då skärmen var för liten.  

4. COMMIT – positivt för arbete med hemuppgifter 
Gällande följsamhet till hemuppgifter rapporterade 3 av 15 klienter att 

de utfört samtliga hemuppgifter. Tio av 15 klienter rapporterade att de 

Meddelandekorrespondens: Uppdaterat behandlaren om veckan som gått  
Ändrat tider 
Frågat om klargörande och vägledning 
 

Biblioteket i COMMIT: Läst texter 
Laddat ner texter 
Skrivit ut material  
Sparat en materialbank med texter, bilder/fotografier och egna 
anteckningar 
 

Hemuppgifter: Registrerat digitala hemuppgifter  
Rapporterat hemuppgifter via meddelandefunktion och 
uppladdade dokument 
 

Anteckningar: Skrivit frågor och funderingar att ta upp vid nästa samtal 
Skrivit minnesnoteringar 
 

Auditivt material: Lyssnat på ljudfiler: övningar i avslappning och medveten 
närvaro 
Lyssnat på radioprogram 
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utfört i stort sett alla hemuppgifter och två klienter återgav att de utfört 
mer än hälften av hemuppgifterna.  

Ett tydligt tema som framkom var att enbart fördelar med att använda 
COMMIT i arbete med hemuppgifter rapporterades. Det beskrevs vara 
enkelt, bekvämt, modernt samt fördelaktigt att ha åtkomst till 
övningarna hemifrån. Vidare beskrevs att hemuppgiftsarbetet upplevdes 
varierande tack vare COMMIT.  

COMMIT beskrevs bidra till ett ökat utförande av hemuppgifter. 
Exempel som lyftes var att tillgängligheten till biblioteket underlättade 
utförande och minskade undvikande av hemuppgifter. Vidare beskrevs 
bekvämligheten med att slippa hemuppgifter i pappersform då sådana 
upplevdes lättare att tappa bort. Att hemuppgifterna i COMMIT inte 
kunde slarvas bort beskrevs öka utförandegraden.  

En klient förklarade att datorn fungerade som ett substitut till 
personlig tillsyn, vilket upplevdes främja följsamheten. Dock beskrevs av 
en klient att arbete med COMMIT hemifrån via dator krävde en viss 
grad av arbetsro och att konkurrens om datorn i familjen kunde vara 
hindrande.  

Cirka hälften av klienterna uttryckte att möjligheten till snabb 
återkoppling från behandlaren gynnade hemuppgiftsprocessen då 
återkopplingen hjälpte dem att komma vidare om de kört fast.  

En tredjedel av klienterna beskrev att kommunikationen med 
behandlaren mellan samtalen var stöttande och peppande vilket 
upplevdes som hjälp på vägen. En klient berättade att COMMIT 
uppfyllde ett behov av högfrekvent kontakt i arbetet under en period 
med mycket utmanade hemuppgifter.  

Det framkom att hemuppgiftsarbete i COMMIT ledde till upptäckten 
av skrivande som hjälpsamt verktyg. Tre klienter beskrev det som 
perspektivgivande att se egna tankar och upplevelser i skrift. En klient 
berättade att skrivande sedan tidigare var ovant men att denne, i och 
med behandlingen, upptäckte att det var ett givande sätt att arbeta på.  

5. Arbete med digitalt material - underlättande eller onödigt  
Majoriteten av klienterna uttryckte det som mycket positivt att ha 

tillgång till behandlingsmaterial i digital form. Det beskrevs som enkelt, 
lättillgängligt och fördelaktigt att materialet fanns samlat på ett och 
samma ställe. En klient berättade att tidigare behandlingserfarenheter 
varit mer splittrade i detta avseende, med till exempel löspapper, egna 
lappar med anteckningar och e-post. 

Flertalet klienter framhöll arbete med hemuppgifter via dator och 
Internet som mycket positivt. Fördelar som nämndes var att slippa hålla 
reda på papper och att risken att förlora instruktioner försvann. Att 
skriva hemuppgifter på datorn i stället för med papper och penna 
upplevdes mer strukturerat samt att texten blev lättare att läsa för egen 
del och för behandlaren. Kommentarer var att digital text är bättre än 
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kladdiga papper och att det fungerade motivationshöjande att konkret se 
sitt material på en skärm istället för på papper. Ett par av klienterna var 
dock av åsikten att det var materialets innehåll i sig som var givande och 
att det inte vore någon större skillnad om materialet delats ut i 
pappersform istället för i COMMIT.  

En konsekvens av att läsa psykoedukation på datorn var att initiativet 
till att söka mer information underlättades då steget till att surfa vidare 
blev naturligt. Denna aspekt lyftes av cirka en tredjedel av klienterna. 

De klienter som i intervjun uttryckte användande av datorer och 
Internet som självklart beskrev att Internet som verktyg i behandlingen 
kändes modernt, smidigt och dynamiskt.  

6. Biblioteket – ett individanpassat komplement 
Biblioteket som komponent i behandlingen beskrevs i positiva ordalag. 

Materialet upplevdes som ett komplement som främjade teoretisk 
förståelse, repetition och fördjupning. Att biblioteket successivt fylldes 
på under behandlingen beskrevs som en tillgång som upplevdes 
personlig och individanpassad.  

Texterna i biblioteket beskrevs av flertalet som korta och konkreta, 
vilket uppskattades. 

Många överraskades positivt av att auditivt material fanns tillgängligt i 
biblioteket. 

7. Minnesstöd och inlärning 
Att COMMIT fungerade som ett minnesstöd lyftes av flertalet. 

COMMIT beskrevs ha fungerat som stöd för minnet vid utförande av 
hemuppgifter och vid tillägnande av information genom repetition samt 
för att minnas viktiga moment i behandlingen.   

Det upplevdes positivt att vita tavlan fotograferades som minnesstöd 
för samtalsinnehållet istället för att rita av och anteckna.  

En klient förklarade det mycket hjälpsamt att med surfplattan få 
tillgång till egna anteckningar och registreringar då de hjälpte till att 
minnas tankar och känslor vilket underlättade under samtalet.  

Det framfördes att COMMIT underlättade inlärning tack vare struktur 
och tydlighet i systemet. En klient beskrev den pedagogiska fördelen 
med att få information via flera kanaler såsom i tal, skrift och bilder.  

8. Effekter av att kunna överblicka behandlingsprocessen 
Att det samlade materialet i COMMIT gav möjlighet att överblicka 

behandlingsprocessen yttrades. En fördel som nämndes var att 
möjligheten till att kunna gå tillbaka till reflektioner från tidigare 
uppgifter gav upplevelse av förändring. Det framkom att den egna 
processen på så sätt blev tydlig vilket framhölls motiverande och 
stärkande.  
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En annan positiv aspekt av möjligheten att överblicka 
behandlingsprocessen uttrycktes av ett par av klienterna som beskrev att 
behandlingen blev fokuserad. Då behandlaren redan följt klienten via 
COMMIT under veckan behövde klienten inte uppdatera behandlaren 
och upplevelsen var att samtalen användes effektivt.  

9. COMMIT främjade behandlingsarbete utanför terapirummet 
I intervjuerna framkom temat att COMMIT underlättat generalisering 

av behandlingen till klienternas vardag. En av klienterna belyste 
dilemmat med att samtalen sker på en mottagning endast en gång i 
veckan samtidigt som målet är att hantera ångest hemma varje dag. Att 
COMMIT möjliggjorde mottagandet av råd och stöd i 
behandlingsarbetet hemma beskrevs därför som mycket värdefullt.  

I och med att det utdelade textmaterialet upplevdes ha direkt 
anknytning till samtalets innehåll fungerade det som ett bra teoretiskt 
komplement att läsa hemma. Många kände att behandlingen på så sätt 
utökades till hemmet.   

Cirka en fjärdedel av klienterna återgav att de antecknade i COMMIT i 
direkt anslutning till utförd hemuppgift, till exempel vid exponering och 
beteendeexperiment. Tillgängligheten till COMMIT beskrevs underlätta 
rapportering av faktisk upplevelse av situationen, framför allt av de 
personer som loggade in till COMMIT via sin smarta mobiltelefon.  

I och med att en stor del av behandlingsarbetet utfördes hemma med 
hjälp av COMMIT kände sig flera klienter väl förberedda inför tiden 
efter behandlingens avslut. En klient beskrev behandlingen som lättare 
att hålla vid liv mellan samtalen tack vare arbetet i COMMIT än om den 
endast skulle bestått av samtal.  

Flertalet återgav att behandlingen i och med COMMIT kändes längre 
och mer omfattande än vad de förväntat sig av två månaders 
behandling.  

10. COMMIT främjande känsla av delaktighet och ansvar 
Ett par klienter beskrev att COMMIT bidrog till en känsla av ökad 

delaktighet och ansvar för behandlingen i och med att både behandlare 
och klient skapade behandlingsinnehållet. Detta bidrog till att 
engagemanget ökade. En klient uttryckte att COMMIT var ett bra sätt att 
inkludera henne i ansvaret för behandlingsupplägget vilket gjorde att 
intresset och medverkan ökade.  

11. COMMIT som stöd för vidmakthållande 
Inför framtiden framhölls nyttan av att ha samlat material under 

behandlingens gång. Möjligheten att fortsätta behandlingsarbetet med 
hjälp av detta upplevdes värdefullt och viktigt. Samtliga uttryckte 
förhoppningen och intentionen att använda materialet till repetition och 
framtida självhjälp.  



 

37 

Påtagligt var materialets förväntade funktion som minnesstöd då 
samtliga klienter beskrev materialet som viktigt för att komma ihåg 
behandlingen. En klient föreslog att COMMIT borde utvecklas till en 
version vars syfte är att användas efter avslutad behandling. Denna 
version skulle utformas mer som ett stöd för att upprätthålla 
förändringen.  

Trots upplevd god föreberedelse inför avslutad behandling uttryckte 
cirka en tredjedel av klienterna ambivalens och en känsla av ensamhet 
inför att fortsätta arbetet på egen hand. Många uttryckte en önskan om 
att behandlingen skulle ha varit längre.  

12. Positiv upplevelse av behandlingen som helhet 
Slående var att så gott som alla uttryckte sin stora tillfredställelse med 

behandlingen. Behandlingen beskrevs med ord som ”högsta poäng”, 
”helt perfekt”, ”jättepositivt”, ”mycket nöjd”, ”passade mig” och ”över 
förväntan”.  Förbättring tillskrevs det praktiska arbetet, KBT som metod 
och COMMIT:s konkreta och tillgängliga stöd. En klient beskrev KBT 
med COMMIT som ett sätt att avdramatisera psykologisk behandling då 
behandlingsarbetet kändes mycket vardagsnära utan att tumma på 
professionalitet och struktur.  

Behandlarintervjuer 
I behandlarintervjuerna identifierades elva teman vilka presenteras i 

Tabell 9.  
 

Tabell 9: 
Identifierade teman i behandlarintervjuerna 

Identifierade teman i behandlarintervjuerna 

1. Användande av COMMIT under och mellan samtalen 
2. För- och nackdelar med användning av COMMIT under samtalet 
3. Positiv upplevelse av meddelandekorrespondens mellan samtalen 
4. För- och nackdelar med COMMIT som substitut till samtal 
5. Klientens begränsade datorvana påverkade arbetet 
6. COMMIT främjade behandlingsstruktur 
7. Biblioteket – ett viktigt stöd 
8. Ökad kompetens tack vare överblickande av klientens process  
9. Heterogen disponering av arbetstid 
10. COMMIT påverkade behandlarnas arbetsbelastning 
11. Positiv upplevelse av att behandla med COMMIT 

1. Användande av COMMIT under och mellan samtalen 
I Tabell 10 presenteras de aktiviteter som identifierats redogöra för 

användandet av COMMIT under och mellan samtalen.  
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Tabell 10: 
Behandlarnas användande av COMMIT under och mellan samtalen 

Behandlarnas användande av COMMIT 

Administration: Tidsbokning 
 

Surfplatta under samtalet: Antecknat 
Ritat 
Fotograferat 
Filmat 
 

Biblioteket: Spelat upp ljudfiler 
Förmedlat psykoedukation utifrån bibliotekets innehåll  
Delat ut texter, bilder och ljudfiler 
Delat ut registreringsformulär 
Arbetat med övningar  
Laddat upp dokument och bilder från samtalen 
Studerat innehållet för egen räkning 
 

Hemuppgifter: Gått igenom hemuppgift som klienten rapporterat 
elektroniskt 
Delat ut interaktiva elektroniska hemuppgifter  
 

Meddelandekorrespondens: Stämt av arbete med hemuppgift 
Upplyst om uppdatering av klientens bibliotek 
Efterfrågat återkoppling på uppladdat material 
Meddelat hemuppgift 
Läst klientens rapportering av hemuppgift 
Formulerat hemuppgifter 
Tydliggjort hemuppgifter 
Svarat på frågor 
Korrigerat och reviderat hemuppgifter 
Skickat sms-påminnelser 
Uppmuntrat och stöttat 
Behandlat på distans 
 

Behandlingsupplägg Satt agenda  
Formulerat mål 

2. För- och nackdelar med användning av COMMIT under samtalet 
Användandet av COMMIT under samtalen beskrevs i både positiva 

och negativa ordalag. Fördelar som nämndes var den direkta tillgången 
till klientens dokumenterade process, till exempel tillgång till gamla 
meddelanden eller exponeringar registrerade tidigt i behandlingen. De 
behandlare med klienter som registrerade sina hemuppgifter i COMMIT 
beskrev att rapporteringen blev trovärdig och tydlig.  

Det framkom att flertalet behandlare upplevde användandet av 
surfplattan som utmanande och onaturligt. Exempel på åsikter var att då 
surfplattan användes för att anteckna eller rita, skapades en barriär 
mellan behandlare och klient. Konsekvensen blev att många övergick till 
användande av vita tavlan då den var tydligare och uppmuntrade till 
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klientens delaktighet. Dock lyftes surfplattans kamera som en tillgång då 
vita tavlan kunde fotograferas som stöd för minnet.   

Ett par behandlare tyckte att användande av surfplatta kändes 
naturligt medan andra uttryckte en osäkerhet i användningen, vilket 
tillskrevs ovana med produkten.  

Tekniska aspekter såsom att bli snabbt utloggad under samtalet och 
omständlig inloggningsprocedur gjorde att flera behandlare undvek att 
använda COMMIT online under samtalet. Åsikten var att COMMIT inte 
var tillräckligt tekniskt utvecklat för att enkelt användas under samtalet.  

3. Positiv upplevelse av meddelandekorrespondens mellan samtalen 
Majoriteten av behandlarna framhöll användandet av COMMIT 

mellan samtalen som den största vinsten och den betydande skillnaden i 
jämförelse med behandling utan COMMIT. Stor vikt lades vid 
meddelandekorrespondensens positiva bidrag över vilken stor 
entusiasm uttrycktes av majoriteten av behandlarna. Att använda 
COMMIT i detta syfte beskrevs som användbart, smidigt och effektivt. 
Behandlarna uttryckte att de, genom att ge direkt återkoppling på 
oklarheter, kunde hjälpa klienter som kört fast. Den snabba 
återkopplingen upplevdes främja framsteg då klienterna inte behövde 
vänta till nästa samtal för hjälp.  

De behandlare vars klienter kontinuerligt rapporterade sina 
hemuppgifter i COMMIT, skickade meddelanden för vägledning och 
korrigering i utförande av hemuppgifterna. Denna möjlighet upplevdes 
vara positiv.  

Flertalet av behandlarna beskrev sms-funktionen som en smidig 
påminnelsefunktion vilken föreföll öka klientens följsamhet till 
behandlingen genom färre uteblivanden och ökat utförande av 
hemuppgifter. Flera behandlare uttryckte en positiv upplevelse av att 
mellan samtalen kunna förmedla omtanke och engagemang till klienten.  

4. För- och nackdelar med COMMIT som substitut till samtal 
Det framkom att COMMIT användes som substitut till samtal. Ett par 

behandlare beskrev användande av COMMIT för detta ändamål som 
positivt när klienten lämnade återbud. Behandlarna berättade att de då 
lade upp hemuppgifter som klienterna utförde och arbetet kunde på så 
vis fortlöpa trots uteblivet samtal.  

En nackdel som nämndes med att använda COMMIT som 
samtalssubstitut var utmaningen i att utforma hemuppgifter online. 
Behandlarna märkte även att följsamheten till sådana hemuppgifter 
minskade.  

Några behandlare uttryckte att användandet av COMMIT på detta sätt 
inte föll sig naturligt. Deras erfarenhet var att klienten vid återbud inte 
loggade in under veckan vilket gjorde att nya hemuppgifter inte 
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uppmärksammades. Dessa behandlare framhöll vikten av att klient och 
behandlare behöver komma överens om förfarande vid uteblivande.  

Ett par behandlare uttryckte ambivalens gällande att använda 
COMMIT på distans under längre tid. De kom, av olika anledningar, 
överens med sina klienter om att arbeta i COMMIT på distans istället för 
att ses på två veckor. Upplevelsen var av att behandlingen blev mindre 
effektiv över Internet men att den på det stora hela antagligen hade 
försämrats med uppehåll i kontakten.  

5. Klientens begränsade datorvana påverkade behandlingsarbetet 
Två av behandlarna uttryckte att användningen av COMMIT inte 

fungerat tillfredställande mellan samtalen då deras klienter utmanats av 
en otillräcklig datorvana. Deras uppfattning var att COMMIT inte 
underlättande behandlingen utan snarare komplicerade den varför de 
till stor del frångick tillämpningen av COMMIT.  

6. COMMIT främjade behandlingsstruktur 
Att COMMIT främjade behandlingsstruktur framkom som ett tydligt 

tema. Så gott som alla behandlare uttryckte att COMMIT gav ökad 
struktur i behandling vilket uppfattades som underlättande.  

Det lyftes att COMMIT:s utformning manade till noggrant arbete med 
agendasättning och målformulering. Att både klienten och behandlaren 
hade tillgång till agenda och mål upplevdes underlätta följsamhet till 
överenskommen plan under samtalen.  

Enligt ett par behandlare tydliggjorde COMMIT hemuppgiftens 
centrala del i behandlingen då hemuppgifterna på ett strukturerat sätt 
kunde sparas och plockas fram i samtalet.  

Det framhölls positivt att systemet i kombination med materialet 
bidrog till vägledning i planerandet av behandlingen. 

7. Biblioteket – ett viktigt stöd  
Majoriteten av behandlarna framhöll biblioteket som stöd och källa till 

ökad kompetens. Biblioteket som informationsbank underlättade 
inläsning på relevant klinisk kunskap vilket upplevdes öka 
behandlingskompetens. Att bibliotekets innehåll användes som 
minnesstöd under samtalet framhölls positivt då det upplevdes öka 
självsäkerhet i att ge rational och välja interventioner.  

Ett observandum som lyftes av några av behandlarna var att de helt 
förlitat sig till materialet i systemet och inte letat vidare efter alternativt 
material. Biblioteksinnehållet kommenterades ha influerat 
behandlingarnas teoretiska inriktning, något som varken beskrevs som 
positivt eller negativt.  

Ungefär hälften av behandlarna uttryckte tillfredsställelse med att 
använda digitala texter istället för papper. Upplevelsen var att materialet 
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var lättare att organisera, administrera samt att flexibiliteten ökade då 
materialet inte behövde väljas ut och/eller förberedas innan samtalet.  

En av behandlarna gav uttryck för fördelen med att biblioteket var 
digitalt, då innehållets bredd i fysisk form av böcker och artiklar hade 
varit otympligare att hantera. 

8. Ökad kompetens tack vare överblickande av klientens process  
Ett tydligt tema i behandlarnas uttalanden var den ökade känslan av 

kompetens i och med möjligheten till överblick av klientens arbete vecka 
för vecka och process i stort. Det uttrycktes positivt att använda 
COMMIT mellan samtalen för att se klientens förlopp, vilket uppgavs ge 
känsla av kontinuitet och att vara en effektiv behandlare. Ett exempel 
som lyftes var att samtalet kunde förberedas utifrån hur hemuppgiften 
utförts och att behandlaren därför kunde möta klienten där denne 
befann sig i behandlingsprocessen.   

En behandlare lyfte att klientens arbete med psykoedukation och 
hemuppgifter i COMMIT mellan samtalen gav mer tid för relationellt 
arbete i terapirummet, vilket ingöt en känsla av ökad kompetens som 
behandlare.  

9. Heterogen disponering av arbetstid 
Det framkom att den tid behandlarna ägnat åt behandlingen skiljde sig 

mycket från person till person. Det uttrycktes att tidsåtgången och 
antalet inloggningar berodde på hur många klienter man träffade, fler 
klienter innebar mindre tid per klient.  

De flesta av behandlarna träffade en eller två klienter var. Två av 
behandlarna träffade tre respektive fyra klienter var.  

Det framkom att den genomsnittliga tidsåtgången per klient och vecka 
(exkl. samtalet) var 77 min. Som minst ägnades 15 min per klient och 
vecka och som mest 180 min.  

Behandlarnas antal inloggningar sträckte sig från ett minimum på två 
inloggningar per klient och vecka till ett maximum på 15. I genomsnitt 
loggade behandlarna in sju gånger per klient och vecka.  

I jämförelse med tidigare och parallellt pågående behandlingar 
upplevde hälften av behandlarna att de ägnade mindre tid åt 
behandlingen i studien. En av behandlarna ägnade mer tid och 
resterande behandlare ägnade lika mycket tid.  

En av behandlarna uttryckte att en avgränsad och sparsam 
användning, på grund av andra åtaganden, ledde till att de positiva 
effekter som andra behandlare framhöll inte blev lika tydliga. Det lyftes 
av några behandlare att användning av COMMIT i klinisk verklighet 
skulle kräva systemets integration med hur en arbetsdag ser ut i övrigt 
och att tid finns inplanerad för användandet.  
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10. COMMIT påverkade behandlarnas arbetsbelastning 
Det framkom att behandlarnas arbetsbelastning påverkades på olika 

sätt av arbetet med COMMIT. Positiva uttalanden var att COMMIT 
kändes mer som ett komplement än som ett extra åtagande utöver 
behandlingen. COMMIT bidrog till tidseffektivitet då kontakten mellan 
samtalen möjliggjorde fler interventioner än förväntat.  

Den främsta anledningen till mindre ägnad tid åt behandlingen var 
tillgången till materialet i COMMIT:s bibliotek som bidrog till att 
tidsåtgången för informationssökning och inläsning minskade. En av 
behandlarna lyfte det som avlastande att ha en stor mängd färdigt 
informationsmaterial formulerat på ett klientanpassat sätt.  

Majoriteten av behandlarna uttryckte dock en utmaning i att disponera 
sin tid och sätta gränser för eget användande i och med möjligheten att 
när som helst kunna logga in i systemet. Några behandlare beskrev att 
det initialt i behandlingen var stressande att ständigt kunna bli nådd av 
och nå klienten via COMMIT. De upplevde att klienten blev mer 
närvarande i tanken. Gränserna för arbetstid och ledig tid beskrevs som 
flytande och flertalet påtalade behovet av att formulera egna ramar för 
sitt eget användande av COMMIT.  

11. Positiv upplevelse av att behandla med COMMIT  
Samtliga behandlare uttryckte att det var intressant att utföra 

behandlingsarbete med COMMIT som komplement. Majoriteten av 
behandlarna uttryckte att arbete med detta behandlingsformat var kul, 
lärorikt och givande. Samtliga behandlare uttryckte en önskan om att 
använda COMMIT i framtida behandlingar. Ett par behandlare betonade 
dock att klientens datorvana bör tas i beaktning.  

Önskan om implementering av COMMIT som stöd i det kliniska 
arbetet på psykologutbildningen lyftes av flera.  

Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras studiens frågeställningar. Den kvantitativa analysen 

diskuteras enskilt och utifrån relevanta identifierade fynd i den 
kvalitativa analysen. Den kvalitativa analysen diskuteras därefter 
enskilt.  

Förändrades ångest- och depressionssymtom samt upplevd livskvalitet hos 
klienterna i den teknikstödda KBT-behandlingen?  
Samtliga mått på ångest- och depressionssymtom (MADRS-S, PHQ-9, 
BAI, GAD-7) visade på goda effekter mellan för- och eftermätning. 
Samtliga förändringar var signifikanta med p<0.001 och effekterna var 
mycket stora, d=1.31 till d=2.44.  
Enligt självskattningsformulärens normvärden för svårighetsgrad visade 
resultatet på att majoriteten av klienterna befann sig inom intervallet 
milda till minimala symtom vid eftermätning. Resultatet visade också på 
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en klinisk signifikant förbättring för majoriteten av klienterna på 
samtliga utfallsmått.  

Att symtom på både ångest och depression har minskat tyder på att 
behandlingen varit effektiv för ett stickprov med olika diagnoser och 
komorbiditet vilket indikerar COMMIT som lämpligt stöd för KBT i 
stort. Resultaten ligger i linje med det samlade vetenskapliga stödet för 
KBT som symtomminskande behandling av paniksyndrom, social fobi 
GAD och depression vid mild till måttlig svårighetsgrad (Butler, 
Chapman, Forman, & Beck, 2006; Deacon & Abramowitz, 2004; SBU, 
2004; Stewart & Chambless, 2009).  

För att sätta COMMIT-studiens resultat i relation till andra 
behandlingsresultat presenteras jämförelser för 
inomgruppseffektstorlekar för KBT face-to-face och internetbehandling. 

I en meta-analys över KBT för ångeststörningar var 
inomgruppeffektstorlekarna för social fobi, agorafobi, paniksyndrom och 
generaliserat ångestsyndrom mellan d=1.55 och 2.07, resultat som 
överrensstämmer med föreliggande studies resultat på ångestmått (Öst, 
2008). 

I en meta-analys över effectiveness-studier på KBT för vuxna med 
ångeststörningar med depression som sekundär diagnos (Deacon & 
Abramowitz, 2004) var effektstorlekarna för inomgruppförändringen på 
depression och ångest mellan Cohens d=0.89 och d=1.02. I jämförelse 
med resultaten i metaanalysen ställer sig COMMIT-behandlingens 
resultat bättre. Att ta i beaktning vid jämförelse är att COMMIT-studien 
inte utfördes i klinisk verklighet.  

I en öppen studie för utvärdering av en transdiagnostisk (depression 
och ångest) internetbehandling (n=32) på åtta veckor framkom 
inomgruppseffektstorlekar för depression mätt med PHQ-9 d=1.06 och 
för ångest mätt med GAD-7 d=1.06 (Dear et al., 2011). Effektstorlekarna i 
COMMIT-studien var högre på dessa ångest- och depressionsmått. 
Resultatet är intressant att jämföra då behandlingen riktade sig till 
samma klientgrupp som i COMMIT-studien, pågick under ungefär lika 
många veckor men var internetbaserad med begränsad 
behandlarkontakt (10 min per klient och vecka). Möjligen kan COMMIT-
studiens större effektstorlekar tillskrivas den mer frekventa och 
intensivare behandlarkontakten som face-to-face med internetstöd 
innebar.  

 COMMIT-studiens behandlare hade begränsad erfarenhet av kliniskt 
behandlingsarbete. Relevant blir att jämföra studiens resultat med 
tidigare utvärderingar av psykologstudenter som behandlare. I en 
omfattande studie av KBT, administrerad av psykologstudenter vid 
Stockholms universitet (n=294), med i genomsnitt 17 samtal per 
behandling framkom inomgruppseffektstorlekarna d=0.98 för ångest, 
d=0.74 för depression och d=0.57 för QOLI (Öst, Karlstedt & Widén, 
2012). Dessa effektstorlekar är mindre än de i föreliggande studie och 
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resultaten är intressanta då behandlargrupperna är jämförbara. 
Intressant är att COMMIT-studien påvisade större effektstorlekar på 
färre antal samtal. Utifrån jämförelse med denna studie kan tolkningen 
göras att COMMIT var ett stöd till studentbehandlare och bidrog till de 
högre effektstorlekarna, en tes som stöds av det kvalitativa resultatet där 
COMMIT utvärderades som ett lämpligt utbildningsstöd. 

Utöver mått på depression och ångest förbättrades upplevd livskvalitet 
mätt med QOLI signifikant, även där med en stor effektstorlek. 
Resultatet visar att förbättringen inte enbart bestod av symtomlindring 
utan även av en upplevelse av ökad livstillfredställelse inom en rad 
livsområden vilket är fascinerande med tanke på att behandlingen 
endast var åtta till nio veckor lång. 

Avslutningsvis kan en förklaring till de goda resultaten vara att 
följsamheten (avhoppsfrekvens, utförande av hemuppgifter samt att 
klienterna kom till inbokade samtal) var god. God följsamhet har visat 
sig korrelera positivt med behandlingsresultat (Haynes, Brian, Mcdonald 
& Garg, 2002).  

I den kvalitativa analysen framkom att flertalet behandlare och klienter 
upplevde att COMMIT gynnade ett aktivt arbete utanför terapirummet 
vilket kan tolkas ha bidragit till förbättringen och de stora 
effektstorlekarna. Vidare ägnade behandlarna i snitt mycket tid åt sina 
klienter vilket kan ha bidragit till den stora förbättringen gällande 
symtom och livskvalitet då flertalet av klienterna fick en omfattande och 
intensiv behandling. 

Hur skattades arbetsalliansens styrka av klienter och behandlare? 
Skattningarna av arbetsalliansen av klienter och behandlare var höga. 

Av max sju poäng skattade klienterna i genomsnitt 6.59(SD=0.49) vid 
tredje samtalet och 6.63(SD=0.42) vid avslutande samtal på WAI-S total. 
Behandlarnas skattningar för samma skala och tidsintervall var 
5.66(SD=0.61) och 6.26(SD=0.77).  

Ingen signifikant förändring hittades vid jämförelse av 
klientskattningarna vid samtal tre och vid sista samtalet vilket troligen 
berodde på en takeffekt då skattningarna var mycket höga redan vid 
samtal tre. Resultatet tyder på att viktiga alliansaspekter hade möjlighet 
att utvecklas på ett fördelaktigt sätt i behandlingen och att COMMIT inte 
skadade arbetsalliansen. 

 För behandlarna hittades en signifikant förändring på WAI-S total 
t(14)=-4.47, p<0.001, d=0.86 vilket kan tolkas som att 
behandlingsformatet främjade behandlarens upplevelse av 
arbetsalliansen under behandlingens gång. En alternativ tolkning av 
behandlarresultatet är att behandlare generellt har en tendens att skatta 
alliansen försiktigare i början av en behandling i jämförelse med 
klienten. 
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 Resultaten kan även tolkas i ljuset av den kvalitativa analysen där det 
framkom att flera behandlare och klienter använde COMMIT som ett 
kommunikationsverktyg mellan samtalen vilket således utökade 
kontakten. Detta kan ha bidragit till att skattningarna på delskalan bond 
(interpersonellt band mellan behandlare och klient) var höga. 
Behandlaren och klienten arbetade (och omarbetade) tillsammans fram 
behandlingens mål i COMMIT.  Denna gemensamma bearbetning skulle 
kunna ha bidragit till höga skattningar på delskalan goal i 
alliansmätningen. Angående delskalan task (ömsesidigt definierade 
uppgifter i behandling) kan man resonera att COMMIT var behjälpligt 
tack vare att flera behandlare lade upp agenda och behandlingsupplägg 
vilket gjorde att interventioner explicitgjordes.  

Hur använde klienterna COMMIT i behandlingen och hur upplevde de 
användandet? 

Det framkom att klienterna använde COMMIT på en mängd olika sätt 
och att användandet främst påverkades av behandlarens instruktioner 
och behandlingsupplägg. Andra faktorer som påverkade klienternas 
användning var datorvana, tillgång till dator i hemmet och alternativa 
möjligheter till internetuppkoppling till exempel via smart telefon.  

De klienter som rapporterat begränsad datorvana hade upplevelsen av 
COMMIT som dumförklarande. Att användande av COMMIT kan leda 
till en känsla av misslyckande är ett viktigt fynd då upplevelse av 
misslyckande riskerar påverka behandlingsutfallet negativt. Resultatet 
tyder på att klienter med mindre datorvana inte får ut lika mycket av 
stödsystemet som de med god datorvana. Det blir därför mycket viktigt 
att ta klintens datorvana i beaktande vid fortsätt utveckling och 
användning av ett internetbaserat stödsystem.  

Upplevelsen av användandet återspeglar COMMIT som ett system 
verksamt för tillägnande av information, utökad kommunikation och 
generalisering av behandling. Att COMMIT:s bibliotek underlättade 
förståelse för psykoeduaktiv information ligger i linje med Craske et al. 
(2011) som fann att datorprogram som komplement ångestbehandling 
innebar en ökad förståelse för behandlingens interventioner.  Dock tyder 
tidigare forskning på att förbättring inte uppnås genom enbart läsning 
av psykoeduaktivt material. För att symtomlindring ska ske måste 
kunskapen internaliseras och praktiseras (Waller, 2009). Gällande sådant 
praktiskt arbete uttryckte flera klienter att COMMIT underlättade deras 
självständiga behandlingsarbete och att de generaliserade ett förändrat 
beteende till sin vardag. Fyndet är mycket intressant mot bakgrund av 
ovan nämnd forskning och det är troligt att det bidrog till det goda 
behandlingsutfallet.  

Då hemuppgifter är det centrala verktyget i KBT för att generalisera 
behandling är resultatet gällande meddelandekorrespondens som 
underlättande av hemuppgiftsutförande ett viktigt fynd. Detta utökar 
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tidigare kunskap om användning av e-postkommunikation för 
tydliggörande av hemuppgifter (Murdoch & Connor-greene, 2000).  

Vid utförande av hemuppgifter var tillgänglighet till information, 
instruktioner samt registreringsmöjligheter aspekter som upplevdes öka 
följsamhet. Dessa aspekter har gemensamt att de möjliggjordes tack vare 
att COMMIT var en internetbaserad resurs. Ett par klienter började 
självmant använda COMMIT via sina smarta telefoner, något de beskrev 
som positivt eftersom det ledde till en ökad tillgänglighet. Resultatet 
stöder idén att smarta telefoner är ett bra stöd i utförandet av 
hemuppgifter, uttalad av Clough och Casey (2011a) i en översiktsartikel 
av teknik i psykologisk behandling. Då forskning har visat att utförande 
av hemuppgifter i KBT har ett positivt linjärt samband med 
behandlingsutfallet (Scheel, Hanson, & Razzhavaikina, 2004) är 
ovanstående fynd mycket beaktansvärda. Den positiva upplevelsen av 
den digitala lagringen och förmedlingen av behandlingen är således ett 
lovande resultat som motiverar en modernisering av 
hemuppgiftsförfarandet i KBT.  

Resultatet visade på att COMMIT som digital materialbank förde med 
sig möjlighet att överblicka behandlingsprocessen. Konsekvenser av en 
sådan överblick var att engagemang i behandling och tilltro till egen 
förmåga ökade. Denna företeelse har tidigare kort redovisats i en 
fallstudie (Eonta et al., 2011) och är ett intressant fynd då möjligheten att 
se sin förändringsprocess förefaller fungera validerande och 
motivationshöjande.  

Ytterligare ett fynd gällande COMMIT som digital materialbank var 
upplevelsen att COMMIT underlättade arbete med vidmakthållande av 
förändring. Att successivt och sammanhållet samla och spara 
behandlingsmaterialet digitalt förefaller således vara ett lovande 
komplement till vedertagen praxis att upprätta vidmakthållandeplan. 

Resultaten tyder på att ett internetbaserat stöd bidrar positivt till 
psykologisk behandling. Det bör dock återigen betonas att resultaten 
som presenterats ska tolkas med medvetenheten om att datorvana 
påverkade arbetet med- och upplevelsen av COMMIT. För personer med 
god datorvana upplevdes COMMIT inte hindrande utan snarare mycket 
behjälpligt. För personer med begränsad datorvana var konsekvensen 
tvärtom.  

Vi gissar att det fanns ett positivt samband mellan datorvana och 
förmåga att se och utnyttja COMMIT:s potential. Detta argument kan 
också appliceras i diskussionen kring huruvida surfplattan var ett 
komplement eller ett hinder i behandlingen då klienternas åsikter var 
delade.  

Enligt riktlinjer för tekniskt stöd till psykologisk behandling (Doherty 
et al., 2010) är rekommendationer att teknik ska engagera och underlätta 
behandling och inte störa eller distrahera vilket gör att ovanstående fynd 
är viktiga observandum.  
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Att klienterna uttryckte att behandlingen var mycket givande, framför 
allt tack vare det konkreta arbetet, kan vara en indikation på att 
COMMIT förbättrade strukturen och konkretiserade behandlingen. Det 
kan samtidigt tolkas som ett tecken på tillfredställelse med KBT snarare 
än COMMIT då flertalet jämförde upplevelsen med tidigare erfarenhet 
av behandling bestående av endast samtal utan hemuppgifter.  

De flesta negativa aspekter som nämndes berörde tekniska 
komponenter och COMMIT:s gränssnitt vilket utelämnas i resultatet då 
det ligger utanför ramen för studiens frågeställningar. Resultatet kan 
därför framstå som mer positivt än vad det hade gjort med inkludering 
av de tekniska beskrivningarna. 

 Hur använde behandlarna COMMIT i behandlingen och hur upplevde de 
användandet? 

Behandlarna använde COMMIT på varierande sätt under och mellan 
samtalen.  Hur COMMIT användes påverkades av behandlarens egen 
datorvana, klientens datorvana, klientens problematik och 
överrenskommet behandlingsupplägg.  

Det tvetydiga resultatet gällande användning och upplevelse av 
surfplattan under samtalet kan bero på flera saker som till exempel 
förutsättningar för internetuppkoppling, surfplattans tekniska 
utformning samt vana med att hantera produkten.  

Flertalet av de som upplevde surfplattan som ett hinder var nöjda med 
att efterhand minska frekvensen av användande under samtalen.  Detta 
tyder på vikten av att behandlaren tillåts använda tekniken flexibelt 
utifrån vad som bedöms leda till ett bra resultat.  Man kan även tänka sig 
att en större vana med att använda surfplatta skulle leda till ett mer 
frekvent och givande användande av surfplattan under samtalet.  
Fynden talar för att omständigheterna för användning av surfplatta inte 
var optimala i denna studie och att de tekniska förutsättningarna 
behöver säkerställas för att COMMIT med surfplatta ska kunna utnyttjas 
optimalt.  

Användande av COMMIT mellan samtalen framkom som det mest 
givande användningsområdet för behandlarna. Enligt Doherty et al. 
(2010) är det troligt att tekniska system som upplevs främja 
behandlingsarbetet och arbetsrelationen är mycket fördelaktiga för 
behandlingsutfallet. Att arbete med COMMIT mellan samtalen 
upplevdes givande skulle således kunna förklara en del av 
behandlingsutfallet. Dock noterade behandlarna att klientens datorvana 
påverkade arbetet då behandlare vars klienter med liten datorvana 
upplevde mindre tillfredställelse med användande av COMMIT som 
stöd mellan samtalen. Trots att behandlarna frångick användning av 
COMMIT på grund av klienters begränsade datorvana kunde 
behandlingen fortgå vilket tyder på att behandlingen inte var avhängig 
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COMMIT. Fyndet tyder på att COMMIT i sin nuvarande utformning inte 
fungerar adekvat för klienter med begränsad datorvana.  

Att använda COMMIT som substitut för samtal var ett tema med 
heterogena uppfattningar. Att uppfattningarna skiljde sig åt skulle 
kunna bero på att ramarna för användningen inte var uttalade och att 
behandlarna därför använde COMMIT på olika sätt i detta syfte.  

COMMIT främjade behandlingsstruktur vilket är ett intressant fynd 
utifrån förståelse av de negativa konsekvenser som fenomenet 
”therapeut drift” medför (Waller, 2009). Att behandlarna lättare kunde 
överblicka processen medförde att de kunde hålla sig till 
behandlingsupplägget vilket kan ses som en ökad trogenhet till KBT som 
behandlingsmetod. Upplevelsen av att använda tiden effektivt och 
känslan av att vara en kompetent behandlare var också aspekter som 
tillskrevs användandet av COMMIT. Sammanfattningsvis antas 
COMMIT ha ökat trogenhet till KBT som behandlingsform och med 
andra ord minskat ”therapeut drift”. Denna upplevelse kan ha bidragit 
till förslaget om att använda COMMIT som stöd under 
psykologutbildningen. 

Att flera av behandlarna använde mycket tid till behandlingarna och 
upplevde arbetet som gränslöst skulle kunna förklaras av det faktum att 
COMMIT ständigt fanns tillgängligt. Fynden pekar på behovet av ramar 
för användning för att undvika orimlig arbetsbelastning.  

Behandlarna var överlag mycket nöjda med COMMIT som stöd i 
behandling och uttryckte en önskan om framtida användning. Resultatet 
är intressant då behandlarna hade erfarenhet av andra behandlingar och 
tyder på att COMMIT fungerade kompletterande snarare än 
begränsande för behandlingsutförandet.  

Även i behandlarintervjun berörde de negativa kommentarerna 
framförallt teknisk utformning av COMMIT. Då denna aspekt ligger 
utanför uppsatsens frågeställningar utelämnades dessa omdömen vilket 
kan göra att resultatet framstår som mer positivt än om analysen bestått 
av de tekniska beskrivningarna.  

Metoddiskussion 
Design 

Att studien utgick ifrån en mixed methods design har övervägande 
fördelar. Upplägget möjliggör ett kunskapsinhämtande som omöjligt 
kunde ha åstadkommits med enbart kvantitativ eller kvalitativ metod. I 
denna studie stöttade och överlappade metoderna varandra vilket fick 
konsekvensen att studiens resultat blev både brett och djupt. 

Valet av en öppen mixed methods-design motiveras ytterligare av att 
COMMIT var ett helt nytt koncept med endast knapphändig förankring i 
forskning som kan tolkas behandla närliggande tekniska koncept. Att 
endast undersöka en grupp medför att effekten av utfallsmåtten inte 
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uteslutande kan tillskrivas manipulationen och den interna validiteten 
blir sämre, men att designa en randomiserad kontrollerad studie (RCT) 
innan COMMIT utvärderats i mindre skala föreföll att gå händelserna i 
förväg. Det induktiva förhållningssätt som genomsyrat denna studie 
hade gissningsvis hamnat i skymundan i en RCT och värdefulla fynd 
hade eventuellt förbisetts. Chanserna att få användbar återkoppling på 
COMMIT antogs öka i en kontext med större verklighetsanknytning, 
detta gäller till exempel arbetsbelastning, något man inte kommer åt på 
samma sätt i en RCT. Ett alternativt förfarande hade varit att innan 
påbörjad behandling göra en för- och eftermätning av klienterna under 
en period som motsvarade behandlingslängden, men utan att tillföra 
något slags intervention. På grund av tidsramarna för uppsatsen fanns 
dock inget utrymme för en sådan mätning. Jakten på intern validitet fick 
i denna studie stå tillbaka till förmån för en högre extern validitet. 

Gällande studiens externa validitet finns ett antal avseenden att 
diskutera, närmare: klientgruppen och den kvantitativa 
databearbetningen, behandlarna, platsen för behandlingsutförandet 
samt det kvalitativa analysförfarandet. 

Klientgruppen 
Aspekter som motiverar studiens externa validitet är att 

klientgruppens heterogena problematik och samsjuklighet. Att somliga 
av klienterna medicinerade med psykofarmaka kan ha påverkat 
resultatet, men gör samtidigt att urvalet i högre grad liknar en klinisk 
population än om studien exkluderat personer med 
medicinanvändande.  

Aspekter som begränsar den externa validiteten är urvalsprocessen. 
Att forskningsklienterna rekryterades via annons och därmed uppsökt 
studien frivilligt innebär vanligtvis högre motivation och engagemang 
hos deltagarna än vid remittering till behandling vilket är mer frekvent i 
en klinisk verklighet. Gällande utbildningsnivå hade 60 % genomgått en 
eftergymnasial utbildning på minst tre år. Det är en hög utbildningsnivå 
i jämförelse med Sveriges befolkning där motsvarande utbildningsnivå 
respresenteras av 18 % (SCB, 2012).  Majoriteten av klienter 
förvärvsarbetade vilket indikerar en funktionsförmåga som troligen 
skiljer sig från en klinisk population. Det kan inte heller uteslutas att 
spontanförbättringar och livsomständigheter i klienternas liv bidrog till 
de förbättringar som uppmättes.  

 
 
Alla testinstrument innebär en viss risk för mätfel och gällande 

självskattning finns det till exempel risk för att man förvränger svaren i 
önskad riktning eller misstolkar frågors innehåll. Att flera reliabla och 
validerade mått för depression och ångest användes samt att mått på 
livskvalitet inkluderades bidrog, i den mån det är möjligt, till en rättvis 
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bild av klienternas skattade förbättring samt balanserade 
förhoppningsvis ut feltermseffekterna i det rapporterade resultatet. Valet 
att använda både mått på symtomminskning och livskvalitet bidrog till 
en mer omfattande bild av klienterna förbättring.  

För att kompensera för den ensidiga mätning som självskattning 
innebär samt ytterligare stödja resultat för förbättring hade ett alternativt 
förfarande varit att bedöma klienterna med MINI efter avslutad 
behandling för mått på hur många som efter behandling uppfyllde/ej 
uppfyllde diagnos. Dock fanns inte tidsresurser till en sådan bedömning. 
Ytterligare ett alternativ för en mer nyanserad mätning hade varit att 
göra klinikeradministrerade bedömningar av oberoende bedömare.  

Ett beroende t-test var för studiens design det mest lämpliga statistiska 
testet att använda. Ur statistisk synvinkel är dock klientgruppen få till 
antalet varför inferenser till populationen blir begränsade. Ett litet 
stickprov är mer känsligt för individuella förändringar som avviker 
kraftigt från gruppens genomsnitt. Stickprovsstorleken möjliggjorde 
dock redovisning av förändring på individnivå vilket gör resultatet mer 
transparent än om endast gruppens medelvärde hade redovisats. En 
styrka i detta avseende var också att datainsamlingen var intakt då inget 
bortfall förekom. 

Klientgruppen var blandad gällande ålder, kön, datorvana och tidigare 
erfarenhet av behandling. Olikartade förutsättningar inför behandling 
bidrog till blandade upplevelser i gruppen och skiftande uppfattningar 
gagnade studiens syfte att induktivt utvärdera COMMIT vilket 
förhoppningsvis bidrog till att ett omfattande resultat erhölls. 

Behandlargruppen 
I en behandlingsstudie spelar behandlarna en essentiell roll. I denna 

studie bidrog de till både utformandet av beroendevariabeln samt var en 
del av resultatet. Det blir därför viktigt att kritiskt diskutera 
behandlargruppens påverkan på studiens utfall.  

Att ta i beaktning är att behandlarna rekryterades utifrån en 
intresseanmälan som skickades ut till de högre terminerna på 
psykologprogrammet. Det kan ha inneburit att behandlarna i studien var 
mer positiva till behandlingsupplägget än vad behandlare i en klinisk 
verklighet skulle ha varit.  

Behandlargruppen bestod av åtta behandlare vilket antas ha bidragit 
till ett mångsidigt material. Fler behandlare hade bidragit ytterligare till 
detta men tekniska resurser begränsade antalet. Det visade sig sedan att 
storleken på gruppen lämpade sig väl för fokusgruppsformatet.  

Att i stort sett alla behandlare var universitetsstudenter gör att 
resultatet inte tydligt kan överföras till yrkesverksamma behandlare med 
längre erfarenhet. Det är dock anmärkningsvärt att behandlarna trots sin 
ringa erfarenhet bidrog till ett så gott resultat.  

Graden av behandlingserfarenhet kan vara en faktor som påverkar 
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synen på systemets användbarhet. Oerfarna behandlare är sannolikt mer 
öppna för alternativa arbetsformer än behandlare med lång 
yrkeserfarenhet och väl inarbetade arbetsmetoder något som kan 
påverka mottagligheten för nya tillvägagångssätt. Samtliga behandlare 
hade också mycket god datorvana vilket kan vara en generationsaspekt 
som inte är allmängiltig för populationen behandlare. 

Ytterligare en behandlaraspekt som bidrar till att överförbarheten till 
en reell klinisk arbetskontext reduceras är antalet klienter per person och 
arbetstid till förfogande. De fria tyglarna gällande arbetstider och att 
majoriteten av behandlarna fortfarande var under utbildning för 
grundläggande psykoterapiutbildning inom ramen för 
psykologprogrammet påverkade troligtvis resultatet gällande tidsåtgång 
och arbetsbelastning då det hör till normen att tillägna mer tid till 
utbildningsklienter än vad en yrkesverksam psykolog generellt tillägnar 
sina klienter. Att som behandlare endast ha en klient i behandling utan 
ramar för tidsåtgång är högst ovanligt varför resultatet bitvis inte blir 
representativt för rådande premisser i klinisk kontext. Instruktionerna 
till behandlarna gällande användande av COMMIT i behandling var 
knapphändig i syfte att inte influera behandlarna i en specifik riktning. 
Förfarandet bidrog troligen till variationen i användande vilket var 
positivt för studiens resultat. Samtidigt speglar förfarandet inte ett 
lämpligt tillvägagångssätt för implementering av ett system på en 
verklig arbetsplats. Resultatet blev tillfredställande trots begränsad 
instruktion om användande. Då det i analysen framkom ett behov av 
tydligare ramar för användande antas att en mer omfattande 
introduktion vid implementering i klinisk verklighet skulle underlätta 
användandet snarare än begränsa det.  

Kvalitativ analys 

Intervjuförfarandet 
Intervjuguiderna utformades i syfte att få svar på hur klienter och 

behandlare använde och upplevde användandet av COMMIT. Intervjun 
inleddes med fem frågor med alternativ på lickertskala för att få en bild 
av följsamhet. Merparten av resterande frågor var öppet formulerade 
med följdfrågor som efterfrågade för- och nackdelar. Informanternas 
svar och därmed underlaget för råmaterialet i analysen påverkades av 
vilka frågor som ställdes. I efterhand noterade vi att frågan som berörde 
om COMMIT var givande var formulerad på ett sätt som kan ha 
uppfattats ledande och därmed påverkat informanternas svar.  

Då intervjuerna utfördes i direkt anslutning till avslutande samtal kan 
den emotionella upplevelsen av att avsluta en behandling haft inverkan 
på hur klienterna rapporterade sin upplevelse. För att balansera 
avslutets eventuella inverkan och ge klienterna en chans att på egen 
hand tänka igenom vad de tyckte och kände om behandlingen delades 
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intervjufrågorna ut en vecka innan intervjuerna utfördes.  
Intervjusituationen i sig samt att vi vid intervjuerna presenterade oss som 

ansvariga för projektet kan ha bidragit till att klienterna svarade på frågorna 
utifrån social önskvärdhet. I syfte att få nyanserade och uppriktiga svar ställde vi 
medvetet många följdfrågor som syftade till att undersöka nackdelar och 
negativa upplevelser.  

Gruppintervjun med behandlarna utfördes av uppsatsens biträdande 
handledare tillika systemets utvecklare. Svaren som rapporterades av 
behandlarna kan ha påverkats av denna beroendeställning. Dock 
klargjorde intervjuaren tydligt innan intervjuns start att alla åsikter var 
av vikt oavsett om de var positiva, negativa eller neutrala.  

Att intervjun utfördes i grupp kan ha inneburit att gruppsykologiska 
effekter påverkat vilka svar som rapporterades. Ett vanligt förfarande är 
att informanter associerar med föregående talare vilket gör att svaren 
kan influera varandra vilket riskerar att göra materialet onyanserat. 
Associationer kan ha varit av godo tack vare att informanterna 
inspirerade varandra till att utvärdera områden de spontant inte kommit 
att tänka på.  Ett alternativ för att undvika en sådan effekt hade varit att 
intervjua behandlarna individuellt. Detta valdes bort på grund av snäva 
tidsramar för studien.  

Konventionell kvalitativ innehållsanalys som metod  
Konventionell kvalitativ innehållsanalys lämpade sig väl för att 

analysera materialet då syftet var att utforska ett nytt område och 
generera förståelse utan att skapa teorier eller bygga vidare på redan 
genererad kunskap. Valet att analysera det manifesta innehållet var ett 
ställningstagande i linje med den realistiska kunskapssyn som 
kvantitativ metod innebär och var därför lämpligt i denna mixed 
methods-studie.  Utmaningen med metoden bestod av att inte lägga in 
psykologiserande reflektioner samt att balansera mellan beskrivning och 
tolkning i resultatpresentationen.  

Kvalitetsgranskning 
Utöver det i proceduren nämnda analysförfarandet för 

trovärdighetstestning gick vi tillbaka till det transkriberade 
originalmaterialet och jämförde överensstämmelse med teman som 
identifierats som analysens resultat. Alternativ för en mer omfattande 
kvalitetsgranskning hade varit att be en kollega eller annan kunnig 
person inom området att läsa vår analys samt att fråga informanterna 
om kommentarer gällande överensstämmelse.  

Som nämndes i proceduren hade vi som författare till uppsatsen en 
stor kännedom om intervjumaterialet. Utöver vårt deltagande som 
behandlare och informanter byggde vi upp COMMIT:s bibliotek och 
ansvarade för processhandledningen. Att vi kände vårt material utifrån 
såväl ett forskarperspektiv som ett deltagarperspektiv medförde att vi 
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noggrant synade det i sömmarna, diskuterade analysen som växte fram 
och kontinuerligt gick tillbaka till ursprungssituationerna. Vi hade också 
god kännedom om KBT som behandlingsmetod och var mycket 
intresserade av att undersöka alternativa arbetsformer för psykologisk 
behandling. Att vi var så innästlade i analysmaterialet innebar en stor 
utmaning att inte snedvrida analysen utifrån vår egen upplevelse och 
våra önskningar. Det innebar en balansgång för oss som forskare att 
kunna skifta fokus mellan informantrollen och analysrollen. Hjälpsamt 
var att vi utgick ifrån att vi omöjligt kunde vara neutrala och därför 
diskuterade materialet sinsemellan för att utmana eventuella 
partiskheter. Då intervjumaterialet i stort sett bestod av positiva 
rapporteringar försökte vi aktivt att finna ambivalenta och negativa 
uttryck. För oss som studenter var den agenda som framträdde klarast 
att utföra en behandlingsstudie och rapportera resultaten i en uppsats. 
Vi hade därför ingen ekonomisk eller politisk vinning av studiens 
resultat vilket troligen underlättade vår objektivitet.   

Att induktivt bearbeta intervjumaterialet var mycket utmanande då vi 
med kunskap om KBT och psykoterapiforskning hade en förförståelse 
om teorier och begrepp som tangerade vårt material. Intervjuerna 
innehöll välkända begrepp inom behandling till exempel 
”hemuppgifter” och ”följsamhet”. Att se innehållet som nytt utan att 
kategorisera in det i redan kända kategorier var något vi aktivt fick 
sträva efter. Samtidigt som vår förförståelse stundtals spelade oss spratt 
bidrog den till att vi kunde utröna både övergripande centrala aspekter 
och detaljer som hade gått en okunnig på området förbi.  

Analysens resultat är ett givande bidrag till fortsatt utveckling av 
internetbaserade stödsystem i psykologisk behandling. Resultatet är 
användbart för en fortsatt utveckling av COMMIT och fynden bidrar till 
kunskap om hur en större och mer avancerad behandlingsstudie kan 
designas. Resultatet kan även bidra till utformandet av viktiga 
frågeställningar vid utvärdering av system som COMMIT.  

Studiens styrkor och begränsningar 
Studiens främsta styrka var dess mixed methods-design som innebar 

att kvantitativ data kompletterades med en kvalitativ analys. 
Förfarandet bidrog till en omfattande och djup analys av litet stickprov i 
linje med rekommendationer för ett första forskningssteg vid utprovning 
av tekniska hjälpmedel i psykologisk behandling (Doherty et al., 2010).  

Begränsningar var att resultatet från de kvantitativa analyserna inte 
kan tillskrivas behandlingen då ingen kontrollgrupp fanns.  Vidare 
skiljde sig premisserna för hur behandlingen utfördes i studien mycket 
från en klinisk verklighet gällande antal klienter per behandlare och tid 
till förfogande för behandlingen.  

Det induktiva förhållningssättet och det något oortodoxa 
tillvägagångssättet för behandling gällande antal klienter och tillägnad 
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tid per klient möjliggjorde dock att rådande premisser i psykologisk 
behandling kunde betraktas med nya ögon.  

Framtida forskning 
Gällande framtida forskning av COMMIT kan flera områden betraktas 

aktuella.  
För det första skulle det vara intressant att göra uppföljningar för att 
utvärdera behandlingens långsiktiga effekter. Vidare vore det intressant 
att utforska hur arbetsalliansen korrelerar med behandlingsutfallet.  

Ett rekommenderat nästa steg vore att utföra en randomiserad 
kontrollerad studie med tydligare ramar för användandet baserat på 
fynd i denna studie. Detta i syfte att öka intern validitet och i högre grad 
kunna tillskriva effekter till behandlingen. Intressant vore också att mer 
inriktat undersöka tidseffektivitet och göra ekonomiska beräkningar för 
kostnadseffektivitet.  

Denna studie har ytligt berört funktionen av att använda COMMIT på 
distans, något som skulle kunna vara fokus för vidare undersökning. 
Med tydliga ramar, överenskomna på förhand, finns potential i 
användandet av COMMIT för detta format. 

Användning av COMMIT i andra populationer är också ett område att 
undersöka vidare.  Det vore intressant att utforska om COMMIT skulle 
kunna stödja psykologisk behandling med barn och ungdomar eller 
personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Ett framtida rekommenderat forskningsfokus är att undersöka hur 
skiftande erfarenhet, datorvana och ålder påverkar behandlares 
upplevelse och användande.  

Ett fortsatt område att undersöka vore COMMIT som stöd i 
vidmakthållande och för återfallsprevention. Detta skulle kunna 
utformas antingen med behandlarstöd eller som en ”stand alone” -
version för klienten.  

Då syftet med COMMIT är att det skall kunna användas i en klinisk 
verklighet vore det givande att implementera COMMIT på 
klinik/mottagning med erfarna behandlare för att kunna utvärdera 
effekten utifrån naturalistiska förutsättningar.  

I denna studie fann vi goda argument för att fortsätta utvärdera 
COMMIT:s bidrag till områden som tangerar psykologisk behandling, 
till exempel utvärdering av hur COMMIT kan fungera för klinisk 
handledning och som utbildningsstöd i de kliniska momenten på 
psykologutbildningen. För kommande generationers psykologer skulle 
detta, utöver klinisk kompetens, kunna främja att ett utökat 
teknikkunnande tillägnas redan på utbildningen. 

Utöver utvärdering av COMMIT som komplement till behandling 
finns incitament för att närmare undersöka COMMIT:s utformning som 
stödsystem. Då biblioteket visat sig påverka behandlingen vore det 
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intressant att utveckla biblioteksfunktionen för att till exempel 
undersöka hur multimedia kan användas för psykoedukation och 
övningar. Gällande innehållet skulle det vara intressant att lägga till 
funktioner för beteendeanalys, fallkonceptualisering och 
hemuppgiftsarbete i syfte att öka följsamhet och trogenhet till KBT.  

En annan aspekt för framtida forskning är COMMIT:s tekniska 
uppbyggnad där utvärdering av användarvänligheten utifrån ett 
kognitionsvetenskapligt perspektiv skulle vara ett givande steg i 
utvecklingen av systemet. I detta sammanhang blir det också intressant 
att i högre grad utröna hur systemet går att anpassa till personer med 
mindre datorvana. Vidare finns det potential i att laborera med vilka 
tekniska hjälpmedel som gynnar arbetet med COMMIT i behandlingen. 
Ett intressant steg i utvecklingen skulle vara att undersöka användning 
av COMMIT via smart telefon. 

Mot bakgrund av dessa uppslag för framtida forskning vill vi 
accentuera vår uppfattning om värdet av att utveckla teknologiska 
lösningar som komplement till psykologiskt arbete. Tekniken existerar 
men det är integrationen av psykologisk kunskap och teknik som är i 
behov av utveckling. Det finns således stor potential i tvärvetenskapliga 
samarbeten i syfte att förbättra psykologisk verksamhet.  

Slutsatser 
Föreliggande KBT-behandling med stöd av det internetbaserade 

stödsystemet COMMIT gav statistiskt signifikanta effekter på 
utfallsmåtten MADRS-S, PHQ-9, BAI, QOLI med stora effektstorlekar. 
Resultaten visade också på klinisk signifikant förbättring. 
Arbetsalliansen skattades högt av både behandlare och klienter.  

Dessa fynd går i linje med tidigare forskning och indikerar att KBT 
med stöd av COMMIT ger goda, och möjligen bättre resultat än 
traditionell KBT. 

COMMIT användes på varierande sätt av behandlare och klienter och 
upplevelsen av användandet återspeglar COMMIT som ett system 
verksamt för tillägnande av information, utökad kommunikation, god 
följsamhet, generalisering av behandling och ökad behandlarkompetens. 
Klientens datorvana var en avgörande faktor för användande och 
upplevelse vilket indikerar att datorvana bör tas i beaktning vid 
bedömning av klientens lämplighet för behandling med COMMIT.  

Det lovande resultatet pekar på stor utvecklingspotential för 
internetbaserade stödsystem. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att internetbaserat stöd kan 
fungera som resurs i KBT vilket väcker den anmärkningsvärda frågan 
om behovet av att förändra rådande, i många fall arbiträra och 
stagnerade arbetsformer för psykologisk behandling.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide klienter 

 
1. Hur många av de planerade samtalen har du kommit till?	  

 
färre än hälften hälften        fler än hälften         i stort sett alla        alla 
 

 
2. Uppskatta hur stor del av hemuppgifterna du har utfört. 

 
Inga    mindre än hälften    hälften        mer än hälften        i stort sett alla        
alla 

 
 
3. Ungefär hur mycket tid du har ägnat dig åt behandlingen (till 
exempel åt hemuppgifter, läsning av texter, repetition av innehållet i 
samtalet)?  

 
_________timmar i veckan 
 
4. Ungefär hur många gånger i veckan använde du COMMIT?  

 
___ggr i veckan. 

	  
5. Kan du berätta hur du har använt COMMIT i behandlingen?  
Vad tyckte du om det?  
Vilka fördelar upplevde du med att använda COMMIT under 
behandlingen? 
Vilka nackdelar upplevde du med att använda COMMIT under 
behandlingen? 
 
6. Använde du och din behandlare surfplattan under samtalen, hur?  
Vad tyckte du om det?  
Fördelar? 
Nackdelar? 
 
7. Har du under behandlingens gång sparat/skrivit texter, samlat 
bildmaterial?  
Hur tycker du att det har varit?  
Fördelar? 
Nackdelar? 
Tror du att du kommer att ha nytta av materialet i framtiden?  
På vilket sätt? Varför då? 



 

61 

 
8. Har du använt dig av COMMIT för att göra hemuppgifter?  
På vilket sätt? Vad har du gjort?  
Fördelar? 
Nackdelar?  
 
9. Finns det något med behandlingen som du skulle vilja ha varit 
annorlunda?  
Vad då? 
Hur skulle förändringen se ut? Motivera. 
 
10. Har användningen av COMMIT varit givande för dig?  
På vilka sätt? Motivera!  

 
11. Sammanfattningsvis, vad är din upplevelse av denna behandling, 
KBT med stöd av internet?  
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Bilaga 2 Intervjuguide behandlare 
1. På vilket sätt har ni har ni använt er av COMMIT UNDER 
samtalen?  
Vad har ni tyckt om det? 
Fördelar? 
Nackdelar? 
 
2. På vilka sätt har ni använt surfplattan UNDER samtalen?  
Vad tyckte ni om det?  
Fördelar? 
Nackdelar? 
 
3. På vilka sätt har ni använt er av COMMIT MELLAN samtalen? 
Vad har ni tyckt om det? 
Fördelar? 
Nackdelar? 
 
4. Hur många gånger i veckan har du använt COMMIT eller material 
från COMMIT? 
tex skrivit agenda, använt material inför rational, skickat meddelande, kollat 
hemuppgift 
 
5. Hur mycket tid har du ägnat åt COMMIT per vecka och patient?  
 
6. Har ni någon gång använt COMMIT istället för att ses i samtal på 
mottagningen?  
Hur ofta? På vilket sätt  
Vad tyckte ni om det? 
Fördelar? 
Nackdelar?  
 
7. Berätta om hur ni använt COMMIT för administrativa 
arbetsuppgifter! 
Vad har ni tyckt om det? 
Fördelar? 
Nackdelar?  
 
8. Berätta om hur ni tycker att COMMIT påverkat ert arbete med 

KBT! 
Exempelvis behandlingsupplägg, mål, intervention, agenda, rational, 
allegience? Jämför gärna med andra behandlingserfarenheter. 
Vad har ni tyckt om det? 
Fördelar? 



 

63 

Nackdelar? 
 
9. Berätta hur ni använt COMMIT i arbetet med hemuppgifter! 
Vad har ni tyckt om det? 
Fördelar? 
Nackdelar?  
 
10. Hur har COMMIT påverkat ditt arbete med patientens följsamhet 
till behandling? Tex komma till samtal, utförande av hemuppgifter, 
engagemang under samtalen.  
På vilket sätt? 
Vad tycker du om det?  
Fördelar? 
Nackdelar? 
 
11. Hur har stödsystemet påverkat din kompetens som behandlare? 
 
12. Hur har stödsystemet påverkat din arbetsbelastning? 
Exempelvis: Mer eller mindre belastning i behandlarollen, stress, mer eller 
mindre struktur? 
Vad tycker du om det?  
Fördelar? 
Nackdelar? 
 
13.Vad tycker ni om att arbeta med COMMIT i behandling i 
jämförelse med behandlingsarbete utan internetstöd?   
 
14.  Så sammanfattningsvis - vad är er upplevelse av att ha arbetat 
med en KBT-behandling med teknikstöd?  
 
15. Skulle ni kunna tänka er att använda stödsystemet i framtida 
behandlingar? 
Motivera!  
 
TACK! 
 
 


