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  Abstract 

 

Idag är det ca 30 % av befolkningen som upplever någon form av psykisk ohälsa, många 

söker vård via primärvården där de hänvisas till Hälsocentraler som erbjuder KBT behandling 

för psykisk ohälsa. De flesta söker för diagnoser som depression och ångesttillstånd. Eftersom 

det kan vara långa köer för individuell terapi erbjuds KBT behandling i grupp som ett 

alternativ till enskild terapi. 

Denna studie är en utvärdering av en KBT behandling i grupp inom Primärvården vid en 

Hälsocentral i norra Sverige. Sex deltagare har intervjuats efter avslutad gruppbehandling. 

Materialet i studien har genomgått en kvalitativ innehållsanalys. Teman som framkom i 

studien är psykologisk flexibilitet, perspektivtagande, smågruppsprocesser, 

beteendeförändringar och tilltro till den egna förmågan. 

Resultatet visar på att samtliga deltagare är positiva till den behandling i gruppform som de 

erbjudits. De hade dock önskat fler gruppträffar. Samtliga gav uttryck för att de via metoder 

och tekniker som mindfulness, kognitiv defusion och perspektivtagande bättre kunde hantera 

sin tillvaro. De upplevde förbättrad psykisk hälsa och beskrev förändrade beteenden som lett 

till insikter om och tilltro till den egna förmågan.  Deltagarna uttryckte att de på egen hand 

ville använda sig av de nya färdigheterna och implementera dem i sina vardagliga liv. Ingen 

av deltagarna i studien upplevde sig vara i behov av någon ny eller fortsatt behandling efter 

KBT gruppens avslutning. 

  

 

Nyckelord: KBT, ACT - grupp, Tilltro till den egna förmågan, Perspektivtagande, 

Mindfulness, Psykologisk flexibilitet, 
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Inledning 
"

Allt fler som lider av psykisk ohälsa söker psykologisk hjälp. Det är idag ca 30 % av 

patienterna inom primärvården som söker hjälp för någon form av psykisk ohälsa. Vanliga 

diagnoser är lindriga och måttliga depressioner och ångesttillstånd (Socialstyrelsen, 2007). 

Personerna erbjuds ofta kognitiv beteende terapi (KBT) som individuell behandling.  

På grund av det ökade antalet patienter som söker terapi tenderar köerna för individuell KBT 

behandling att öka. Som ett alternativ erbjuds ibland gruppbehandling som är mer 

kostnadseffektiv då fler patienter får behandling samtidigt. Gruppbehandling inom KBT 

utgörs vanligen av homogena grupper med specifika diagnoser och det är mindre vanligt med 

heterogena eller blandade grupper (Johnson, 2010, Bieling, 2008). Denna studie har fokus på 

KBT behandling i grupp. 

 

KBT som behandlingsmetod 
KBT som behandlingsmetod är evidensbaserad och rekommenderas av socialstyrelsen som en 

behandlingsmetod främst vid ångest och depressionstillstånd (Socialstyrelsen, 2010). 

Metastudier pekar på att KBT har goda behandlingsresultat vid depression, ångest, social fobi, 

stress och sömn problematik (Kåver, 2006). 

KBT beskrivs som en teknik för att underlätta informationsprocesser, d.v.s. hur vi tänker och 

vad tankarna innehåller. Vid identifiering av tankar, grundantaganden och livsregler 

möjliggörs ett förändrat förhållningssätt till tankar om oss själva via kognitiv omstrukturering. 

Inom beteendeforskningen som härrör från inlärningsteori, anser man att nya beteenden kan 

läras in (Kåver, 2006,Öst, 2006).  

Med beteende avses inte bara specifika handlingar utan allt som påverkar människor och 

deras omgivning, som kroppsliga reaktioner, tankar och känslor. Beteende kan förändras via 

beteendeterapi med fokus på tankar och tolkningar samt vad som vidmakthåller beteenden 

(Öst, 2006). Inlärningsteori hjälper oss att förstå mänskligt beteende när vi försöker lära oss 

nya saker eller förändra ett beteende. 
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Metoder som färdighetsträning, mindfulness, och avspänning används. KBT beaktar hela 

människan och tar hänsyn till samspelet mellan individ och omgivning (Kåver, 2006). KBT 

har en flexibel och optimistisk syn på människans förmåga att lära in och lära om.  

Gemensamma faktorer för olika inriktningar inom KBT är att terapirelationen och samarbetet 

mellan patient och terapeut är i fokus. Metoden är strukturerad och bygger på vetenskaplig 

grund (Kåver, 2006).  KBT omfattar bland annat Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT). 

 

ACT som behandlingsmetod 
ACT är en behandlingsmetod inom KBT som bygger vidare på en beteendeterapeutisk 

behandlingsmodell med fokus på teorier om mänskligt språk och kognition. ACT är en 

praktisk tillämpning av Relational Frame theory (RFT), en teori om mänskligt medvetande 

(Hayes, 2005). ACT beskrivs som en metod som belyser det som är meningsfullt och viktigt i 

våra liv, det vi sätter värde på som utgör en viktig del i det terapeutiska förändringsarbetet 

(Harris, 2011). ACT är ett förhållningssätt till lidande och en upplevelsebaserad 

behandlingsmetod.  

Syftet är att hjälpa människor att skapa ett rikt och meningsfullt liv och att kunna acceptera 

det lidande som livet innebär genom att lära sig psykologiska färdigheter och att handskas 

med tankar och känslor (Hayes, 2011). Målet är inte att mildra symptom utan att förändra 

relationen till symptom så att de inte hindrar personen från att leva ett liv i enlighet med sina 

livsvärden. Forskning visar att många av de instrument vi använder för att lösa problem i 

själva verket kan lägga krokben på oss och vålla ett ökat lidande (Hayes, 2005). 

ACT fokuserar på följande sex områden; acceptans/villighet, kognitiv defusion, medveten 

närvaro, självet som kontext/det observerande jaget, handlande i enlighet med våra 

värderingar samt åtagande/handling (Harris, 2011). Metoden skapar förutsättningar för att 

hantera problem, så att de inte längre utgör ett hinder för att leva i en värderad riktning.  

Värderad riktning handlar om att kunna behålla fokus på de värden som är viktiga i livet när 

smärta och psykiskt lidande erfars (Dahl, 2009, Hayes, 2005). Harris (2011, s34) menar att 

”där det finns smärta finns det liv”. Smärta är något som kan förstärkas om man försöker bli 
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av med den. Om smärtan i stället kan införlivas och accepteras som en av livet kan man 

frigöra kraft till annat, och leva det liv man önskar trots smärtan. 

Inom ACT är kognitiv defusion ett centralt begrepp, som instruerar om att tankar, känslor och 

kroppsliga sensationer är mentala fenomen. Det betyder att vi har tankar men behöver inte 

anta att de är sanna eller att de är fusionerade med jaget (Hayes, 2005, Harris, 2011). Metoden 

strävar mot ett perspektivtagande på självet och problematiken, vilket gör det möjligt att 

separera upplevelsen av att ha ett jag från den upplevda livsproblematiken. Denna process 

benämns psykologisk flexibilitet (Mchugh, 2012, Kahsdan, 2010).   

Behandling med ACT innebär att personen genomgår processer som kan öka psykologisk 

flexibilitet, självomsorg, autonomi och om självet som kontext (Hayes, 2005, Fledderus, 

2010).  

Mindfulness är en metod för att observera de egna upplevelserna och tankarna. Övningar 

inom mindfulness finns i behandlingsmanualer inom olika psykologiska behandlingar och 

anses vara en metod som hjälper till med att släppa taget om negativa tankar, och som bland 

annat är en direkt ångestreducerande metod. Med hjälp av andningstekniker omfokuserar man 

sin uppmärksamhet (Kåver, 2006). Genom att vara medvetet närvarande, styra sin 

uppmärksamhet till nuet och intar en icke dömande hållning. Förmågan att styra sitt inre och 

vara närvarande kräver träning (Kabat-Zinn, 2005).  

Acceptans är att kunna välja att se, ha och stå ut med både den inre och yttre verkligheten utan 

att fly, undvika, förvränga eller döma den. Detta är en förutsättning för att sedan kunna handla 

i riktning mot värderade mål. Att välja en öppen och tillåtande attityd där och släppa fastlåsa 

tankar kring hur livet borde, eller inte borde vara är centralt för beteendeförändringar (Kabat-

Zinn, 2005, Hayes, 2011). Träning i mindfulness och acceptans kan alltså befrämja 

identifieringen av tidiga signaler till problem så att nya färdigheter kan tillvaratas. Förmågan 

att kunna styra uppmärksamheten är också allmänt användbart för personer som upplever 

ångest, oro, och depression (Piet, 2010). 
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Gruppbehandling 
"

Inom traditionell gruppbehandling i psykoterapi är det vanligt att terapeuten har fokus på 

grupprocesser mellan deltagarna och mellan deltagarna och sig själv (Yalom, 1975). 

Gruppbehandling i KBT har i regel manualbaserade program som är diagnosspecifika och 

endast begränsad hänsyn tas till grupprocessen (Bieling, 2008). Bieling menar att gruppen 

som behandlingsmodell är framgångsrik och fullt jämförbar med individuell behandling inom 

KBT. Fördelarna med behandling i grupp är att den kräver mindre terapitid per patient och 

kan på så sätt erbjuda terapi till en lägre kostnad än individuell terapi. I gruppen kan man 

arbeta med beteendeövningar som skulle vara svåra att arrangera inom ramen för individuell 

behandling (Björnsson et al. 2011). 

Bland de gruppfaktorer som anses som viktiga är ingjutande av hopp, undervisning och 

rådgivning, altruism, relationer, sociala samspelstekniker, imitativt beteende och 

gruppsammanhållning (Yalom, 1975). Dessa faktorer anses finnas med i högre eller lägre 

grad i nästan alla typer av terapeutiska grupper. Burlingame, (2004) menar att upplägget av 

KBT i grupp ska baseras på förändringsteori med beskrivna KBT-principer och tekniker. 

Inom KBT och gruppbehandling är innehållet i manualerna viktiga men det är mindre vanligt 

att ta hänsyn till grupprocesser. 

Bieling, (2008) anser att smågruppsprocessen motsvarar de processer som träder i kraft när en 

grupp individer samlas i ett terapeutiskt sammanhang. En viktig del är att förstärka individens 

empatiska förmåga gentemot andra gruppmedlemmar trots den egna problematiken. 

Behandlingsfaktorer som modellinlärning kan bli bredare och mer effektiv i 

gruppsammanhang då gruppen ger fler möjligheter till förslag på lösningar av problem. 

Gruppdeltagarna kan ge feedback till varandra samt initiera fler exponeringsmöjligheter, 

vilket enligt Bieling, (2008) är en verksam faktor som ger ny inlärning (Alyson, 2012, 

Johnson, 2010). 

Andra faktorer som är viktiga är stödet i gruppen där upplevelsen av att inte vara ensam om 

sin problematik är stärkande (Yalom, 1975). Att kunna hjälpa andra är en motiverande faktor i 

grupp KBT som hjälper till att bryta självfokusering genom större öppenhet, tillit och trygghet 

i gruppen. (Yalom, 1975). Det terapeutiska förhållningssättet i gruppbehandling uppmuntrar 

interaktion mellan deltagarna och använder en empatisk och styrande stil som skapar balans 
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mellan sammanhållning och lärande i gruppen (Henriksson, 2009). Gruppstrukturella faktorer 

utgör en komponent som förklarar en grupps positiva verkan i avseende på antalet sessioner 

och sessionslängd, gruppstorlek och mötesfrekvens. Gruppens sammansättning är viktig med 

tanke på kön, ålder och bakgrund samt ledarskapets struktur (Bieling, 2008). Även faktorer 

som behandlingsmanualer och hemuppgifter är av betydelse (Henriksson, 2009). 

 

KBT och diagnoser vid gruppbehandling 
Depression drabbar mellan 4-10% av befolkningen och medför sänkt livskvalitet och 

arbetsförmåga, ökad förekomst av kroppssjukdom och psykiatrisk vård samt avsevärt förhöjd 

risk för självmord (Åsberg, 1989). Insjuknande i en depression innebär hög risk för att 

återinsjuknande vilket innebär att det är viktigt med tidiga insatser och behandling (Martell, 

2001). Här rekommenderar socialstyrelsen, (2010) KBT vid lindrigare och medelsvår 

depression. Evidens finns för gruppbehandling och depression. Där stöd av andra i gruppen 

och en upplevelse av att fler kan lida av depressioner och möjlighet till förändring via 

beteendeaktivering (Martell, 2004). Vid djupare och svårare tillstånd rekommenderas inte 

KBT som gruppbehandling (Vårdprogram för depression, 2007). ACT behandling i grupp för 

deprimerade patienter visade att de blev mer uppmärksamma i nuet och fick bättre förmåga att 

förhålla sig till depressiva tankar och känslor (Zettle at al.2011). 

Till ångestsjukdomar räknas; paniksyndrom, tvångssyndrom, social fobi, posttraumatiskt 

stressyndrom, generaliserat ångestsyndrom och specifika fobier. Denna grupp utgör den 

vanligaste förekommande psykiska störningen och drabbar ca 7-12 % av befolkningen (SBU, 

2004, Åsberg, 1989). Vid ångestsyndrom rekommenderas KBT (Vårdprogram för 

ångesttillstånd, 2003, Socialstyrelsen, 2010) i kombination med progressiv avspänning 

(Johnson, 2010). Gruppbehandling för ångest är en god metod eftersom ångest och 

exponeringsmöjligheter kan breddas och deltagarna får en kompletterande kunskap om 

ångestproblematik. Vid ångestsyndrom finns ett flertal studier genomförda med KBT i grupp 

(Alyson, 2012). Bergström, (2010) visar även att KBT i grupp är en god behandling i 

jämförelse med dito internetbehandling.  

Mörtberg (2005) menar att diagnosen social fobi har förändrats och kännetecknas av en 

uttalad och bestående rädsla för sociala situationer som innebär att utsätta sig för att bli 

granskad av andra. Grunden är en rädsla för att bete sig på ett förödmjukande och pinsamt 



8"

"

sätt. Vid exponering för svåra sociala situationer framkallas ångest och som kan leda till 

panikattacker. Cirka 13 % av befolkningen lider av social fobi.  Studier om KBT i grupp vid 

social fobi ger ett bra behandlingsresultat (Mörtberg, 2005). Andra studier om social fobi 

visade att det krävdes en längre tid i behandlingstid i grupp för att känna trygghet i gruppen 

och våga lita på andra deltagare (Watanabe, 2010, Ossman, 2006).  

 

Gruppbehandling med KBT vid en hälsocentral 
Den här studien är en utvärdering av gruppbehandling med KBT vid en hälsocentral i norra 

Sverige.  Under denna period fanns ingen annan grupp inom primärvården att utvärdera än 

denna behandlingsgrupp.  

Vid hälsocentralen finns två anställda KBT-behandlare med steg1utbildning i KBT. De har 

haft fyra grupper under 2012 och anpassat och modifierat gruppens struktur och innehåll efter 

tidigare gruppers önskemål. Personer som led av ångest och depression erbjöds att bli 

remitterade till gruppbehandling med KBT. Väntelistan till gruppbehandling var relativt kort i 

jämförelse med väntelistan för individuell behandling.  Behandlingen inleddes med ett längre 

individuellt samtal och bestod av sammanlagt 3 individuella samtal (1,5tim).  Behandlingen 

omfattade 6 gruppträffar om 2,5 timme inklusive rast med en träff per vecka. De övriga 

individuella samtalen låg mellan gruppträff 3 och 4 samt mellan 5 och 6. Gruppbehandlingen 

baserades på teman om sömn, ångest, depression, social fobi, lidande, mindfulness och 

KBT/ACT. Efter varje gruppträff fick deltagarna skriftligt material samt hemuppgifter. En 

återträff för gruppen var inplanerad tre månader efter avslutad behandling. 

Syfte och frågeställningar  
 Syftet med studien var att undersöka upplevelser av att delta i KBT behandling i grupp. De 

specifika frågeställningarna var: 

• Vilken betydelse har gruppen haft för deltagarna och hur har de upplevt gruppens 

upplägg med avseende på form, struktur och innehåll?  

• Hur har deltagarna upplevt sin psykiska hälsa efter genomgången behandling, samt om 

behandlingen kan ha bidragit till någon form av beteendeförändring?  

• Fanns behov av att söka fortsatt behandling efter KBT gruppens avslutning? 
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Metod 
 

Studien är en utvärdering av en behandlingsgrupp som genomgått en gruppbehandling i KBT 

på en hälsocentral i norra Sverige. Det är en kvalitativ studie där fokus har varit på 

deltagarnas egna upplevelser av gruppbehandlingen. För att undersöka denna form av 

behandling i KBT i primärvården användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & 

Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys kan användas för tolkning av textmaterial inom 

beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap. 

 

Deltagare 
Alla som deltagit i gruppbehandling (sju personer) på en hälsocentral i norra Sverige under 

perioden november tom januari, 2012-13, tillfrågades om att delta i studien. De erhöll skriftlig 

information om studien före gruppstart och ombads att svara med ett skriftligt medgivande om 

de var intresserade av att delta. Sex av de sju som tillfrågats tackade ja till att delta i studien. 

Tre kvinnor och tre män ingick i studien. De var mellan 21-60 år.  Tre hade diagnosen 

depression och tre diagnosen ångest. För fem av de sex deltagarna var den genomförda 

gruppbehandlingen första kontakten med psykologisk behandling och KBT. En av deltagarna 

hade tidigare deltagit i internetbaserad behandling med KBT. Två av deltagarna var i 

förvärvsarbete, två studerade, en var sjukskriven och en sjukpensionär. 

 

Datainsamling 
Individuella, semistrukturerade intervjuer genomfördes. Intervjuerna innehöll frågor om 

synen på den egna problematiken, upplevelser av avslutad gruppbehandlingen och på 

gruppbehandlingens innehåll, som temaområden, material och hemuppgifter. Frågor ställdes 

också om synen på gruppens konstitution, plats, tid och omfattning, samt ledarrollen. 

Slutligen ställdes frågor om nuvarande hälsoläge, om de upplevt någon/några 

beteendeförändringar samt om intresse fanns för att söka ny behandling. Deltagarna 

uppmuntrades att fritt berätta om sina upplevelser av behandlingen med ledning av 

intervjufrågorna (Crabtree, 1999, Graneheim och Lundman, 2004). 
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Intervjuerna som genomfördes av författarna spelades in på band och pågick mellan 35-60 

minuter.  Fem av intervjuerna genomfördes på den hälsocentral där gruppbehandlingen var 

förlagd. En intervju genomfördes på en annan plats efter deltagarens önskemål. Intervjuerna 

utfördes 1-3 veckor efter avslutad gruppbehandling. 

 

Analys av data  
Efter genomförda intervjuer transkriberades texten ordagrant för att sedan genomgå en 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Innan innehållsanalysen 

påbörjades analyserades först varje intervju separat med hänsyn till svaren i de 

semistrukturerade frågorna. Detta extra steg gjordes för att få en större förståelse för 

individperspektivet innan innehållsanalysen med fokus på materialet som helhet genomfördes. 

Varje intervju genomlästes upprepade gånger för att få en bild av intervjumaterialet som 

helhet. Därefter identifierades meningsenheter (ord, meningar och stycken) som var relaterade 

till syftet. Dessa meningsenheter har sedan kondenserats, jämförts, kodats, kategoriserats och 

slutligen abstraherats i fyra teman och ett övergripande tema.  För att säkerställa resultatets 

trovärdighet tog ytterligare en person (KZ) del av grundmaterialet och deltog i analysarbetet. 

Ett tema är att likna vid en röd tråd som sammanbinder det underliggande innehållet i 

materialet Graneheim och Lundman, (2004) menar att texten är föremål för analys och bör ses 

i sitt sammanhang, vilket innebär att intervjupersonernas historia, livsvillkor och kultur 

innefattas.  

 

Forskningsetiska överväganden  
Personer som lider av psykisk ohälsa är en sårbar grupp som kan känna oro för att inte få lika 

god vård om de avstod från att delta eller skulle avbryta sin medverkan i studien. De var 

informerade om att deltagandet i studien var frivilligt. De fick också tydlig information om att 

beslut att inte delta liksom beslut att avbryta deltagandet inte på något sätt skulle påverka 

deras framtida vård och behandling. Deltagarna informerades om sekretess och om hur deras 

utsagor skulle hanteras.  
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De fick information om att materialet behandlades konfidentiellt och att det inte kommer att 

framgå vem av intervjupersonerna som uttalat vad. Materialet förvaras i låsbart skåp och är 

helt avkodat under processen. I utskriften finns inga uppgifter som kan spåras till någon 

specifik person. Däremot är det möjligt att deltagarna själva kan känna igen sina egna uttryck 

i redovisade citat. Efter studien kommer intervjumaterialet att raderas. 

Resultat 

 

Analysen av deltagarnas upplevelser av att delta i KBT behandling i grupp resulterade i ett 

huvudtema som handlar om psykologisk flexibilitet. Deltagarnas uttryckta upplevelser 

resulterade även i fyra teman som handlar om perspektivtagande, smågruppsprocesser, 

beteendeförändringar och tilltro till den egna förmågan (se figur 1). 
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Det övergripande temat psykologisk flexibilitet beskriver att alla deltagarna upplevt att KBT-

behandling i grupp bidragit till en övergripande förändring på det personlig planet.  

 

Smågruppsprocesser 
"

Smågruppsprocesser är det som utgjort skillnaden mellan individuell behandling och 

behandling i grupp. Processen har möjliggjort perspektivtagandet i avseende att deltagarna har 

lyssnat på varandras upplevelser av olika problem. Det ledde till en känsla av samhörighet i 

gruppen och upplevelser av att inte vara ensam om sin problematik. 

Vidare beskrevs att deltagarna nått insikt om sin psykiska hälsa. De upplever sig ha erhållit 

nya lösningsstrategier och förhållningssätt till sin egen problematik via de övriga deltagarna 

och ledarna. Upplevelsen av att andra har problem oavsett ålder, kön eller bakgrund har varit 

värdefullt för deltagarna samt att det varit en fördel och en styrka i att deltagarna haft olika 

problem och diagnoser. Flera deltagare anser att det har varit berikande att tillhöra gruppen 

för att man vill uppnå en förbättring av sin psykiska hälsa. Vid intervjuerna framkom att 

deltagare och ledare har synliggjort och tydliggjort att problem går att lösa genom att nya 

strategier kan läras in och tillämpas och att olika tekniker och metoder kan övas in för att 

uppnå en bättre hälsa. Deltagarna har upplevt en trygghet i gruppen och en god och tillåtande 

stämning trots att inte alla känt att deras specifika problematik fanns representerad i gruppen. 

Temat kan belysas med ett citat;  

”jag gick i grupp för det var bara skönt att se att man inte är ensam och se människor i olika 

skeenden i sitt mående de mådde bättre och sämre än jag…man är inte ensam och jag fann en 

stor trygghet i att jag fick en skala över var man befanns sig i förhållande till andra är ej 

ensam för det var det viktigaste..” 

Gruppdeltagarna uppvisade en varierande bild av problem. Samtal om den egna 

problematiken var till hjälp, en del upplevde det som jobbigt att gå i grupp men ändå bra. En 

av deltagarna belyste detta genom följande citat 
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”gruppen har hjälpt mej med att jag inte är ensam med de har varit jobbigt från sina sidor 

denna acceptans måste man ta sig, måste ta in det för att få ro i själen..” 

Deltagarna var nöjda med att träffas en gång i veckan även om flertalet hade önskat fler 

träffar än de sex träffarna som ingick i behandlingen. Varje träff varade 2,5 timme, vilket 

några av deltagarna ansåg var för länge till skillnad från andra som ansåg att både antalet 

träffar och tid/ träff var bra. I gruppen fanns både män och kvinnor i olika åldrar med 

varierande bakgrund och problematik. Detta har upplevts positivt av deltagarna förutom av en 

person som hade önskat att gruppen varit mer homogen gällande ålder och diagnos. När det 

gäller de individuella samtalen mellan gruppträffarna ansåg flertalet att det varit ett bra 

tillfälle för feedback på hur de uppfattat innehållet i gruppträffarna och där gavs även en 

möjlighet till att reflektera över personliga problem som de inte upplevts vara möjliga att tala 

om under gruppträffarna. 

Innehållet i det skriftliga materialet som användes under behandlingen upplevdes positivt och 

användes även mellan gruppträffarna av samtliga deltagare som repetition och träning av nya 

färdigheter. När det gäller hemuppgifter kunde deltagarna själv bestämma över hur mycket 

eller lite som genomfördes. Självbestämmandet upplevdes som mycket positivt. Flera 

deltagare tyckte dock att det gavs för lite tid och feedback angående hemuppgifterna. 

Samhörigheten i gruppen är en central del av behandlingen även om någon upplevde att det 

varit svårt att delta i början av gruppträffarna. Att ha upplevt och känt samhörighet i gruppen 

är en stor del av behandlingseffekten. Duktiga gruppledare som kompletterade varandra är en 

faktor som bidragit till gruppklimatet och gruppens inlärning. De upplevde att gruppledarna 

gav olika perspektiv på problemlösningar. 

Flertalet gruppdeltagare ansåg att det var positivt med att gruppbehandlingen arrangerades på 

en hälsocentral och inte inom psykiatrin, student- eller företagshälsa. 

En deltagare uttryckte att: ”gruppstämningen var bra vi skrattade mycket och skojade alla 

kom till tals i gruppen har varit bra och jag känner mej säkrare nu på något sätt..” 

”..bra med blandad grupp och olika problem vill inte älta tillsammans om alla skulle ha 

samma problem..” 
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Perspektivtagande  
"

De upplevda förändringarna inom att skifta perspektiv kan härledas till bland annat defusion. 

Deltagarna har kunnat se på distans på den egna situationen och därigenom haft en annan syn 

på sin egen problematik. Upplevelser som speglat perspektivtagande är att problem inte alltid 

kan lösas via tankeprocesser utan går att lösa genom nya strategier som att kunna släppa 

orostankar och inte behålla uppfattningen om att de är sanna. Därigenom har deltagarna fått 

andra insikter om de övriga gruppdeltagarnas psykiska hälsa. Ett perspektiv från äldre 

deltagare var att de yngre i gruppen hade större möjligheter till ett bra liv eftersom de fick 

denna hjälp i tid och inte behövde vänta ett helt liv. Någon upplevde att det var ett problem 

med att unga människor mådde psykiskt dåligt och kände empati för dem, att de i så unga år 

fick lida. 

 Att se att andra har problem och kan ha olika perspektiv på både problem och 

hanteringsstrategier var reflektioner som framkom i studien. Deltagarna visade på olika sätt 

att lösa problem, vilket bidrog till att bredda deltagarnas beteenderepertoar. Genom att lyssna 

på varandras berättelse fick deltagarna insikt om hur de själv mådde. Berättelserna 

tydliggjorde att det fanns de som mådde både bättre och sämre än vad man gjorde själv. 

Deltagarna lärde sig nya metoder och tekniker som till exempel mindfulness för att hitta nya 

strategier att hantera sin problematik. De kognitiva färdigheterna som beskrevs av deltagarna 

var att de fått en ny förståelse av tankarnas betydelse och inflytandet över dem. Deltagarna 

beskriver att de via mindfulness träning blivit medvetna om att de kan välja perspektiv genom 

att vara här och nu istället för att oroa sig för framtiden eller grubbla på det som varit, vilket 

kan åskådliggöras genom dessa citat; 

”..insikten i mitt mående har jag fått acceptans över sjukdomstillståndet..” 

”svårt när man inte behandlar sig själv bra nu kan jag bryta tankemönster och lättare se när 

jag hamnar i dem, jag ser varningstecken kan även bearbeta gammalt bagage med detta 

nya..” 

”lärde mej att hantera tankar annorlunda med mindfulness…kopplar av vid oro och har mer 

mindre spänd har mer acceptans..ältandet blir mindre..har en bild i huvudet av att hjärnan 
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rusar som på en motorväg men istället kan  man ta en avstickare och jag vill inte tillbaka till 

motorvägen som rusar i gamla vanor har ändrat mitt tankesätt innebär att jag tar mej ur mitt 

gamla tankesätt”  

 

Beteendeförändringar  
Deltagarna upplevde förändringar inom områden där de har kunnat bryta med negativa 

tankemönster och hanterat sina tankar så att de inte styr livet. Andra har upplevt att de kunnat 

behandla sig själv med mer respekt och vänlighet, att de börjat hävda sina åsikter på ett sunt 

sätt och utövat sund självhävdelse. Flera deltagare upplevde att de har upphört med sitt 

ältande av tankar och istället varit uppmärksamma i nuet. Detta har lett till att upplevelsen av 

stress och ångest reducerats. 

Deltagarna upplevde förändringar med förbättrad sömn, minskat självskadebeteende, och att 

bättre kunna uttrycka känslor. De har även upplevt förbättrad minnes- och 

koncentrationsförmåga samt att istället för att fly från ångest kunna möta den med acceptans. 

Några av deltagarna har tagit steg framåt och börjat våga besöka butiker och våga sitta i en 

föreläsningssal.  

Deltagarna har upplevt att de via sina insikter och förståelse av att de bland annat undvikit 

svåra problem och lidande genom att oroa sig eller att negligera problem har upplevt ett 

psykologiskt lidande. När de har sett sitt oönskade beteende och identifierat vad som utgör 

hinder har de kunnat göra förändringar och upplevt att de har skett beteendeförändringar 

vilket upplevts i form av dessa citat; 

”jag har fått tillgång till mina känslor och kan uttrycka dem, förr kände jag inte…” 

”..är snällare mot mej själv ska man ju vara det kom helt automatiskt det är en 

beteendeförändring..” 

”..nu kan jag se att tankar finns där man kan medvetet känna kroppen .försöker att fokusera 

på kroppen eller om det är tyngre tankar och jag andas igenom dem att andas hjälper mycket, 

jag övar speciellt när det är svårt och man har möjlighet att styra vem som kör bussen..” 

Deltagarna upplevde att de fick verktyg för beteendeförändringarna som skedde via kognitiv 

defusion, mindfulnessövningar och exponering av problembeteenden. 
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Deltagarna upplever att de fått redskap och verktyg genom gruppbehandlingen och att de 

använt sig av de teknikerna under och mellan träffarna och har en målmedvetenhet av att 

fortsätta och vidmakthålla sitt förändrade beteende genom att applicera de redskap de fått i 

vardagen. Deltagarna har gett uttryck för det via följande citat; 

”…jag har lärt mej mindfulness det har hjälpt mej att vara här och nu att känna och leva i 

nuet..” 

”.jag förstår nu att en tanke är en tanke och säger inte att de behöver vara sanna.” 

”man slåss mot tankarna men nu har jag fått verktyg och dras inte ned av dem utan 

uppmärksammar dem och släpper dem och kan gå vidare.” 

 

Tilltro till den egna förmågan 
"

Samtliga deltagare upplevde att de efter avslutad behandling fått redskap och verktyg som de 

på egen hand kunde tillämpa. Gruppbehandlingen gav dem nya perspektiv på sin livssituation. 

De har även blivit medvetna om starka sidor som att, de har förmågan till att lösa problem 

vilket har lett till en ökad tilltro till den egna förmågan. Deltagarna har till följd av detta 

genomfört olika beteendeförändringar som har resulterat i en positiv förstärkning av förmågan 

till den egna kapaciteten och till att förändringar är möjliga.  Deltagarna har beskrivit 

upplevelser av defusion och flexibilitet. En viktig komponent är upplevelsen och insikten av 

att man kan själv påverka och hantera sin grad av oro. Deltagarna uppgav även att de upplevt 

ökat självförtroende och ökad självkänsla. 

De upplevde att de kunnat hantera sin problematik med hjälp av nya strategier. Vilket medfört 

att de lett till känslan av tilltro till den egna förmågan och en självmedvetenhet om att de 

själva kan ta hand om sin situation samt att de vet var de ska söka hjälp om 

hanteringsförmågan inte skulle räcka till. Samtliga deltagare uppgav att de inte var i behov av 

någon ny eller förlängd behandling men såg fram emot den återträff som är inplanerad om 3 

månader. 
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Det belyses med ett citat, 

”..det känns mer motiverande för mej än om nån skulle laga mej då hade det bara varit 

underhållsarbete men om man ska göra det själv så kan man ju själv och börjar man må 

dåligt framöver kan jag hantera det framöver och det är bäst av allt..”  

”Jag vill se själv hur jag kan med de verktyg jag fått att gå vidare jag är inte i behov av mer 

behandling nu..” 

 

Psykologisk flexibilitet 
"

Det övergripande temat psykologisk flexibilitet beskriver att deltagarna upplevt att KBT-

behandling i grupp bidragit till en övergripande förändring på det personlig planet. Det 

övergripande temat psykologisk flexibilitet omfattar fyra identifierade teman; som 

smågruppsprocessen, perspektivtagande, beteendeförändringar samt tilltro till den egna 

förmågan. Sammantaget är ett flexibelt förhållningssätt det som deltagarna upplevt under 

gruppbehandlingen, De betonar att de lärt sig att se sin problematik med andra ögon. 

Deltagarna upplever att de nu själva kan välja hur tankar och oro ska hanteras. Vidare 

beskriver de att de ser sin situation på ett nytt sätt, att de har ett förändrat förhållningssätt till 

sin problematik. Samtliga deltagare har upplevt förbättring av sin psykiska hälsa. 

Deltagarna berättar om att de via mindfulness förvärvat nya färdigheter som bidragit till en 

beteendeförändring. Förändringen har ändrat både tankemönster och hur man hanterar sin 

problematik. Deltagarna förmedlade att de inte var i behov av förlängd KBT behandling 

eftersom de kunde använda sig av sina nya färdigheter själv och vidmakthålla dem och 

implementera dem i sitt dagliga liv. Detta kan åskådliggöras genom följande citat 

”Det är aldrig för sent att förändra sitt liv men hade jag tidigare kunnat reflektera över livet 

hade det varit annorlunda…” 

”. har fått starthjälp i tankegångar..” 

”.Gruppen har betytt mycket för min personliga utveckling och jag är en bättre människa 

nu.” 
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"

Diskussion 
"

Den här studien avsåg att undersöka upplevelser av att delta i KBT behandling i grupp för 

patienter med depression och ångesttillstånd. Samtliga deltagarna var nöjda efter avslutad 

KBT-behandling i grupp. Resultatet sammanfaller med resultatet i tidigare studier som visat 

på god effekt av KBT i grupp (Johnson, 2009, Folke, 2012).    

Grupprocessfaktorer och formell förändringsteori  anses vara av stor betydelse för  

beteendeförändringar (Bieling, 2008,Yalom, 1975). Dessa faktorer anses ha god effekt 

tillsammans med tekniker som KBT. En viktig aspekt som flera av deltagarna beskrev var 

insikten om att inte vara ensam om sin problematik. Det ansågs berikande att alla som deltog i 

gruppen var där av olika anledningar och hade olika diagnoser, symptom och besvär. Att se 

att andra har problem och att man kan ha olika perspektiv på både problem och 

hanteringsstrategier var viktiga  reflektioner som framkom i studien. 

Vid intervjutillfället beskriver deltagarna att de uppnått en förbättrad psykisk hälsa. De har 

upplevt att de fått nya perspektiv på sin psykiska hälsa och de ger uttryck för  psykologisk 

flexibilitet. Studier av Ciarrochi (2010) Fledderus (2010) och Hayes (2005) beskriver att 

psykologisk flexibilitet uppnåtts i deras undersökningsgrupper. Detta sammanfaller med den 

här studiens resultat där psykologisk flexibilitet var ett övergripande tema. 

Enligt Bieling (2008) är igenkännande en viktig faktor i grupp KBT samt att deltagarna 

känner samhörighet med varandra. Dessa slutsatser överensstämmer med resultatet i denna 

studie.  Yalom (1975) beskriver att det är viktigt att gruppdeltagare känner tillit och trygghet i 

gruppen  för att kunna påbörja ett förändringsarbete som exempelvis exponering av 

beteenden. 

Gruppdeltagarna i  den här studien erbjöds flera olika exponeringsmöjligheter eftersom flera 

personer kunde tillföra idéer lösningar och strategier jämfört  individuell behandling. Det 

framkom dock önskemål om att gruppen skulle ha haft fler unga deltagare.  

Heterogeniteten i gruppen upplevdes som en positiv behandlingskomponent. En person 

upplevde dock att det hade varit bättre om det funnits fler deltagare med liknande diagnos. 
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Enligt Watanabe (2010) finns visst belägg för att personer med till exempel social fobi 

behöver längre tid i grupp för att känna trygghet och våga lita på andra deltagare. Dessa 

antaganden sammanfaller till viss del med denna studie.  

Det finns få studier som beskriver behandling av heterogena problem och diagnoser i grupp. 

Studier av Johnson, (2010), Henriksson (2009)och Bieling (2008) visar på att det var en 

uppskattad behandlingsform. Nackdelen kan dock vara att i blandade grupper anser vissa 

deltagare att deras specifika problematik inte belystes. Då det saknades forskningsstudier 

beträffande heterogen gruppbehandling är det av värde med fler studier. 

Kompetenta gruppterapeuter som kompletterade varandra var en faktor som bidrog till 

gruppklimatet och gruppens inlärning i denna studie. Detta sammanfaller med studier av 

Bieling (2008) och Yalom (1975). Genom att lyssna på gruppdeltagarnas berättelser fick 

deltagarna perspektiv på sitt eget mående. I Bielings (2008) studie är detta en viktig faktor när 

det gäller gruppbehandlingens effekter.  

Hemuppgifter är viktiga i KBT och i gruppbehandling eftersom det utgör en arena för 

deltagarna att bredda sin beteenderepertoar då deltagarna delar med sig av sina olika tankar 

kring vad som är och kan vara hjälpsamt med hemuppgifterna (Bieling, 2008). I denna studie 

framkom önskemål om att få mer feedback på och att mer tid skulle ha ägnats åt 

hemuppgifterna. Flera deltagare gav uttryck för att de önskat fler gruppträffar. 

Resultatet av gruppbehandlingen tyder på att gruppdeltagarna förvärvat kognitiva färdigheter, 

som har lett till perspektivtagande som i sin tur lett till genomförda beteendeförändringar.  

Perspektivbyte i KBT i grupp är väl definierat i studier om personers hälsa (Fledderus, 2010,  

Ciarrochi, 2010). Samtliga deltagare i denna studie beskrev att perspektivskiftet bidrog till att 

de kunde släppa oros och ältande tankar. Deltagarna upplevde att de känt sig mer harmoniska 

efter avslutad gruppbehandling. Flertalet av deltagarna beskrev att de uppnått en viss 

diskrepans i att kunna ge utrymme för och att våga uppleva och känna svåra tankar och 

känslor, för att sedan kunna släppa dem. Detta beskriver Hayes (2005)  som en central del 

inom ACT som använder sig av ett flertal övningar som leder till dessa insikter. Studie av Piet 

(2010) visade på att övningar i mindfulness, gav goda resultat när det gällde deltagarnas 

förmåga till uppmärksamhetsskifte av tankar och känslor. Detta bidrog till att deltagarna bland 

annat upplevt minskande ångestbesvär. Detta sammanföll till viss del med deltagarnas 
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upplevelse i den här studien. Harris (2011), Kabat-Zinn (2005) och Hayes (2005) beskriver att 

mindfulness är en verksam del i psykologisk behandling.  

Via mindfulness har deltagarna i den här studien upplevt att de fått kontakt med sig själva och 

uppskattat de tillfällen som de kunnat vara i nuet. De har uppskattat andra livsvärden som att 

uppleva stunder i naturen med hela sin uppmärksamhet istället för att sysselsätta sig med 

mentala problemlösningar.  

Beteendeförändringarna som deltagarna upplevt var att fysiska symptom som sömnproblem, 

stress och självskada reducerats. Flera deltagare beskrev att de börjat med att prioritera sina 

egna behov före andras. De beskrev att de kunde släppa på sin självkritiska och dömande 

attityd mot sig själva. Andra förändringar var att undvikande beteenden upphörde.  

Deltagarna upplevde att de inte var i behov av någon ny behandling, vilket kan vara ett tecken 

på att KBT i grupp är verksamt. Gruppbehandlingen hade försett deltagarna med strategier 

och tekniker, färdigheter som de på egen hand ville pröva. Samtliga såg fram emot den 

återträff/uppföljningsträff som var inplanerad. Gruppdeltagarna ansåg att en del av 

behandlingen bestod av att själva få träna sina nyvunna färdigheter och på så sätt  

vidmakthålla och implementera dessa i sina liv. Viljan att själv ta ansvar för behandlingen 

tyder på ökad självständighet och tilltro till den egna förmågan. 

Tilltro till den egna förmågan kan jämföras med Hayes (2005) teori om psykologisk 

flexibilitet som i ACT metoden innebär att personer genomgår processer som ökar den 

psykologiska flexibiliteten. Detta kan leda till generell självomsorg och autonomi om den 

egna personen i sin kontext, självet som kontext (Hayes, 2005, Fledderus, 2010). Denna 

process av psykologisk flexibilitet är en viktig behandlingskomponent inom ACT (Hayes, 

2005, Harris 2011). 

I en metastudie av Levin et al.(2012) har man undersökt komponenter som bidragit till 

psykologisk flexibilitet som acceptans, defusion, närvarande i nuet, livsvärden och 

mindfulness och funnit dem vara verksamma. Något som stödjer vad deltagarna i denna studie 

beskrivit att de upplevt. 

 Deltagarna i denna grupp upplevde att de fått stor hjälp av KBT behandlingen och att 

väntetiden inte varit så lång för att påbörja KBT. Eftersom resultatet i denna studie visade på 

att personerna upplevde att de blev hjälpta borde större studier göras för att eventuellt 

implementera gruppterapi i framtidens hälso- och sjukvård.  
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De långa väntetiderna till individuell KBT behandling bidrog till att gruppbehandling 

inleddes. Utbudet för KBT behandling är begränsat trots att den psykiska ohälsan stiger och 

primärvården är den första linjens sjukvård. Patienterna borde erbjudas antingen individuell 

terapi eller terapi i grupp utan att behöva välja behandling utifrån väntetid 

Risken med långa väntetider är att problem befästs och kan kräva långa behandlingsinsatser 

(Socialstyrelsens, 2007). Tidig behandling besparar personer lidande samt ger en 

hälsoekonomisk vinst. Den somatiska vården prioriteras med krav på att patienten ska ha rätta 

att träffa en läkare inom en vecka enligt vårdgarantin. Detsamma gäller inte patienter som 

söker hjälp för psykisk ohälsa inom Primärvården. 

Metoddiskussion  
Trovärdigheten är ett övergripande kriterium för god kvalitativ forskning. Begreppet används 

inom den kvalitativa forskningen för att beskriva giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

För att säkerställa studiens trovärdighet är det viktigt att gå mellan delar och helhet och att 

vara noggrann i arbetet med innehållet i texterna. Ett trovärdigt resultat handlar om dess 

giltighet och om det lyfter fram det karakteristika som är representativt eller typiskt för det 

som beskrivs i studien. Att ha en tolkande ansats innebär att arbeta på flera abstraktionsnivåer 

samtidigt och att inse att forskarens förförståelse och erfarenhet har satt sin prägel på analysen 

(Crabtree, 1999). 

Ett sätt att validera studien på har varit att originaltexten har genomlästs vid upprepade 

tillfällen. Materialet var i linje med författarens förförståelse när det gällde vissa delar av 

resultatet av studien. Det var framför allt delar av intervjuerna där deltagare beskrev om 

beteendeförändring och om mindfulness som var välbekanta En annan författare med annan 

inriktning hade kanske ställt andra frågor eller följdfrågor. Att ha en tolkande ansats innebär 

att arbeta på flera abstraktionsnivåer samtidigt. För att säkerställa resultatets trovärdighet, tog 

ytterligare en person (KZ) del av materialet och deltog i analysarbetet för att skapa konsensus 

kring teman och huvudteman. Resultatet gäller för den specifika undersökningsgruppen. 

Frågan om denna studies överförbarhet och generaliserbarhet kvarstår att undersöka i framtida 

studier. 
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Slutsats 
"

KBT-behandling i grupp visade sig vara en verksam behandlingsform för de personer som 

ingick i den här studien som har haft fokus på grupprocessen och beskrivna 

beteendeförändringar. Samtliga deltagare gav uttryck för att de via metoder och tekniker som 

mindfulness, kognitiv defusion och perspektivtagande lärt sig bättre hantera sin tillvaro. De 

beskrev förändrade beteenden som gav tilltro till den egna förmågan och deltagarna uttryckte 

att de i fortsättningen, på egen hand skulle använda sig av de nya färdigheterna. Ingen av 

deltagarna upplevde sig vara i behov av någon ny eller fortsatt behandling efter KBT 

gruppens avslutning. 

Flera deltagare påtalade betydelsen av de individuella sessionerna för behandlingsresultatet. 

Det skulle vara betydelsefullt att ytterligare studera effekter och upplevelser av kombinerad 

grupp och individuell KBT-behandling. 

Deltagarna i den här studien betonade gruppens överordnade betydelse och att de individuella 

samtalen var ett komplement till gruppen.  För att se om denna studies effekt kvarstår över tid 

vore det intressant att genomföra en uppföljning efter sex månader för att undersöka hur 

deltagarnas tilltro till den egna förmågan tog sig uttryck i vardagen och vilken påverkan den 

haft på deltagarnas psykiska hälsa.   

Ett annat område för framtida studier skulle vara att jämföra gruppbehandling i KBT med 

individuell KBT behandling, oberoende av väntetider.  
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