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Sammanfattning 
Kognitiv Beteende terapi (KBT) är en sammansättning av två behandlingsformer; kognitiv 

terapi och beteendeterapi. Sammansättningen av dessa två började forskas kring på 1960-talet 

för att skapa en bättre behandling för individer med depression. De senaste åren har KBT 

dominerat psykoterapiforskningen och mycket av forskningen är gjord på metoderna i 

behandling av depression, men även ångest. Behandlingsmetoden har utvecklats och fått nya 

förgreningar, bland annat Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Vi ville jämföra de 

två behandlingsmetoderna i behandlingen av ångest och depression genom att göra en 

litteraturöversikt på redan existerande forskning. Vi har haft en hermeneutisk ansats under 

vårt arbete, där våra tolkningar och fördomar leder oss genom arbetets gång. Resultatet visar 

på att de båda metoderna är effektiva och långsiktiga i behandlingen av ångest och depression. 

IKBT har en större samhällsnytta än konventionell KBT då fler kan få tillgång till 

behandlingen men en nackdel är att den internetbaserade metoden inte ännu är verksam för de 

tyngre diagnoserna. IKBT visar sig vara ett bra komplement till KBT och det behöver 

implementeras mer i vården för att möjliggöra att fler får behandling, men även för att det ger 

terapeuten mer tid att fokusera på de individerna med svårare problematik. 
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1. INLEDNING 

Under utbildningen har vi fått lära oss att Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod 

som socionomer använder mycket i sin roll som terapeut. Men vad är det egentligen och hur 

använder man det? Socialstyrelsen (u.å.) skriver att behandlingen inte är begränsad till ett 

visst område eller målgrupp eftersom det handlar om individuella tankar och beteenden. Vid 

den första informationssökningen (Östlundh, 2012) använde vi till en början Google för att få 

fram så mycket information som möjligt. Vi sökte på metoden kognitiv beteendeterapi och det 

dök upp mycket forskning om detta vid behandling av depression och ångest. Vi gick vidare 

för att läsa mer om dessa sjukdomar och fann socialstyrelsens hemsida där de 

rekommenderade KBT som behandling, samt att de ansåg den vara den vanligaste, mest 

effektiva metoden för just dessa sjukdomar inom psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2010; 

Bandelow, Lichte, Rudolf, Wiltink & Beutel, 2014). 

 

Aaron Beck anses vara grundare av metoden som utformades i början på 1960-talet och då 

endast fokuserade på behandling av depression (Beck, 2011).  I vår inledande sökning fann vi 

även att KBT-metoden har förgrenat sig och blivit flera olika metoder som lägger fokus på 

olika saker, men där huvuddragen är likadana. Några exempel på sådana metoder är; 

Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Kåver, 

2006). Behandlingarna fokuserar på att förstå individen, hur individen ser på sin problematik, 

och hur individen tänker och beter sig utifrån det (Beck, 2011). Idag står KBT och dess 

förgreningar för ca 80-85% av den evidensbaserade psykoterapin (Ledley, Marx & Heimberg, 

2009). 

 

I den inledande informationssökningen fann vi att forskare och terapeuter sedan 1990-talet har 

arbetat tillsammans för att få behandlingsformen mer datoriserad och försökt få fram en helt, 

eller delvis, internetbaserad KBT-behandling (IKBT) (Andersson, Carlbring, Ljótsson & 

Hedman, 2013). Denna metod börjar nu ta sitt fäste framför allt i Sverige och Australien, där 

terapeuter idag använder metoden som ett alternativ till konventionell KBT-behandling för 

depression och ångest (Perini, Titov & Andrews, 2009; Titov et al. 2009). Enligt Andersson et 

al. (2013) bör denna metod snart kunna användas mer frekvent för mindre grava psykiska 

ohälsor som depression och ångest, samt bli mer lättillgänglig med tanke på de ekonomiska 

förutsättningarna det ger klienterna. 

 

All denna information ledde till funderingar kring IKBT och hur det gick till. Metoden är 

högst aktuell i dagens samhälle eftersom mer och mer saker händer över internet. Över 90 % 

av Sveriges befolkning har tillgång till internet och använder det dagligen (Internetstiftelsen i 

Sverige, 2015). Vi började fundera på vilka för- och nackdelar IKBT kan föra med sig i 

jämförelse med KBT. Kan det vara så att den internetbaserade metoden skulle kunna väljas av 

klienter för att det blir en populär app. på telefonen eller att metoden i sig blir en trend? Att 

man använder den trots att det kanske inte är rätt metod, bara för att den är lättillgänglig? Vi 

funderade också över hållbarheten i IKBT jämfört med KBT, är det en långsiktig lösning? och 

till sist, vilken betydelse har terapeuten för behandlingens effekt och effektivitet? 
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Vi har under de senaste åren upplevt att metoden kognitiv beteendeterapis förkortning, KBT, 

använts slentrianmässigt i allt från nyhetsprogram till dokusåpor. Samma fenomen har vi 

upplevt under socionomutbildningen och det fick upp vårt intresse för att ta reda på mer om 

metoden. Förutom begreppet KBT nämns även dess väldokumenterade effektivitet på bland 

annat psykisk ohälsa och antas nästintill vedertagen.  Därför vill vi försöka skapa en enkel 

översikt av vad metoderna KBT och IKBT innehåller, samt jämföra dem för att se om IKBT 

är lika effektivt, hållbart och ekonomiskt fördelaktigt för klienterna att genomgå, som en 

vanlig KBT. Vi hoppas att denna uppsats ska kunna ge såväl socionomstudenter som andra en 

inblick i metoderna och forskningen kring dem. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att genom en litteraturöversikt jämföra metoderna 

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi (IKBT) i 

behandlingen av depression och ångest. 

 

Frågeställningar:  

Vilka för- och nackdelar finns det med IKBT jämfört med KBT? 

Är IKBT en lång- eller kortsiktig behandlingsmetod? 

Är IKBT mer kostnadseffektivt/ekonomiskt försvarbart jämfört med KBT? 
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2. METOD 
I detta avsnitt kommer vi beskriva de metoder vi använt i vår studie. Vi kommer presentera 

och motivera våra tillvägagångssätt gällande design, insamling och urval av material samt 

analysmodell. Vi beskriver den hermeneutiska traditionen, våra metodsvårigheter, 

undersökningens kvalitetsaspekter och slutligen de forskningsetiska frågorna. 

2.1 Litteraturöversikt 
I vår uppsats valde vi att göra en litteraturöversikt över Kognitiv beteendeterapi och 

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi och jämföra de två metodernas effektivitet i 

behandling av ångest och depression. Det finns redan omfattande forskning på de båda 

områdena så vi ansåg att det inte passade sig med till exempel kvalitativa intervjuer eller 

enkätundersökningar. Vi valde därför att göra en översikt av den redan existerande empirin 

och sammanställa det i denna studie. 

 

Segesten (2012) skriver att det finns flera olika modeller som beskriver olika former av 

litteraturstudie beroende på vad man vill få ut av sin undersökning. Det finns modeller för att 

bidra till empirisk forskning, eller analysera diskurser eller berättelser samt modeller för att 

göra översikter av begrepp eller forskningslägen av olika områden. 

 

Vi har, i vår studie, valt att fokusera på att få förståelse för och en förklaring av metoden 

Kognitiv Beteendeterapi och därför valde vi att göra en litteraturöversikt över ämnet (a.a.). 

Litteraturöversikt innebär att man ger en strukturerad översikt över ett visst område med 

grunden i redan existerande forskning (Friberg, 2012). 

 

Friberg (2012) skriver att det finns flera olika former av litteraturöversikter, bland annat 

allmän litteraturöversikt och integrativ forskningsöversikt. Gemensamt för alla olika former är 

att de baseras på ett systematiskt val av texter som är av relevans för forskaren. Det begrepp 

vi kommer utgå ifrån är en allmän litteraturöversikt, vilket innebär att litteraturen vi valt 

granskas och analyseras för att vi ska få en förståelse för den forskningen vi undersöker (a.a.). 

2.2 Insamling av material 
I en litteraturstudie är litteratur- och informationssökandet en stor del av forskningsprocessen. 

Vi har försökt välja litteratur som på ett relevant och riktigt sätt kan beskriva de två 

metoderna vi valt att fokusera på. Inom IKBT, som är en relativt ny förgrening av KBT, fanns 

det inte särskilt många tryckta böcker att referera till. Den enda boken vi kunde hitta i 

närliggande bibliotek och på internetsökningar var Internetbehandling med KBT: En praktisk 

handbok, av Vernmark och Bjärehed, 2013. Istället har vi letat vetenskapliga artiklar och 

information på Internet för att få fler inblickar i hur metoden fungerar.  

 

Inom områdena KBT tillsammans med ångest/depression fanns mycket information att hämta, 

både vetenskapliga och icke vetenskapliga material. Eftersom vi varit intresserade av att ta 

reda på hur metoderna fungerar, har vi sökt den informationen dels bland tryckta källor och 

dels i artiklar. Vi har också varit intresserade av att jämföra effektiviteten av de två 

metoderna. Detta har vi gjort genom att analysera empiriska studier i form av artiklar, vilket 
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ni finner i vårt kapitel resultat och analys. I den litteratur och de texter vi läste i 

inledningsskedet tog de upp att ångest och depression ofta följs åt och har den högsta 

komorbiditeten (samsjukligheten) inom psykisk ohälsa (Westling, 2006; Newby, Mackenzie, 

Williams, McIntyre, Watts, Wong & Andrews, 2013). När vi sökte artiklar om metoderna, 

hade de flesta undersökt dem i behandling av båda sjukdomarna samtidigt och vi valde därför 

att fortsätta i det spåret för att underlätta vårt uppsatsskrivande. 

 

I den inledande informationssökningen ska man enligt Östlundh (2012) söka information från 

källor som exempelvis uppslagsverk, Internet, nyhetsartiklar eller bibliotekens 

metasöktjänster. Vi har sökt information på Nationalencyklopedin, Google, Umeå 

universitetsbiblioteks och Umeå stadsbiblioteks söktjänst. Utifrån den information vi fann där 

kom vi fram till vårt syfte och frågeställningar. Efter den inledande sökningen följer den 

egentliga informationssökningen, där vi systematiskt arbetade med att få fram det slutgiltiga 

urvalet av vetenskapliga artiklar till analysen och resultatet (a.a.). Under den egentliga 

informationssökningen fann vi artiklar som inte passade till analys och resultat. Dessa hade 

värdefull information för vår förståelse av ämnet och fick istället sin plats i inledning och 

kunskapsöversikt. 

 

Vi har sökt böcker och tidskrifter i Umeå universitetsbiblioteks- och Stadsbibliotekets 

söktjänst. Därefter har vi sökt vetenskapliga artiklar, rapporter och tidskrifter i databaserna 

CINAHL, PsycINFO, SocINDEX, PubMed, Cochrane institute, PsycArticles och Campbell 

Collaboration. I samtliga databaser har vi använt oss av sökorden Cognitive behavior therapy, 

CBT, Anxiety disorder, Outcome, Efficacy, ICBT, Internet-based cognitive behavior therapy, 

depression, comparisson, treatment outcome. Av dessa sökord skapade vi kombinationer som 

exempelvis Internet-based AND Cognitive behaviour therapy, eller CBT AND Depression 

NOT group. I de flesta sökningarna har vi exkluderat gruppterapi genom att använda 

funktionen NOT för att det inte var vad vi ville fokusera på. Däremot har vi funnit och använt 

oss av RCT-studier där de jämfört effektiviteten på IKBT och KBT-baserad gruppterapi men 

där valt att fokusera på resultatet kring Internetbased KBT. 

2.3 Avgränsning 
I och med att vi bestämde oss för vissa sökord och kombinationer, avgränsade vi oss från att 

få upp vilka artiklar som helst. På en del sökningar kunde vi få över 1000 träffar och då 

avgränsade vi oss genom att läsa rubriker och om rubriken såg intressant ut för vår studie, 

läste vi abstracten för att få en överblick av artikelns innehåll. Om abstractet verkade 

intressant gick artikeln vidare till skumläsning där vi framför allt läste inledning, resultat och 

diskussion för att se om det hade relevans för vårt syfte och frågeställningar. De artiklar som 

sedan gick vidare till heltextläsning lästes och sammanfattades mer noggrant för att få 

förståelse för innebörden av artikeln och på så sätt välja ut de slutgiltiga artiklarna som skulle 

ingå i vårt resultat och vår analys. Nedan kan ni ett flödesschema över processen: 
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Slutligen fick vi fram 12 artiklar till Resultat och analys. Eftersom metoderna är väl empiriskt 

undersökta hade vi kunnat ta med fler artiklar, men vi kände att vi uppnått en teoretisk 

mättnad med de artiklarna vi funnit. Det finns många artiklar som hade fungerat bra till analys 

men som bekräftar de artiklar vi redan har, och med tanke på att detta är en C-uppsats fanns 

heller inte tid eller utrymme för ytterligare artikelanalyser. 

2.4 Analysmodell 
 

2.4.1 Dataanalys  

Analysen av resultatet började redan när vi valde ut artiklar till det kapitlet, eftersom de lästes 

flera gånger för att vi skulle kunna söka fram gemensamma punkter som sedan skulle ligga till 

grund för vårt resultat (Friberg, 2012). För att få en bättre översikt över våra slutgiltiga 

artiklar gjordes en matris (a.a.) av deras grundläggande innehåll, se bilaga 1. När vi läste 

artiklarna hade vi vårt syfte och frågeställningar bredvid oss för att alltid ha dem i åtanke när 

vi letade gemensamma nämnare i artiklarna. Innehållet i artiklarna diskuterades mellan oss 

och tre övergripande teman kunde identifieras; Terapeutens roll, Metodernas effektivitet och 

Nytta för samhället. Dessa rubriker fick ligga till grund för vårt resultat. 

2.4.2 Forskningsetiska principer 

Det grundläggande individskyddet eller de forskningsetiska principerna delas upp i fyra olika 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda 

om studien, hur den kommer gå till och dess syfte, samt att det är frivilligt att medverka (a.a). 

Vi har i vår undersökning enbart samlat information genom redan tryckta och publicerade 

texter och böcker, vilket är tillgängligt för allmänheten. På grund av detta är inte 

informationskravet relevant för oss.  Samtyckeskravet står för att ansvarig forskare ska 

informera deltagare om deras rätt att själv bestämma över sin medverkan (Bryman, 2012). På 

grund av att vi inte har några deltagare i vår studie annat än de författare och forskare vars 
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redan allmänna texter vi använder, blir inte heller detta krav applicerbart på vår studie. De två 

övriga huvudkraven konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är mindre relevanta för vår 

studie. Detta då konfidentialitetskravet handlar om sekretess och tystnadsplikt och att 

deltagare inte ska kunna gå att identifiera (Kalman & Lövgren, 2012). Vi har använt namn på 

forskare som publicerat sin forskning, därför får de identifieras med namn och konfidentialitet 

är inte ett problem i vår studie. Till sist syftar nyttjandekravet på att se till att informationen 

som kommer fram i undersökningen inte får användas till annat än forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta blir mindre relevant i en litteraturstudie, men vi tar ändå detta 

i åtanke när vi väljer ut litteratur och artiklar så att de har relevans för vår uppsats. 

 

2.4.3 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär enligt Bryman (2012) att resultatet från en 

undersökning blir detsamma om den görs igen. Hög reliabilitet innebär att undersökningen 

inte har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga händelser.  Bryman (2012) fortsätter med 

att reliabilitet oftast är aktuellt när det kommer till kvantitativa undersökningar. Vi är säkra på 

att vi skulle få samma resultat om vi gjorde om studien eftersom det är vi som tolkat texterna. 

Men om vi skulle göra om studien längre in i framtiden finns risken att vi får ett annat 

resultat, eftersom vi då har med oss nya livserfarenheter som kan ge oss en annan förståelse 

för texterna. Likaså, om en annan person skulle göra en tolkning av texterna är det inte säkert 

att resultatet skulle bli helt samma. Friberg (2012) tar upp att finns en risk vid 

litteraturöversikter med det selektiva urvalet. Selektivt urval innebär att forskaren väljer 

litteratur och information som stödjer den egna ståndpunkten (a.a.). Genom att redovisa varje 

steg i vår tanke och analysprocess i metoddelen av vår studie, samt på ett tydligt sätt koppla 

ihop tidigare forskning, teorier och empiri anser vi att vår studie visar på god reliabilitet. 

 

2.4.4 Validitet 

Validitet innebär att de slutstater som vi fått fram hänger ihop med den data vi har, eller att vi 

verkligen undersöker det vi vill undersöka (Bryman, 2012). Validitet kan delas upp i två olika 

grenar; extern validitet och intern validitet. Intern validitet betyder enligt LeCompte och 

Goetz (i Bryman, 2012) att det ska finnas ett samband mellan forskarens observationer och de 

teoretiska idéer som utvecklats. Vi anser att vår studie har en hög intern validitet då vi har läst 

de artiklar vi har analyserat om och om igen och gemensamt diskuterat oss fram till våra 

slutsatser. Vår externa validitet, eller överförbarhet och generalisering, är däremot lägre då vi 

har utgått ifrån en hermeneutisk ansats och hela tiden påverkats av vår tidigare förförståelse. 

Om någon annan ska göra om analysen påverkas den forskaren av sina tidigare förförståelser 

och kan därmed tolka artiklarna på ett annat sätt. Så länge vi är medvetna om att vi valt en 

metod som bygger på egna tolkningar och är självkritiska med detta anser vi att det finns 

möjlighet till hög validitet. 
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2.4.5 Hermeneutiken 

Förutom litteraturöversikt som metod har vi också utgått från en hermeneutisk ansats. Bryman 

(2012) beskriver hermeneutik som ett synsätt som från början skapades för tolkning och 

förståelse av texter. Westlund (2015) skriver att det inte finns någon generell arbetsmodell 

eller arbetsgång gällande analys- och tolkningsprocessen inom hermeneutisk forskning. Vi har 

därför fokuserat vår hermeneutiska ansats utifrån det Thomassen (2012) skriver angående 

hermeneutik. Denna förståelse utvecklas genom en ständig rörelse fram och tillbaka mellan 

helhet och den del av materialet vi vill förstå och kallas för den hermeneutiska cirkeln 

(Thomassen, 2012). Detta betyder att den första texten vi läser tolkas med den förförståelse 

och fördomar vi har sedan tidigare. Vår andra text analyseras med vår inledande förståelse 

och den information vi fått fram genom text ett och så vidare. Westlund (2015) beskriver på 

ett tydligt sätt hur våra fördomar och förståelse påverkar tolkningen: 

 

“Vi bär alla på övertygelser, fördomar och förutfattade meningar som det 

gäller att förhålla sig till genom hela tolkningsprocessen. Även den litteratur 

vi läst är en del av förförståelsen även om vi kanske inte kommer ihåg var och 

när vi läst något.” (Westlund, 2015, s. 80) 

 

Genom att vi förstår delarna fördjupas vår förståelse för helheten och den nya förståelsen 

påverkar våra kommande tolkningar av delarna (Thomassen, 2012). Därför kan vi inte söka 

efter absoluta sanningar, eftersom tolkningen av texten alltid kommer påverkas av vem som 

läser (och dennes förförståelse och fördomar), hur man tolkar den stundande texten och hur 

man tolkar vidare. 

 

För att visa vår hermeneutiska ansats i uppsatsen utan att det blir hackigt eller lägga in egna 

meningar på de ställen i texten där empirin ska styra, har vi valt att lägga in inledande ord i ett 

stycke där vi beskriver vad vi lärt oss inför det kapitel som följer. I kapitlen Resultat och 

analys och Diskussion har vi däremot gjort annorlunda. Där har vi lagt in vår hermeneutiska 

ansats i flytande text eftersom det där är finns mer utrymme för egna reflektioner. 

2.5 Metodsvårigheter 
En av de tidiga svårigheter vi hade med vår studie var att förstå oss på vad det innebar att göra 

en litteraturstudie. Vi hade aldrig gjort en sådan studie tidigare och la därför ner mycket tid i 

början av arbetet på att förstå vad vi skulle göra. Det material vi använde oss av var framför 

allt Fribergs bok; Dags för uppsats (2012) men också genom att titta på andra C-uppsatser 

som använt litteraturstudier för att förstå metoden bättre. 

 

Det fanns mycket empiri att välja mellan på det område vi valt att undersöka. Detta gjorde att 

vi i början fick upp emot 2000, ibland 5000, träffar på våra sökningar och vi fick arbeta 

mycket med att komma på lämpliga kombinationer av våra sökord. Många av artiklarna som 

vi använt i vårt resultat har ett syfte som inte alltid går hand i hand med syftet för vår studie, 

men de har ändå innehållit användbar information och värdefulla aspekter som vi har kunnat 

analysera och använda oss av för att svara på våra frågeställningar. På grund av detta kan vi 

anta att vårt resultat har blivit vinklat till vår fördel när vi tagit med valda aspekter eller delar 
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av en studie istället för dess helhet. En del av artiklarna har även påpekat att deras studie har 

till nackdel att vara liten eller ha för få deltagare. I dessa fall har vi försökt hitta en liknande 

studie med fler deltagare men i de fall det inte gått att hitta har vi, med vetskapen om vilken 

påverkan det kan ha på slutresultatet, ändå valt att ta med dessa studier.   

 

Vi valde att använda 12 artiklar, vilket kan anses vara relativt lite för att få fram den mättnad 

som krävs i en studie. Artiklarna vi fann var så pass innehållsrika att de fyllde vårt syfte och 

kunde svara på våra frågeställningar på ett sådant sätt att vi inte vet hur vi skulle kunna 

utveckla det mer, inom ramen för en C-uppsats. Många av artiklarna är också skrivna av 

samma personer, vilket vi först tänkte kunde vara en svaghet men som vi senare valde att se 

som en styrka. Detta eftersom det innebär att dessa personer har studerat dessa fenomen vid 

flera tillfällen, lagt till eller tagit bort faktorer för att se hur resultaten förändras och därmed 

även kan antas vara mycket belästa inom området. Detta kommer att diskuteras närmare i 

diskussionsdelen. 

2.6 Ansvarsfördelning 
Denna kandidatuppsats är skriven tillsammans och båda författarna har varit lika aktiva i 

informationssökningen, skrivandet och utformandet av den. Trots att den är skriven 

tillsammans har vi arbetat individuellt och speciellt under informationssökningen. Vi valde att 

arbeta på detta sätt för att effektivisera skrivandet samt för att det passade oss bäst att få arbeta 

individuellt och sedan träffas och sammanställa arbetet. Varje rubrik har haft en 

huvudansvarig, utom syfte och frågeställningar, resultat och analys, samt diskussion, se bilaga 

2. Den huvudansvarige för rubriken har skrivit större delen av texten och den andra har 

korrekturläst, korrigerat och gett tips på förändringar. De stycken som inte har haft en 

huvudansvarig har vi skrivit tillsammans. 

 

En nackdel med att inte sitta och skriva tillsammans kunde ha varit att vi inte haft kontroll på 

de delar som den andra av oss skrivit, men vi löste detta genom att använda en funktion av 

Google som kallas Google docs. Denna funktion kan liknas vid ett Microsoft Word-dokument 

fast på internet, där alla med tillgång till rätt länk kan gå in och läsa samt redigera 

dokumentet. På så sätt har vi haft möjlighet att både se och korrekturläsa varandras texter, 

vilket gav oss en inblick i den andras arbete så att vi hade något att diskutera när vi träffades. 

En fördel med att sitta och skriva separat var att vi kunde läsa den andras text med “nya” ögon 

och därmed lättare upptäckte exempelvis stavfel och felaktiga meningsbyggnader och räta ut 

frågetecken. 
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3. KUNSKAPSÖVERSIKT 

3.1 Från då till nu 
KBT består i grund och botten av en sammansättning mellan två olika behandlingsformer; 

kognitiv terapi och beteendeterapi (1177 Vårdguiden, 2012). Vi förklarar dessa 

behandlingsformer nedan, för att sedan gå vidare till utvecklingen av KBT. 

 

Beteendeterapi tittar på hur människan medvetet och omedvetet lär sig av och påverkas av sin 

omgivning och sina egna handlingar (Beteendeterapi, 2014). Terapeuten gör en analys över 

vad klienten upplever som problematiska situationer (miljö) och tittar på hur tidigare inlärning 

(observerbart beteende) kan ha bidragit till dagens problem (konsekvens) och hur man kan 

lära sig något nytt för att bli av med problemet. Eysenck (i Melin, 2006) skrev att 

beteendeterapi är en samling av metoder, vilka alla grundar sig i inlärningsteori. 

Inlärningsteorin fokuserar framför allt på “samspelet mellan miljövariabler (“stimuli”), 

observerbara beteenden (“responser”) och konsekvenser (“förstärkningar”)” (Parrish, 2012, 

s.130) hos klienten. 

 

När beteendeterapi började användas ansåg man att terapeuterna bara skulle fokusera på det 

yttre, det som kunde studeras genom att iakttas, eftersom det ansågs vara mer vetenskapligt 

och tillförlitligt (Melin, 2006). På så sätt kunde man få en objektiv förklaring på mänskligt 

beteende. Senare ändrades denna åsikt och man började lyssna mer på klientens egen 

berättelse och tog in det som en faktor i klientens problematik (Homme i Perris, 2010). Under 

slutet på 1960-talet började forskare intressera sig mer för social inlärningsteori och 

kopplingen mellan stimulus och respons, som även används inom beteendeterapin idag 

(Melin, 2006).   

 

Kognitiv terapi grundar sig i att de tankar man har påverkar vad man gör och hur man mår 

(Perris, 2010). Man identifierar tankemönster och tankesätt som finns när klienten mår dåligt 

och sedan arbetar man för att förändra och hantera tankemönstren för att må bättre. Påpekas 

bör dock att detta inte bara innebär medvetna tankar, utan även bildföreställningar, fantasier 

eller drömmar som kan ske på ett omedvetet plan (a.a.). I den kognitiva terapin finns det 

också olika riktningar beroende på vad terapeuten väljer att lägga fokus på, exempelvis 

Bowlbys anknytningsteori eller Kellys konstruktivistiska tankegångar. Däremot bör man inte 

se dessa förgreningar som låsta, egna terapier, utan snarare som kompletteringar till varandra 

och låta dem visa på den kognitiva terapins flexibilitet (a.a.).  

 

Kognitiv terapi utvecklades successivt av Aaron Beck, som tog in behaviorismens 

(beteendeterapins) teoretiska grunder och skapade det vi idag kallar för kognitiv 

beteendeterapi (Perris, 2010). Beck såg att de två terapiformerna hade mycket gemensamt, 

som att den terapeutiska intervjun är mer strukturerad och målen är tydliga för det 

terapeutiska arbetet. Han såg också skillnader mellan dem, bland annat hur man förklarar 

försvinnandet av symtomen (a.a.). Beck började forska i detta under 1960-talet, med särskilt 

intresse för de klienter som hade depression, och publicerade senare boken Cognitive Therapy 

for Depression 1979 (Kognitiv beteendeterapi, 2015). 
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Nu för tiden används begreppen “kognitiv terapi” och “kognitiv beteendeterapi” synonymt 

med varandra och refererar till samma metod (Beck, 2011). Idag dominerar KBT helt över 

psykoterapiforskningen och utgör ca 80-85 % av den evidensbaserade psykoterapin för vuxna 

och barn (Ledley, Marx & Heimberg, 2009). KBT har utvecklats och förgrenats till nya 

inriktningar, bland annat Dialektisk beteendeterapi (DBT), Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) och Mindfulnessbased Cognitive Therapy (MBCT) (Kåver, 2006). I och med 

att det finns så många förgreningar och metoden fortfarande utvecklas till nya finns det ingen 

egentlig allmänt accepterad definition av KBT (Melin, 2006). 

 

I Sverige har KBT en allt starkare ställning. Utbildningar bedrivs i hela landet, på olika 

nivåer, och de svenska landstingen har fått upp ögonen för KBT som behandlingsform 

(Kåver, 2006). Trots detta är de flesta terapeuter i Sverige endast utbildade inom den 

psykoanalytiska/psykodynamiska psykoterapitraditionen, och inte inom kognitiv 

beteendeterapi (Ledley et al. 2009). Detta leder till att alla som behöver KBT-behandling inte 

kan få det i dagsläget, alternativt får göra en variant som inte passar just dem, eftersom det 

inte finns tillräckligt med utbildade terapeuter för att täcka behovet som finns (Sethi, 

Campbell & Ellis, 2010). 

 

Reger och Gahm (2009) skrev att nästa steg för IKBT kan vara en utveckling och 

användandet av Head mounted displays, VR-hjälm på svenska (Head-mounted display, 2015). 

VR-hjälmar är en relativt ny teknik som går ut på att man har en skärm precis framför ögonen 

vilket ger intrycket av att man är i en annan värld, plats eller rum. VR-hjälmar gör att klienten 

kan utsätta sig för exponering genom att “kliva in i” en fiktiv situation som upplevs verklig 

(Reger & Gahm, 2009). 
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4. BEGREPP 
Nedan kommer vi fördjupa vår förståelse av de två metoderna Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

och Internetbaserad KBT (IKBT). Från informationssökningen och beskrivningen av KBT:s 

historia vet vi att ångest och depression är två psykiska sjukdomar som behandlas med KBT 

samt ofta följs åt. Därför har vi valt att fortsätta i det spåret och sätta in behandlingsmetoderna 

i sammanhang med dessa sjukdomar för att lättare förklara hur man går tillväga som terapeut 

när man använder KBT och IKBT. 

4.1 Ångest och depression 
Begreppet ångest härstammar från förindoeuropeiska ordet Angh som betyder strypa eller 

sammanpressa (Allgulander, 2005). Detta är ett övergripande ord som innefattar många typer 

av kliniska diagnoser, där alla innebär en irrationell eller orealistisk rädsla för något som inte 

innebär en egentlig fara för individen (Beck i Perris, 2010). Men det kan också innebära 

vardagliga fenomen som oro över räkningar eller sjukdomar (Breitholtz, 2006). Dessa 

orosmoment är en del av vår mänskliga existens och kan vara till hjälp vid problemlösning 

eller för att förbereda oss på utmaningar i livet. Men när orosmomenten går för långt, när oron 

påverkar oss på ett sådant sätt att vi inte kan leva ut vår vardag eller skapar ett lidande, det är 

då det blir en klinisk diagnos (a.a.). Breitholtz (2006) menar att man skiljer på vanlig oro och 

sjuklig oro beroende på dess frekvens, intensitet och varaktighet.  Enligt Farm Larsson och 

Wisung (2005) kan det vara lätt att blanda ihop rädsla och ångest då symtomen påminner om 

varandra. Båda är en icke-viljemässig reaktion, men när man upplever ångest är den utlösande 

faktorn inte alltid så tydlig att urskilja. Farm Larsson och Wisung (2005) skriver också att 

skillnaden mellan de två är att ångest avger en orealistisk flyktkänsla för ett upplevt hot och 

rädsla uppger realistisk flyktkänsla för ett riktigt hot. 

 

När man upplever ångest uppstår en obehaglig, okontrollerbar känsla och vid grava 

ångestsjukdomar kan man reagera med bland annat yrsel, hjärtklappning, svettningar, andnöd, 

undvikande beteende och vilja att fly (Westling, 2006). Detta säkerhetsbeteende går att 

överföra till vår grundläggande instinkt mot något hotfullt, vår kamp/flykt-reaktion, som är 

medfödd (Carlbring & Hanell, 2007). Som nämndes tidigare är ångest en reaktion på upplevt 

fara eller hot. ”Det spelar ingen roll om faran är verklig eller inbillad, det är upplevelsen av 

fara som sätter igång ångesten” (Carlbring & Hanell, 2007, s. 49). Reaktionen är snabb och 

ska hjälpa oss att avgöra om vi ska stanna och möta faran eller fly ifrån den.  Som Carlbring 

och Hanell (2007) skriver är ångest till för att skydda oss, inte att skada oss. Men när ångesten 

fyller individens vardag med symtom som beskrivet ovan, leder det ofta till andra sjukdomar. 

Ångest förknippas ofta med samsjuklighet och enligt Breitholtz (2006) har det gjorts en studie 

där 82 % av testpersonerna hade kriterier för åtminstone en ytterligare diagnos än ångest och 

29 % av dem fyllde kriterierna för depression. 

 

Depression har sitt ursprung ifrån det latinska ordet depressio, vilket betyder ”sänkning”, 

”sjunkning” eller ”djup” och ordet används idag för att beskriva att man känner sig psykisk 

nedstämd (Andersson, Bergström, Holländare, Lenndin & Vernmark, 2007). Depression är en 

vanlig förekommande psykisk sjukdom och nästan var femte person har någon gång under 

livet upplevt det (a.a.).  Det är svårt att veta vad det är som startar en depression hos en 
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individ, då det kan utlösas av en mängd olika saker (Farm Larsson & Wisung, 2005). Oftast 

utlöses en persons första depression av en omfattande livhändelse, exempelvis uppsagd från 

sitt arbete, uppbrott från en relation, förlust eller att man inte uppnått de livsmål man satt upp 

(Ottosson & Malmquist, 2015; Farm Larsson & Wisung, 2005). Andra risker för att utveckla 

en depression är ärftlighet, återkommande stressfulla händelser i livet samt tidigare fall av 

depression (Andersson et al. 2007). 

 

Ett av de vanligaste symtomen vid depression är nedstämdhet (Andersson et al. 2007). 

Nedstämdhet är något som vi alla handskas med ibland och det är en naturlig del av livet. Det 

är därför viktigt att skilja på depression och nedstämdhet (a.a.). Nedstämdhet vid depression 

stannar kvar längre och uttrycker sig genom att personen inte känner glädje, har lätt till gråt 

och individens syn på framtiden, omgivningen och på sig själv försämras. Deprimerade 

brukar ofta återge en svartsyn på tillvaron och maktlöshet att påverka den (Ramnerö, 2006).    

Ett annat symtom vid depression är att individen inte orkar ta sig för att göra saker för att det 

känns obehagligt och meningslöst (Farm Larsson & Wisung 2005; Andersson, et al. 2007). 

Andra symtom är sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, oro, suicidtankar, bristande 

spontanitet eller bristande flexibilitet (Ramnerö, 2006). Det är när många av dessa symtom 

kan radas upp samtidigt som det kallas depression. 

 

Det finns studier som kommit fram till att det är vanligt att man har en ångestsjukdom och 

samtidigt en depression (Kessler, Chiu, Demler & Walters, 2005; Bandelow, Lichte, Rudolf, 

Wiltink & Beutel, 2014). Farm Larsson och Wisung (2005) skriver att vid lätt till medelsvår 

depression är det att föredra att man behandlar ångestsyndromen först och vid djup till svår 

depression behandlar man depressionen innan ångesten. Men Andersson et al. (2007) skriver 

att det för klienten kan vara svårt att avgöra vad som är värst, sin ångest eller depression, och 

bör behandlas först. 

4.2 KBT 
Från läsningen om KBT:s historia vet vi att metoden bygger på att förändra både kognitioner 

(tankar) och beteendemönster som anses problematiska hos en individ. Vi läste att KBT är en 

metod som ständigt utvecklas och förgrenar sig, exempelvis till mindfullness, dialektisk 

beteendeterapi, Accceptance and Commitment Therapy (ACT) m.fl., men även att KBT-

behandlingar ser olika ut beroende på klientens problematik och terapeutens inriktning. I detta 

kapitel beskriver vi djupare hur man kan använda sig av behandlingsmetoden och de steg som 

är mest grundläggande under behandlingen.  

 

KBT är en väl dokumenterad metod som har använts i över fyra decennier för att behandla 

psykologiska störningar (Ledley, Marx & Heimberg, 2009). Det som kan göra KBT svårt för 

nybörjare att få grepp om och förstå är att det finns flera utarbetade modeller av metoden och 

att alla modeller fungerar som en karta för terapiprocessen. Det innebär att terapeuterna inte 

arbetar efter en “checklista” eller specifik modell som ska passa alla klienter, utan 

behandlingen är till stor del individanpassad. Däremot baseras alla de olika behandlingarna på 

något sätt på det kognitiva tankesätt som härstammar från Becks modell (Beck, 2011). 

Nationalencyklopedins definition av begreppet lyder: “Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en 
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form av psykologisk behandling baserad på kognitiv teori och/eller inlärningsteori” (Carlbring 

& Andersson, u.å.). KBT är med andra ord en behandlingsmetod, eller process, som går ut på 

att hjälpa en individ att förändra sina problematiska föreställningar och beteenden som ger 

denne psykologiska svårigheter (Ledley et al. 2009). 

 

Behandlingsprocessen kan se olika ut beroende på vilken klient man har och metod man 

väljer, men vissa moment är ändå de samma, oavsett hur du går tillväga (Ledley et al. 2009): 

 

1. Första kontakten 

2. Bedömningsprocessen 

3. Behandlingsprocessen 

4. Avsluta behandlingen 

 

Nedan förklaras vad momenten innebär och vad de kan innehålla för att på så sätt bena ut 

begreppet KBT och öka förståelsen för metoden som behandling. 

4.2.1. Den första kontakten 

Det inledande samtalet kan ske över telefon eller vid ett inledande möte (Ledley et al. 2009). 

Här gör man inte en grundlig bedömning eller diagnos, utan det ska ses som ett tillfälle att 

skaffa grundläggande information för att se vad nästa steg kan vara för klienten (Beck, 2011). 

Under det första samtalet får ofta klienten beskriva de problem som uppstått på senare tid, för 

att terapeuten ska kunna ge bra rekommendationer på hur klienten kan gå vidare (Ledley et al. 

2009). Dessa rekommendationer kan vara att komma på en träff (alt. komma tillbaka) för en 

mer djupgående bedömning, hänvisande till annan terapeut eller en annan typ av behandling 

(Beck, 2011). Om klienten anses behöva KBT-behandling går man vidare till steg två som 

beskrivs nedan. 

4.2.2. Bedömningsprocessen 

Bedömningsprocessen har två mål; ”(1) att fastställa en diagnos som beskriver klientens 

symtom och (2) att komma fram till en preliminär förklaring på klientens symtom i KBT-

termer, som sedan kan användas för att planera behandlingen” (Ledley et al, 2009, s. 59). 

Detta görs genom att försöka förstå bakgrunden till problemet, men också om nuvarande 

omständigheter som kan förklara varför problemet fortfarande finns kvar. Om man kan förstå 

vad som gör att klientens problem fortgår kan man utforma en behandlingsplan för att arbeta 

med att förändra det. Ledley et al. (2009) skriver att det finns några olika redskap för att 

uppnå målen för bedömningen. Ett redskap är delvis strukturerade kliniska intervjuer, som 

också är den mest populära eftersom den är oberoende av terapeutens arbetsmiljö, personliga 

stil och vilken inriktning terapeuten räknar sig till. Frågeställningarna är tydliga, klara och 

färdigutformade och fokuserar på att ställa en diagnos. Ett exempel på en strukturerad klinisk 

intervju som används i dessa sammanhang är DSM-IV för ångestsyndrom. Det är en handbok 

som innehåller standarddiagnoser för psykiska sjukdomar och den används för att komma 

fram till en (eller flera) diagnos utifrån diagnoskriterierna i DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, 2015). Ett annat redskap är ostrukturerade kliniska intervjuer. 

Här finns det inte färdigt utformade frågor på samma sätt som i strukturerade intervjuer, 

istället väljer terapeuten att lägga upp teman som klienten får prata om. Terapeuten strävar 
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inte efter att klienten ska uppnå diagnoskriterier, utan fokuserar istället på att försöka förstå 

hur klienten fungerar i olika situationer och områden, t.ex. familj, arbete, vänner, folkmassor, 

i hemmet, etc. För att sedan komplettera bedömningen kan klienten få fylla i 

självskattningsformulär, antingen före eller efter samtalet där terapeuten kan jämföra 

resultaten med varandra (Ledley et al. 2009). 

 

För att avsluta bedömningen gör terapeuten en preliminär lista över problem som terapeuten 

upplever att klienten har (Ledley et al. 2009). Det är inte bara de problem som klienten sökt 

hjälp för, utan även problem som kanske till synes inte är relevanta för terapin, exempelvis 

arbetslöshet, äktenskapsproblem eller kroppsliga sjukdomar, som terapeuten tar med. Efter 

bedömningssessionen kan terapeuten använda listan till att räkna ut hur dessa problem skulle 

kunna hänga samman (a.a.). 

4.2.3. Behandlingsprocessen 

En KBT-behandling kan, som vi skrivit tidigare, se väldigt olika ut eftersom den till stor del 

är individuell och bygger på ett samarbete mellan terapeut och klient, vilket också kan se 

olika ut. Men det mest grundläggande i en KBT-behandling är terapeutens inblandning och 

samarbete med klienten (Ledley et al. 2009). Behandlingen pågår inte enbart i terapeutens 

lokal, utan den stora delen av behandlingen gör klienten själv, vilket sker genom hemläxor 

som de gemensamt kommit överens om. Dessa ska till en början ha utgångspunkt i att göra 

små förändringar hos klienten, för att senare i behandlingen uppmana till större förändringar 

och att utmana klientens beteende som anses problematiskt. En terapisession bör alltid starta 

med att gemensamt lägga upp en dagordning som bygger på de tre ”stenarna”: hur föregående 

vecka har varit, gå igenom hemläxorna och lägga upp nya hemläxor inför nästa session. 

Behandlingen av klienten planeras från vecka till vecka och ändrar spår allt efter att 

terapeuten lär känna sin klient bättre och får en större förståelse för dennes problematik. 

 

En KBT-behandling kan också innebära kognitiva omstruktureringar, att förändra tankesättet, 

eller exponeringar för saker och känslor som klienten upplever obehagliga (Ledley et al. 

2009). Detta görs längre fram i behandlingen i syfte att lära ut tekniker som klienten kan 

använda själv i sina hemläxor eller efter behandlingen är avslutad. Det finns ingen bestämd tid 

för hur länge en KBT-behandling ska pågå, men de flesta klienter klarar sig på 20 sessioner 

eller mindre (Ledley et al. 2009). Har man måttliga bekymmer kan man klara sig på bara sex 

sessioner, allt beroende på vilka symtom man uppvisar. Terapeuten gör en uppskattning om 

hur många terapisessioner som kan behövas för just denna klient och meddelar det till denne, 

men påpekar också att det inte nödvändigtvis är korrekt. Allt beror på hur noga klienten är 

med hemläxorna och vad de får för resultat, samt att det är rätt problematik som behandlas 

och att relationen mellan terapeut och klient fungerar. Ibland kan det alltså ta kortare och 

ibland längre tid för en klient att anses färdig med behandlingen och kunna fortsätta på egen 

hand (Ledley et al. 2009). 

4.2.4. Avsluta behandlingen 

Att ständigt ha målet i tanke under behandlingens gång är viktigt för att kunna göra en korrekt 

KBT-behandling (Ledley et al. 2009). Det är även viktigt att flera gånger påpeka för klienten 

att tidsramen existerar, för att ge dels en drivkraft att slutföra den, men också att genomföra 
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den i rätt takt. Om klienten tror att den har all tid i världen kan det bli problem för den att ta 

emot och lära sig tekniker för att hantera sin problematik, samtidigt som klienten kan gå 

långsammare fram än den borde. För att nå slutet i KBT-behandlingen bör man lära klienten 

tekniker som denne kan använda resten av sitt liv (Beck, 2011). Med detta innebär att klienten 

ska bli redo att använda de färdigheter och tekniker den lärt sig under behandlingen för att 

hantera sina svårigheter själv och därmed inte att terapeuten ska behandla alla klientens 

problem. Detta gör terapeuten genom att sakta men säkert låta klienten ta över planerandet 

och utförandet av sina hemläxor och ge dem större utrymme att vara delaktig under 

sessionerna (Ledley et al. 2009). I början är det terapeuten som styr riktning och utformning, 

men allt eftersom klienten lär sig om hur KBT fungerar kan den själv ta kontroll. 

 

I de avslutande terapisessionerna bör terapeuten gå igenom och påpeka de saker som klienten 

åstadkommit så att klienten själv kan se sin framgång (Ledley et al. 2009). Terapeuten måste 

också försäkra sig om att klienten har realistiska mål och förväntningar på framtiden, samt att 

klienten vet vad den ska göra om symtomen börjar komma tillbaka. En god idé kan även vara 

att man uppmuntrar klientens framgång genom att lägga terapisessionerna längre från 

varandra (Beck, 2011). På så sätt uppmuntras klienten även att boka in “booster” sessioner 

efter avslutad behandlingstid. Detta kan göras efter ungefär 3, 6 och 12 månader och är till för 

att antingen hjälpa klienten om ytterligare problem uppstått, eller för att låta klienten tala om 

sina framgångar eller få hjälp att se dem (a.a.). 

4.3 IKBT 
Kognitiv beteendeterapi är, som beskrivet ovan, en behandlingsmetod där samarbetet mellan 

terapeut och klient är ständigt pågående. Målet är att klienten, genom hemläxor och samtal 

med terapeut i slutändan ska kunna bli sin “egen terapeut” och klara av de problematiska 

situationerna på egen hand. Vi insåg att metoderna påminner om varandra men vi förstod 

snabbt att terapeutens roll är mer tillbakadragen i Internetbaserad KBT och klientens roll är 

mer framhävd. Vi trodde från början att IKBT var samma modell och metod, oavsett var man 

fick den ifrån, exempelvis om man fick programmet av en terapeut eller om man sökte fram 

det själv via internet. Men där gjorde forskarna och författarna en avgränsning och menade att 

det är en skillnad på IKBT-program från terapeut och självhjälpsprogram, läs mer om detta 

nedan.  

 

IKBT har utvecklas som ett komplement till vanlig KBT behandling.  Parikh och Huniewicz 

(2015) skriver att de senaste meta-analyserna, av olika hemsidor som fokuserar och erbjuder 

IKBT behandling för depression, visar på att hemsidorna är nästan lika effektiva som vanlig 

KBT. Under en behandling som utförs som vanligt, även kallad treatment as usual (TAU), är 

en KBT terapeut närvarande under hela samtalet (Vernmark & Bjärehed, 2013). Under en 

behandling som utförs över Internet är terapeuten endast delvis närvarande, t.ex. kan terapeut 

och klient ha e-mailkontakt eller telefonkontakt med varandra. Det är däremot viktigt att göra 

skillnad på internetbehandling och självhjälpsbehandling (a.a.). Självhjälpsbehandling innebär 

att klienten själv läser sig till kunskapen och utmanar sig själv, utan terapeut (a.a). Dock är 

självhjälpsbehandling inte vetenskapligt testad på samma nivå som IKBT, som har en terapeut 



20 

 

delvis närvarande över exempelvis e-mail eller telefon. Därför anses IKBT som en mer 

tillförlitlig behandlingsmetod än självhjälpsbehandling (a.a). 

 

Reger och Gahm (2009) gör skillnad på KBT som sker med hjälp av internetprogram som inte 

behöver installeras, datorprogram som behöver installeras och applikationer som är 

nedladdningsbara. Internetbaserad KBT som sker över internetprogram som inte behöver 

installeras kan vara till exempel en hemsida som terapeuten hänvisar till och ger 

användarnamn och lösenord till klienten (a.a.). Ett datorprogram som behöver installeras kan 

innebära en skiva som klienten får med sig hem och installerar programmet på sin dator för att 

komma åt hemuppgifterna. En internet- eller dataprogramsbaserad KBT kan gå till på olika 

sätt. Olthuis, Watt och Stewart (2011) skriver att det finns fem olika metoder för 

distansbehandling: 

 

a) Telefonbaserad terapi 

b) Internetbaserad terapi med en terapeut stöd via telefon eller e-mail 

c) Terapi genom videosamtal 

d) Terapi genom användning av live chat 

e) Förtryckt material t.ex. böcker med stöd från terapeuten via e-mail eller telefon. 

 

Gemensamt för de olika distansbehandlingarna är att det finns inslag från den traditionella 

behandlingen, vilket är att klienten har kontakt med terapeuten, men på ett otraditionellt sätt. 

Olthuis, Watt och Stewart (2011) skriver att distansbehandling skiljer sig mot en traditionell 

behandling genom terapeutens mängd av interaktion. Vernmark och Bjärehed (2013) 

bekräftar deras antagande; 

 

”[P]atienten genomför behandlingen mer självständigt, att 

behandlingsmaterialet förmedlas via patientens dator eller annan typ av teknisk 

lösning, att patienten arbetar med materialet hemifrån (eller från någon annan 

plats) och att kontakten med behandlaren sker genom andra kanaler, 

exempelvis via textmeddelanden eller över telefon.” (Vernmark & Bjärehed, 

2013, s. 19) 

 

En internetbaserad behandling kan enligt Vernmark och Bjärehed (2013) gå till på följande 

sätt; Det första steget är rekrytering av klienterna. Det kan exempelvis ske genom att 

klienterna hittar behandlingen själv och tror att han eller hon har nytta av den. Andra sätt kan 

vara genom att någon, oftast inom vårdcentralen eller annan första instans, föreslår 

behandlingen och skickar klienterna vidare till bedömning och där beslutas om en eventuell 

behandling för klienten. 

 

Andra steget är själva bedömningen (Vernmark & Bjärehed, 2013). Bedömningen fokuserar 

på att ta reda på om klienten har nytta av behandlingen. Bedömningen görs av någon som är 

väl insatt i behandlingen för att se om klienten kommer kunna genomföra den och för att 

förklara hur den går till och innebär. I samband med bedömningen sker en diagnostisering av 

klientens problem genom att använda ett diagnostiskt verktyg eller genom en strukturerad 
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metod för att säkerställa klientens diagnos. Diagnostiseringen kompletteras i regel med ett 

självskattningsformulär. Självskattningsformulär är en viktig del av Kognitiv beteendeterapi 

och har en stor påverkan på behandlingens utgång (Berry & Lai, 2014). Om internetbaserad 

behandling inte är lämplig för klienten ska terapeuten erbjuda alternativ eller hänvisa klienten 

vidare. 

 

Kommer det fram under bedömningen att klienten är lämplig för en internetbaserad KBT 

börjar tredje steget, själva uppstarten av behandlingen. Klienten informeras både muntligt och 

skriftligt om hur behandlingen kommer gå till (Vernmark & Bjärehed, 2013). Generellt när 

klienten startar sitt program hemma är första delen ett informationsavsnitt om IKBT:s 

principer och metod (Berry & Lai, 2014) En av de utmaningarna klienterna kan uppleva är 

arbetet via datorn och hemsidorna. Vissa av klienterna kan se det som ett tekniskt hinder och 

inte en möjlighet, vilket i sin tur kan skapa oro hos personen. Detta skriver Vernmark och 

Bjärehed (2013) kan lösas genom att klienten får tillgång till tekniskt stöd och hjälp. 

 

Behandlingsfasen är den största delen av behandlingen. De två viktigaste delarna i 

behandlingsfasen är behandlingsprogrammet och en strukturerad kontakt mellan terapeuten 

och klienten (Vernmark & Bjärehed, 2013). Behandlingsprogrammet är det material klienten 

arbetar med. Det kan t.ex. ske genom en hemsida som har ett program för den problematik 

som klienten har. Flera gånger under behandlingsfasen arbetar klienten också med 

självskattningar för att terapeuten ska få en överblick över hur klientens psykiska hälsa är. 

Behandlingsprogrammen är oftast uppdelade i olika avsnitt eller kapitel och ett avsnitt 

sträcker sig vanligtvis en vecka (Hedman et al. 2014).  Efter ett avslutat avsnitt avstämmer 

terapeuten med klienten hur det har gått och förbereder inför nästa avsnitt. Den strukturerade 

kontakten är hur kontakten mellan terapeuten och klienten ska se ut. Det är upp till klienten 

och terapeuten att komma överens om hur denna kontakt ska se ut t.ex. genom e-mail eller 

telefonsamtal. 

 

De sista faserna är avslut, utvärdering och uppföljning av behandlingen. 

Behandlingsprogrammet avslutas när alla avsnitt är genomförda eller om klienten avslutar 

behandlingen tidigare än planerat (Vernmark & Bjärehed, 2013). Efter avslutningen görs det 

en utvärdering av behandlingen för att säkerställa kvaliteten av behandlingen. Utvärderingen 

kan ske genom en diagnostisk intervju, skattningsformulär eller någon typ av avstämning. 

Utvärderingen syftar till att se om klienten behöver återremitteras, behandlas vidare eller om 

hon eller han behöver en annan behandlingsform, alternativt är färdigbehandlad. Under 

utvärderingen gör terapeuten och klienten tillsammans en vidmakthållandeplan. En sådan plan 

innebär en sammanfattning av vad som gjorts under behandlingens gång och funderingar över 

framtida situationer som klienten kan hamna i, samt hur klienten tänker ta sig igenom dem 

(Alaoui et al. 2015) Uppföljningen sker en tid efter avslutad behandling för att se om 

klientens upplevelse av behandlingen har ändrats och för att se att behandlingen har fungerat 

för personen. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
Det vi tidigare har läst om KBT och IKBT påverkade vilka artiklar vi valde för analys 

eftersom vår grundinformation ökade, vilket gjorde att vi hade en större insyn i metoderna. 

Det gjorde vårt artikelsökande lättare och vi kunde specificera oss mer utifrån våra 

frågeställningar. Slutligen hade vi 12 artiklar som vi granskade utifrån syfte och 

frågeställningar, metod, resultat och diskussion. Utifrån vår genomgång av dessa artiklar fick 

vi fram tre teman; Terapeutens roll, Metodernas effektivitet och Nytta för samhället. I detta 

kapitel framför vi de delar ur artiklarna som vi ansåg viktiga för att besvara våra 

frågeställningar, samt analyserar vårt resultat. 

5.1 Terapeutens roll 
Något många artiklar tog upp var terapeutens roll och funktion i de två olika modellerna. I 

internetbaserad kognitiv beteendeterapi är terapeutens roll inte lika aktiv som i en vanlig KBT 

behandling (Almlöv, Carlbring, Källqvist, Paxling, Cuijpers, Andersson, 2011). Terapeuten 

har kontakt med klienten via e-mail och telefon för att ge uppgifterna, samt för uppmuntran 

och support. I kommunikationen mellan terapeut och klient har det visats sig vara särskilt 

betydelsefullt hur terapeuten uttrycker sig i text (e-mail), hur väl de besvarar klientens frågor 

och funderingar, samt kan visa empati genom texten.  Det finns IKBT-metoder som benämns 

självhjälp (a.a). Dessa metoder har visats ge mindre effekt än de metoder där terapeutens roll 

åtminstone existerar, om än den är minimal. Almlöv et al. (2011) har även funnit bevis i andra 

studier för att ju mer hjälp klienten får av terapeuten, desto bättre blir utkomsten av 

behandlingen. Almlöv, Carlbring, Källqvist, Paxling, Cuijpers och Andersson (2009) kom i 

sin studie fram till att vid behandling av klienter med depression så krävs någon form av 

terapeuts närvaro för att minska avhopp och öka effektiviteten av behandlingen. 

 

Podell et al. (2013) beskriver terapeuten som en coach och att deras roll är att hjälpa klienten 

hitta de rätta verktygen till att uppnå det uppsatta målet. Faktorer som har betydelse för 

terapeutens kompetens är bland annat tidigare erfarenhet, ålder, arbetsbörda och 

utbildningsnivå. De fann även i sin studie att de terapeuter som inte följde manualen till punkt 

och pricka, utan istället använde den som riktlinje och implementerade dessa på ett stödjande 

och lämpligt sätt, gav bättre utkomst för klienterna (a.a.). I en IKBT bör det vara svårare att 

göra behandlingen till sin egen då terapeutens roll är mindre och klienten utgår från ett färdigt 

program eller hemsida hemifrån. Det terapeuten kan göra i det läget är, som Almlöv et al. 

(2011) kom fram till, att visa sin empati och nyfikenhet på klienten genom kontakten de har 

via e-mail. Detta ser vi som det enda stället terapeuten har möjlighet att sätta sin egen prägel 

på metoden. Däremot i en konventionell KBT bör detta bli enklare eftersom terapeuten där 

har möjlighet att i varje träff med klienten göra metoden till sin egen. Om terapeuten i en 

IKBT behandling inte kan uttrycka sig väl i e-mail eller besvara klientens frågor på ett bra 

sätt, tror vi att det skulle kunna bli svårt för klienten att avsluta sin IKBT behandling. Detta på 

grund av bristande relation till terapeuten, som visat sig vara avgörande för utkomsten av 

behandlingen (Cuijpers et al. i Andersson et al. 2013). 
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5.2 Metodernas effektivitet 
Hedman, Furmark, Carlbring, Ljótsson, Rück, Lindefors och Andersson (2011) skrev i sin 

artikel att flera studier visar på att KBT-behandling håller i sig i minst 5 år, men nästan alla 

studier på IKBT har en uppföljningsperiod på 1 år, även om det finns ett fåtal som har längre 

uppföljningsperiod. Därför kan det vara svårt att veta dess verkliga effekt. Det var en av 

anledningarna till varför Hedman et al. (2011) valde att göra en studie med 5 års 

uppföljningsperiod och det visade sig att även IKBT:s effektivitet håller i sig så länge.  

 

Andersson et al. (2013) undersökte metoden IKBT jämfört med KBT i grupp för personer 

med depression. De hade en uppföljningsperiod på 3 år och på den sista uppföljningen 

rapporterades att många hade haft ytterligare hjälp under uppföljningen i form av psykologisk 

behandling. Några hade även ändrat sin medicinering. Detta ansåg de inte var konstigt 

eftersom depression är en sjukdom som har nära till återfall och det var snarare naturligt att de 

behövt göra förändringar eller ta extra hjälp (a.a.). Forskarna ansåg trots förändringar i 

medicinering under uppföljningen att deras resultat var godtagbart, det vill säga att IKBT och 

KBT i grupp är hållbara behandlingsmetoder även efter 3 år. Detta tyder på att IKBT fungerar 

bättre vid behandling av ångest än depression. Båda metoderna är långsiktiga behandlingar 

mot diagnoserna, men vid behandling av depression krävs mer av terapeutens närvaro för att 

nå samma långvariga effekt som vid ångest (a.a.). Det som är nackdelen med IKBT är att det 

inte forskats så mycket på dess långsiktighet i jämförelse med den omfattande forskningen 

gällande konventionell KBT. Då IKBT är en relativt ny förgrening av KBT kan det vara en 

förklaring till varför dess långsiktiga varaktighet inte är studerat i samma utsträckning.  

 

Förutom att båda metoderna visar sig vara långsiktiga behandlingar, är de också överlägsna 

andra behandlingsmetoder gällande ångest och depression. Sethi, Campbell och Ellis (2010) 

jämförde fyra olika metoder; IKBT, KBT, Treatment As Usual (TAU) och IKBT tillsammans 

med KBT, i sin studie. De kom fram till att Internetbaserad KBT var lika effektiv eller till och 

med mer effektiv än TAU, men deras slutsats var att IKBT tillsammans med KBT var den 

mest effektiva metoden (a.a.). Denna slutsats stödjer även Reger och Gahm (2009), som i sin 

studie kom fram till att en kombination av dessa två metoder är den mest effektiva för 

behandling av ångest och depression. I Reger och Gahms (2009) studie där de kom fram till 

att Internetbaserad KBT var lika effektiv som KBT hade deltagarna viss datorvana. De 

diskuterar på grund av detta hur resultatet går att överföra till generella populationen och 

kommer fram till att relationen mellan klientens ålder, utbildning, datorvana, 

socioekonomiska status och IKBT behöver undersökas ytterligare för att besvara 

generaliserbarheten i sin studie. 
 

Andersson et al. (2013) jämförde IKBT med KBT i grupp och fann att utkomsten för 

grupperna var relativt lika, om än resultaten i slutändan hamnade i IKBT:s favör.  Däremot 

har Cuijpers et al. (i Andersson et al. 2013) också argumenterat för att varken IKBT eller 

KBT i grupp är bästa sättet att leverera Kognitiv beteendeterapi, trots att flera studier tyder på 

att de är likvärdiga. De menar på att effektiviteten blir bättre ju mer terapeuten är närvarande 

och kan bygga på terapeut-klient relation ansikte mot ansikte (a.a.). 
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5.3 Nytta för samhället 
Många som skulle behöva KBT-behandling undviker att söka hjälp på grund av geografiska 

faktorer, att deras diagnos hindrar dem från att lämna sitt hem, eller för att de har begränsad 

rörlighet (Reger & Gahm, 2009). Detta ser vi som en nackdel i den konventionella KBT 

behandlingen som IKBT föreslås kunna förbättra. I och med Internet kan dessa hinder minska 

och det blir lättare att få tillgång till empirisk behandling. I och med att behandlingen bedrivs 

med hjälp av dator så krävs en viss datorvana för att genomgå denna behandlingsmetod. Alla 

kanske inte heller har tillgång till en dator och kan därmed få problem om de lindrigare 

diagnoserna alltid skulle börja behandlas över Internet. Eftersom Reger och Gahm (2009) 

diskuterade detta i sin artikel, som fokuserar på andra länder än Sverige, gick vi in på 

Internetstiftelsen i Sverige och läste deras rapport från 2015. Där stod det att över 90 % av 

Sveriges befolkning har tillgång till en dator och därför tror vi att problemet kanske inte blir 

så stort som Reger och Gahm (2009) beskrev. Dessutom har Sverige ett skyddsnät där det 

finns möjlighet att få bidrag till en dator om det skulle vara så att man själv inte har råd med 

en. 

 

Studier har gjorts som visar att IKBT är lika effektiv som konventionell KBT eller KBT i 

grupp (McCrone et al. 2004; Bergman Nordgren et al. 2014; Hedman, Andersson, Ljótsson, 

Andersson, Rück & Lindefors, 2011). IKBT visar dock större samhällelig nytta eftersom 

barriärerna att söka hjälp minskar när behandlingsmetoden blir tillgänglig över Internet 

(Reger & Gahm, 2009; Hedman et al. 2014). Detta leder till att personer som kanske inte 

skulle våga, eller inte kan söka hjälp för sitt syndrom kan få behandling via Internet i sitt hem, 

blir bättre och kan återgå till sitt jobb eller daglig aktivitet (a.a). 
 

Andersson et al. (2013) skrev att KBT kan vara en stressfull erfarenhet för klienterna. Därför 

kan det vara en fördel med Internetbaserad KBT, att minska stigmatiseringen av att behöva gå 

till terapeut, exempelvis i en liten stad (Reger & Gahm, 2009). Andersson et al. (2013) visade 

också att en annan fördel med Internetbaserad KBT är att klienterna har möjlighet att gå 

tillbaka till texterna, läsa om dem eller gå igenom dem en extra gång vid behov, även efter 

avslutad behandling. Däremot såg de att klienter med depression behöver regelbunden 

guidning från terapeut för att slutföra uppgifterna, vilket kan vara svårt att ge vid 

Internetbaserad KBT (a.a.). 
 

5.3.1 Ekonomisk nytta för samhället 

Internetbaserad KBT har visat sig vara en kostnadseffektiv metod (McCrone et al. 2004; 

Bergman Nordgren et al. 2014; Hedman, Andersson et al. 2011). Hedman, Andersson et al. 

(2011) fann i sin studie att både IKBT och KBT i grupp är två metoder som minskar 

samhälleliga kostnader, men att den internetbaserade behandlingen överträffade gruppterapin. 

En anledning till att IKBT ses som mer kostnadseffektiv är för att klienten betalar för mindre 

tid av terapeuten. Även om behandlingen i sig är kostsam så reduceras tiden med terapeut per 

klient och priset blir därmed billigare (a.a.). I Andrews, Davies och Titovs (2011) studie kom 

de fram till att terapeuten lägger så mycket som 13 gånger mindre tid på IKBT klienter som 

på KBT klienter, vilket var 18 min för IKBT klienter och 240 min för KBT klienter. Vi 

funderade på hur detta skulle påverka terapeutens lön och yrkesmöjligheter. Vi har lätt för att 
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se att klienten drar nytta av en internetbaserad behandling, även prismässigt eftersom en 

terapeuts tid kan vara dyr. Men om klienterna alltid väljer internetbehandling, finns det då risk 

att vi inte behöver lika många terapeuter, eller att de vi redan har kommer söka nytt jobb på 

grund av bristande provision? Reger och Gahm (2009) ansåg att detta inte skulle bli ett 

problem utan snarare en fördel för terapeuterna. Om de klienter som klarar sig på en 

internetbaserad behandling väljer den, blir det mer tid över för terapeuterna att lägga på de 

klienter med svårare diagnos, som behöver mycket stöd och hjälp av terapeut (a.a.). Den tiden 

kan också läggas på att ge individerna en mer individanpassad behandling (Andrews et al. 

2011). 

 

Det har gjorts en studie i Australien på IKBT och dess kostnadseffektivitet där de kom fram 

till att medelkostnaden per klient låg på ca 200 australienska dollar (jmf ca 1220 SEK) för åtta 

veckors behandling (Titov et al. 2015). I priset ingick både inledande samtal och ett första 

möte för bedömning, användande av antidepressiva mediciner och resurser som krävdes för 

IKBT behandlingen (programmet och terapeutens tid). Detta var väl inom ramen för vad en 

individ var villig att betala för en behandling (a.a.). Vi försökte hitta en studie som undersökt 

IKBT och KBT i det svenska systemet för att se vilken påverkan det skulle ha med priset, 

men tyvärr kunde vi inte finna någon. Det vi framför allt reflekterade över var att det i Sverige 

finns olika sorters skydd för befolkningen. Ett exempel vi ansåg väldigt aktuellt var 

högkostnadsskyddet som förhindrar att en individ ska behöva betala allt för höga kostnader 

för behandlingar, mediciner och läkarbesök under en 12 månaders period (Högkostnadsskydd, 

2014). 

 

McCrone et al. (2004) kom fram till att IKBT är en bra metod för att minska förlusten av 

arbetskraft eftersom de som blir behandlade för sin sjukdom kan återgå till arbetet. Med tanke 

på detta skulle samhället stärkas av att göra KBT för ångest och depression mer tillgängligt 

för en större mängd individer, genom att införa IKBT för de mildare syndromen (Hedman et 

al. 2014). Om detta skulle göras, kan terapeuterna, som vi skrev tidigare, lägga mer tid på de 

individer med svårare symtom och sjukdomar, som ännu inte bevisats kunna behandlas med 

minimal inblandning av terapeut (McCrone et al. 2004). Om man skulle lägga om upplägget, 

på så sätt som McCrone et al. (2004) beskriver borde samhällets kostnader i form av bidrag 

och försörjningsstöd minska och arbetskraften öka.  
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6. DISKUSSION 

Vårt syfte med denna studie har varit att jämföra metoderna KBT och IKBT i behandlingen av 

depression och ångest. Det vi har velat jämföra har varit för- och nackdelarna av de olika 

metoderna, kostnadseffektiviteten och om IKBT kan jämföras vara en lika långsiktig metod 

som KBT. Det har varit svårt att finna konkreta för- och nackdelar i de studier vi har 

analyserat men vi ansåg att genom de teman vi fann har vi även kommit fram till och sett 

vissa för- och nackdelar med metoderna. En av de stora fördelarna med IKBT var att 

terapeuten lägger mindre tid på klienten än vid en konventionell behandling och får därmed 

mer tid att behandla de med svårare diagnos. Detta såg vi var positivt då Andersson et al. 

(2013) skrev att behandlingen vid en konventionell behandling blir effektivare ju mer 

terapeuten är närvarande. Vi ansåg att den tid som terapeuten spenderar på en IKBT 

behandling får sin vinst i att fler med mild eller måttlig diagnos får behandling och den tid 

terapeuten får över används till de med svår diagnos. Det resulterar i att de med svår diagnos 

får en mer individanpassad behandling, vilket kan innebära att de får en bättre behandling, 

som mynnar ut i att fler blir tillräckligt bra för att återgå till arbete eller daglig verksamhet. 

 

En annan aspekt som är av vikt för en bra KBT behandling, oavsett om den sker över internet 

eller face-to-face är terapeutens egen stil. Detta skrev vi i analysen att vi trodde hade stor 

påverkan på hur bra behandlingen blev eftersom relationen mellan terapeut och klient är 

ytterst betydelsefull för utkomsten av behandlingen (Cuijpers et al. i Andersson et al. 2013). 

Vi tror att det kan vara svårt för en terapeut att visa sin empati i samma utsträckning i en 

skriven text eftersom känslor inte följer med på samma sätt i en text, utan läggs till av läsaren 

som tolkar texten efter sitt eget känslomässiga tillstånd. Detta tror vi är en nackdel om 

klienten känner att den inte får svar eller inte blir förstådd av sin terapeut och då ser vi en risk 

att klienten väljer att avsluta behandlingen. Men eftersom klienten har tillgång till texterna 

och programmet så kan behandlingen påbörjas senare eller återupptas vid ett annat tillfälle, 

vilket är en fördel till skillnad från konventionell KBT. 

 

Vi chockerades lite över resultaten i studierna vi analyserat eftersom många visade på en stor 

samhällsnytta, särskilt i samband med arbete och ekonomi, men även för klienten själv som 

erbjuds en billigare behandling. En tanke vi kom på och reflekterade kring är att studierna är 

gjorda i andra länder som har annat offentligt system och skydd för sina medborgare. Det 

hade varit intressant att se en studie gjord på den ekonomiska vinsten av IKBT i Sverige som 

har högkostnadsskydd, rehabiliteringsgaranti och arbetshälsan. Dessa tre faktorer kan ha en 

stor prisskillnader i behandlingarna. Eftersom vi är ett så pass tekniskt samhälle, som 

Internetstiftelsen i Sverige (2015) bekräftade, och över 90 % av befolkningen har tillgång till 

en dator skulle IKBT kunna göra nytta för fler som är i behov av hjälp.  

 

Det var som sagt få studier som hade gjorts om IKBT och dess långvariga effekt och vi tror 

att vår studie hade stärkts om det funnits några fler än Hedman, Furmark et al. (2011) som 

hade studerat den långvariga effekten av behandlingen. Detta visar på att IKBT har några 

områden kvar som behöver undersökas. En annan aspekt vore att undersöka IKBT:s 

implementering på exempelvis gymnasieskolor.  
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6.1 Styrkor och svagheter 

En intressant tanke som har dykt upp hos oss under skrivandet var vad som skulle hända om 

vi hade gjort vår studie omvänt. Det vill säga om vi hade gjort artikel och artikelsökandet först 

för att sedan göra den faktiska litteratursökningen sist. Det skulle ha generat till en mer 

ingångslös artikelsökning och vi hade kanske kunnat hitta andra aspekter värda att undersöka 

som gett oss andra teman än de vi har nu. Dock anser vi att det sätt vi har skrivit på passade 

oss eftersom vi var väldigt nyfikna på just dessa metoder och faktorer. Eftersom vi kände oss 

säkra i artikelsökningen tror vi att vi har fått starkare validitet och reliabilitet i vår studie än 

vad vi kanske skulle ha fått annars. 

 

I kapitlet Avgränsningar diskuterade vi vilka avgränsningar vi gjort och lite vad det har gjort 

med vår studie. En avgränsning som vi inte gjort, som vi skulle kunna ha gjort, för att 

minimera sökresultaten ytterligare var att ha en specifik ålder på de som medverkat i 

studierna. Vi ansåg att det inte var nödvändigt eftersom vi var mer intresserade av metoderna 

och utformandet av dem och de frågeställningarna vi hade inte var beroende av klientens 

ålder. 

 

Kognitiv beteendeterapi och Internetbaserad Kognitiv beteendeterapi är två väldigt utforskade 

metoder och KBT anses som en av de mest empiriska metoder som finns i dagsläget (Ledley, 

Marx & Heimberg, 2009). Detta var, som nämnts tidigare, ett problem för oss när vi skulle 

begränsa sökresultat och välja ut relevanta böcker som fanns på marknaden. Det visar sig 

också i forskningen vi fått fram att det finns ett par namn, svenska och australienska, som 

dominerar fältet, bland andra Carlbring, Andersson, Hedman, Ljótsson, Titov, Andrews. Det 

kan ses som en nackdel att vi har mycket från dessa forskare, men eftersom de är stora namn 

på fältet har vi valt att se det som en styrka, då vi antar att de vet vad de undersöker och talar 

om.  

6.2 Avslutande diskussion 

Det vi kan se är att metoderna är i ständig utveckling och det kan finnas en möjlighet att 

denna studie inte är användbar om några år. Vi ser detta som en positiv sak eftersom 

metoderna ständigt utvecklas och förbättras för att klienten ska få bästa möjliga behandling. 

Det vi ser fram emot att följa är utvecklingen av IKBT, då Internet är ett högst aktuellt 

redskap i vår vardag. Vi tror att om utvecklandet av VR-hjälmar ökar kommer det gynna fler 

personer som behöver behandling och att det även kan utvecklas för att hjälpa de med tyngre 

diagnoser. Detta då exponeringen kan ske i en trygg miljö i en virtuell värld där klienten kan 

välja att avbryta exponeringen när som helst och återuppta den en annan gång. Denna 

exponering kan vara ett effektivare sätt än att först exponeras i verkligheten i en miljö som 

inte går kontrollera fullt ut, när klienten kanske ännu inte är redo. När det gäller KBT hade det 

varit intressant att undersöka mer om dess kostnadseffektivitet för samhället. Eftersom IKBT 

är bevisat samhällsnyttig och IKBT är en förgrening av KBT kan man dra slutsatsen att KBT 

har en lika stor samhällsnytta som IKBT för de personer som får behandling. 
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Bilaga 1. Artiklar som använts i resultat och analys 
 

1 

Titel: Effectiveness randomized controlled trial of face to face versus Internet cognitive 

behaviour therapy for social phobia 

Författare och år: Andrews, G., Davies, M., Titov, N. (2011) 

Tidsskrift: Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 45 (4), s. 337-340. 

Syfte: Att jämföra effektiviteten av Internet Kognitiv beteendeterapi med face-to-face KBT 

för social fobi.  

Metod: RCT-studie på 37 deltagare 

Resultat: Båda grupperna gjorde framsteg och det var ingen större skillnad i utkomst för de 

två grupperna. Däremot spenderade terapeuten 13 gånger mer tid på face-to-face-deltagarna 

än de i internet gruppen.  

Diskussion: Om IKBT blev mer etablerat i vården av psykisk ohälsa skulle de med svårare 

diagnoser kunna få mer tid och mer individanpassad behandling utan att utöka 

personalstyrkan. 

 

2 

Titel: Randomised controlled non-inferiority trial with 3-year follow-up of internet-delivered 

versus face-to-face group cognitive behavioural therapy for depression 

Författare och år: Andersson, G., Hesser, H., Veilord, A., Svedling, L., Andersson, F., 

Sleman, O., Mauritzon, L., Sarkohi, A., Claesson, E., Zetterqvist, V., Lamminen, M., 

Eriksson, T., & Carlbring, P. (2013) 

Tidsskrift: Journal of Affective Disorders, 151 (3), s. 986-994. 

Syfte: Att undersöka långsiktigheten i en IKBT behandling jämfört med en KBT 

gruppbehandling med en 3-årig uppföljningsperiod. 

Metod: RCT-studie på 69 deltagare, med mild till måttlig depression, som randomiserades 

till en av de två grupperna. Mätningar gjordes både före och efter behandlingen för att kunna 

jämföra och tolka resultatet.  

Resultat: IKBT är minst lika effektiv som KBT behandling i grupp. I vissa fall 

tendenserades även IKBT vara överlägsen gruppterapin. IKBT kan ges som en långsiktig 

behandling. 

Diskussion: Ingen av de två behandlingarna är nödvändigtvis det bästa sättet att leverera 

KBT behandling, på grund av den minskade terapeutassistansen. Face-to-face KBT tros 

fortfarande vara den bästa, i alla fall för svårare diagnoser trots att det finns meta-analyser 

som hävdar att IKBT och gruppterapi är jämlika face-to-face-KBT. 
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Titel: Clinical and Cost-Effectiveness of Therapist-Guided Internet-Delivered Cognitive 

Behavior Therapy for Older Adults With Symptoms of Depression: A Randomized 

Controlled Trial 

Författare och år: Titov, N., Dear, B. F., Ali, S., Zou, J. B., Lorian, C. N., Johnston, L., 

Terides, M. D., Kayrouz, R., Klein, B., Gandy, M., & Fogliati, V. J. (2015) 

Tidsskrift: Behavior Therapy, 46 (2), s. 193-205. 

Syfte: Att undersöka om IKBT kan minska symtomen av depression och att det höll i sig 

under en 12 månaders uppföljningsperiod. Undersökningen syftade även till att se om IKBT 

behandling var en kostnadseffektiv metod enligt willingness-to-pay thresholds (vad man är 

villig att betala för en behandling) i Australien. 

Metod: 54 deltagare som randomiserades in i två grupper, antingen behandlingsgrupp (för 

IKBT behandling) eller vänt listad-kontrollgrupp (Waitlist control group) 

Resultat: Deltagarna gjorde framsteg med hjälp av IKBT behandlingen, fick minskade 

symtom på depression och rapporterade att de var nöjda med behandlingen. Resultatet höll i 

sig även under uppföljningsperioden. Medelkostnaden per klient var 198,5 AUD för åtta 

veckors IKBT behandling. Detta var väl inom ramen för vad en individ är villig att betala för 

en behandling. 

Diskussion: Behandlingen fungerade bra, symtomen på depression minskade hos deltagarna. 

Man kunde även se en minskning av symtom på ångest hos många av deltagarna, vilket 

gjorde att studien kunde generaliseras till att IKBT kan användas även för andra sjukdomar.  

 

Behandlingens kostnad ligger väl inom den allmänna ”Willingness-to-pay” tröskeln i 

Australien. Behandlingen anses också vara kostnadseffektiv på grund av den mindre mängd 

tid terapeuten lägger på sina patienter.  

 

4 

Titel: Effectiveness and cost-effectiveness of individually tailored Internet-delivered 

cognitive behavior therapy for anxiety disorders in a primary care population: A randomized 

controlled trial 

Författare och år: Bergman Nordgren, L., Hedman, E., Etienne, J., Bodin, J., Kadowaki, Å., 

Eriksson, S., Lindkvist, E., Andersson, G., & Carlbring, P. (2014) 

Tidsskrift: Behaviour Research and Therapy, 59, s. 1-11. 

Syfte: Att undersöka effektiviteten av tio veckors IKBT med schemalagd vägledning via e-

mail, jämfört med WLC grupp och se om effekten höll i sig efter ett år. Studien tittade också 

på om behandlingen kunde direkt eller indirekt sänka samhälleliga kostnader (societal costs) 

för denna population. 

Metod: En RCT-studie på 100 personer med ångest. De delades upp i två grupper, en med 

IKBT behandling och en WLC-grupp som hade tillgång till hälsovård med TAU).  

Resultat: IKBT var en bra metod vars effekter höll i sig även efter ett år. Majoriteten av 

deltagarna rapporterade att de inte hade förändrat sin medicinering och 12 % rapporterade att 

de till och med hade sänkt sin dos.   

 

Analysen av kosteffektiviteten visade att de som använt sig av IKBT gjorde större 

kostreduktioner än de i kontrollgruppen.  

Diskussion: Denna studie delger till viss del bevis av besparingar med hjälp av IKBT utan 

att kompromissa på effektiviteten i primärvården. IKBT associerades också med en viss 

minskad samhällelig kostnad vilket gör att denna metod kan vara hjälpsam till minimal eller 

ingen extra kostnad jämfört med att inte behandla ångest.  
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Titel: A Meta-Analysis of the Effects of Internet- and Computer based Cognitive-Behavioral 

Treatments for Anxiety 

Författare och år: Reger, M. A., & Gahm, G, A. (2009) 

Tidsskrift: Journal of Clinical Psychology 65 (1) s. 53-75 

Syfte: Syftet med översikten var att sammanfatta litteraturen som undersöker effekten av 

internetbaserad KBT på ångest. 

Metod: Meta-analys av studier som var 1. RTC 2. Vuxna undersöknings personer 3. Tydligt 

skrivet vilken nivå av ångest patienten hade och 4 tillräckligt data för att de skulle kunna 

göra en beräkning av effektens storlek. 

Resultat: IKBT var lika bra i vissa fall bättre som face-to-face behandling för ångest. 

Diskussion: Det behövs fler bra genomförda kontrollstudier med placebo kontrollgrupper för 

att bekräfta det de har funnit i denna meta-analys. 

 

6 

Titel: The Use of Computerized Self-Help Packages to treat Adolescent Depression and 

Anxiety 

Författare och år: Sethi, S., Campbell, A. J., & Ellis, L. A. (2010) 

Tidsskrift: Journal of Technology in Human Services, 28 (3) s. 144-160 

Syfte: Undersöker hur effektiv IKBT är i behandlingen och preventionen av ångest och 

depression hos ungdomar. 

Metod: Studie personerna var rekryterade via korta föreläsning vid Sydney universitet. 

Dessa 38 st. blev sedan slumpmässigt utvalda till antingen KBT-behandling, IKBT, 

kombinerad IKBT och KBT och en kontrollgrupp. 

Resultat: Kombinerad konventionell KBT med IKBT var den mest effektiva metoden i 

behandling av ångest och depression.  

Diskussion: De som inte har tillgång till konventionell KBT behandling är IKBT bra som 

alternativ.  

 

7 

Titel: A 5- Year Follow-up of Internet-Based Cognitive Behavior Therapy for Social 

Anxiety Disorder  

Författare och år: Hedman, E., Furmark, T., Carlbring, P., Ljótsson, B., Rück, C., 

Lindefors, N., & Andersson, G. (2011) 

Tidsskrift: Journal of medical Internet research, 13 (2)  

Syfte: Undersöka IKBT långvariga effekt efter 5 år efter avslutad behandling  

Metod: En studie med fem års uppföljning av 80 personer som hade fått IKBT behandling 

för sin ångest. 

Resultat: Behandlings effekt höll i sig efter ett år och efter fem år. 

Diskussion: IKBT för ångest är en metod som är långvarig och förbättrar ångesten hos 

patienten över tid. Detta är samma resultat som kommit fram i studier som undersökt 

konventionell KBT och dess långvariga effekt i behandling av ångest.  
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Titel: Cost- effectiveness of Internet-based cognitive behavior therapy vs. cognitive 

behavioral group therapy for social anxiety disorder: Results from a randomized controlled 

trial 

Författare och år: Hedman, E., Andersson, E., Ljótsson, B., Andersson, G., Rück, C., & 

Lindefors, N. (2011) 

Tidsskrift: Behaviour Research and Therapy, 49 (11). s. 729- 736. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka kostnadseffektiviteten av IKBT jämfört 

med grupp KBT från et samhällsperspektiv. 

Metod: Randomized controlled trial 

Resultat: Den totala kostnaden för samhället hade minskad signifikant vid 6-månaders 

uppföljning jämfört med före behandlingen. IKBT var mer kostnadseffektivt 

Diskussion: IKBT kan vara mer kostnadseffektivt än grupp KBT i behandling av social 

ångest och att de både är effektiva för att minska de social kostnaden för ångest.  

 

9 

Titel: Cost-effectiveness of computerised cognitive-behavioural therapy for anxiety and 

depression in primary care: randomised controlled trial. 

Författare och år: McCrone, P., Knapp, M., Proudfoot, J., Ryden, C., Cavanagh, K., 

Shapiro, D. A., Ilson, S., Gray, J. A., Goldber, D., Mann, A., Marks, I., Everitt, B., & Tylee, 

A. (2004) 

Tidsskrift: The British Journal of Psychiatry, 185 (1), s. 55-62. 

Syfte: Att bedöma kostnadseffektiviteten av IKBT 

Metod: Personer med ångest eller depression blev slumpmässigt utvalda till antingen vanlig 

behandling eller IKBT. 

Resultat: IKBT kan vara kostnadseffektivt. IKBT visade sig vara bättre än behandling som 

vanligt i fyra aspekter. 1. IKBT är bättre behandling än vanlig behandling av primärvården. 

2. Sannolikheten att IKBT är kostnadseffektiv är relativ hög. 3. Kostnaden för IKBT är 

relativ konkurrenskraftig jämfört med andra metoder. 4. Produktivitet ökade då förlorad 

arbetstid minskade jämfört hos behandling som vanligt.  

Diskussion: IKBT har en hög chans av att vara kostnadseffektivt  

 

10 

Titel: Therapist Factors and Outcomes in CBT for Anxiety in Youth 

Författare och år: Podell, J.L., Kendall, P. C., Gosch, E. A, Compton, S. N., March, J. S., 

Albano, A-M., Rynn, M. A., Walkup, J. T., Sherrill, J. T., Ginsburg, G. S., Keeton, C. P., 

Birmaher, B., & Piacentini, J. C. (2013) 

Tidsskrift: Professional Psychology: Research and Practice, 44 (2), s. 89-98. 

Syfte: Att undersöka relationen mellan terapeutens faktorer och utkommen för ungdomen 

som fick KBT behandling som del av CAMS 

Metod: Data från Cams användes och 488 ungdomar blev slumpmässigt utvalda till antingen 

bara KBT- behandling, bara medicin eller KBT tillsammans med KBT  

Resultat: Terapeutens tidigare erfarenhet, ålder, arbetsbörda och utbildning var faktorer som 

spelade roll i utkommen för klienten.  

Diskussion: De terapeuter som anpassade behandlingen och gjorde manualen mer till sin 

egen stil, hade ungdomar med bättre behandlingsresultat.  
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Titel: Therapist Factors in Internet- Delivered Cognitive Behavioural Therapy for Major 

Depressive Disorder 

Författare och år: Almlöv, J., Carlbring, P., Berger, T., Cuijpers, P., & Andersson, 

G.(2009) 

Tidsskrift: Cognitive Behaviour Therapy, 38 (4), s. 247- 254.  

Syfte: Att se om terapeutens påverkan har betydelse för utkomsten för behandling av  

Metod: Analyserade data ifrån två studier och hade kollat på effekterna av IKBT i 

behandling av depression. 

Resultat: Klienter som får behandling av samma terapeut har lika utkomst av behandlingen. 

De kunde inte komma fram till om terapeuten har en påverkan på behandlingens utkomst för 

depression. 

Diskussion: IKBT är mindre beroende av terapeuten och dess effekt på behandlingen då de 

kommunicerar via e-mail vilket inte har de icke-verbala faktorerna. 

 

12 

Titel: Therapist Effects in Guided Internet- Delivered CBT for Anxiety Disorders 

Författare och år: Almlöv, J., Carlbring, P., Källqvist, K., Paxling, B., Cuijpers, P., & 

Andersson (2011) 

Tidsskrift: Behavioural and cognitive psychotherapy, 39 (3), s. 311-322. 

Syfte: Undersöka vilka faktorer terapeuten har och som påverkar klienten och dess utkomst 

av en IKBT-behandling för ångest.  

Metod: Data från tre kontrollstudier med totalt 119 undersökning personer mellan 8 

terapeuter analyserades 

Resultat: Ingen speciell skillnad fanns mellan terapeuter och deras betydelse för utkomsten 

av IKBT behandlingen av ångest för klienten.  

Diskussion: Terapeuten kan ha en viss påverkan för klientens utkomst av behandlingen av 

ångest genom IKBT.  Däremot är denna studie för liten och fler behövs för att kunna bevisa 

sambandet mellan terapeut och dess påverkan i en IKBT-behandling 
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