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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka hur kuratorer inom hälso-och sjukvården ser på 

internetbaserad behandling med patienter med psykisk ohälsa, för att beskriva och förstå specifikt 

deras syn på möjligheter och begränsningar med sådana behandlingsmetoder. Studien har genomförts 

genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio yrkesverksamma kuratorer på åtta olika 

primärvårdsenheter i Stockholms län. Materialet från intervjuerna har analyserats med hjälp av den 

symboliska interaktionismen. Resultatet visade att kuratorernas inställning till det internetbaserade 

arbetet är ambivalent. Det internetbaserade behandlingsarbetet är komplicerat och det är tydligt att det 

finns både möjligheter och begränsningar med ett sådant arbete. Vidare visade resultatet att de 

möjligheter som kuratorerna kunde se med internetbaserad behandling främst handlar om 

tillgänglighet och att dessa metoder skulle kunna vara ett värdefullt verktyg till de patienter som 

önskar sådana behandlingsmetoder. När det gäller begränsningar så kunde kuratorerna se att 

behandling via internet ställer stora krav på patienten och att interaktion via skrift är mindre nyansfull 

än vid det traditionella behandlingsarbetet. Det är tydligt att den främsta anledningen till kuratorernas 

tveksamhet inför dessa metoder handlar om förlusten av att inte kunna se patienten ansikte mot 

ansikte. Kuratorerna har även svårt att se hur det internetbaserade arbetet praktiskt skulle kunna 

fungera i det psykosociala arbetet. Det internetbaserade arbetet kan således inte enkelt jämföras med 

det traditionella psykosociala arbetet som sker ansikte mot ansikte, utan bör ses som ett komplement 

eller ett helt nytt sätt att arbeta på. 
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Abstract 

”As to the efficiency of this, time will have to tell” 

- A qualitative study of counsellors view of internet based treatment methods within the psychosocial 

work. 

The purpose of the study has been to increase the knowledge of how counsellors within health care 

view internet based treatment of patients who suffer from mental illnesses, to be able to describe and 

understand the possibilities and limitations with such forms of treatment. The study has been carried 

out through qualitative semi structured interviews with ten professional counsellors in eight different 

primary care units in Stockholm county. The transcripts of the interviews have been analysed by using 

the theory of symbolic interactionism. The result showed that the counsellors’ view of internet based 

treatment is ambivalent. The internet based treatment is complicated and the counsellors seeing both 

pros and cons indicates that there are both possibilities and limitations which such methods. The result 

also showed that the possibilities that the counsellors can identify in internet based treatment concerns 

availability and that such methods have the potential to be a valuable tool for those patient who desire 

such methods of treatment. When it comes to limitations the counsellors can see that treatment via 

internet make great demands on the patient’s own abilities and that written interaction is far less 

nuanced than the interactions of traditional treatment work. It is clear that the main reason for the 

counsellors’ hesitation about these methods is the lack of face-to-face interaction with the patient, as 

well as difficulties imagining the practical applications of the internet based treatment. Thus the 

internet based treatment work can not easily be compared with the traditional psychosocial work that 

occurs face-to-face, but should be considered as a potential complement to traditional treatments or 

even a complete new way of working. 
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Förord 

Att skriva denna uppsats har varit det svåraste och samtidigt det roligaste vi har gjort under 

utbildningens gång. Det finns flera personer som vi vill tacka som har varit ett stöd för oss under 

denna process. Först vill vi börja med ett stort tack till våra intervjupersoner, utan er hade studien inte 

kunnat genomföras. Vi vill även tacka vår handledare Sophie Linghag som kommit med värdefulla 

kommentarer och tips som har hjälpt oss vidare under processens gång. Vidare vill vi tacka vår 

läsgrupp och andra medstudenter som har bidragit med stöd i skrivandet. Våra familjer har också varit 

ett ovärderligt stöd under hela våren och vi är tacksamma för att de har stått ut med oss under den här 

tiden, när vi kanske inte har varit som allra roligast! Till sist vill vi tacka varandra, att skriva 

tillsammans har under denna process varit både lärorikt och många gånger välbehövligt, vi har på så 

sätt haft möjligheten att stötta varandra i de olika faserna mellan hopp och förtvivlan!   

 

 

Stockholm, juni 2018 

Beatrice Hägerstrand och Sara Thyr Ropeter 

 

 

 

 

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think” 

- Albert Einstein
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1. Inledning 

Det psykosociala arbetet inom hälso- och sjukvården har traditionellt sett alltid förknippats med möten 

mellan patient och behandlare ansikte mot ansikte. I och med internets utveckling och ökade 

inflytande i människors liv erbjuds dock nya förutsättningar för kommunikation och behandling inom 

vården (Daneback & Sorbring, 2016). Utvecklingen har av denna anledning fått betydelse för arbetet 

som bedrivs inom hälso- och sjukvården. Internetbaserade verktyg för stöd och behandling används i 

dagsläget i en allt större utsträckning, för att tillgängliggöra vården och för att kunna möta patienter på 

nya sätt än tidigare. I denna studie har vi med hänvisning till detta undersökt hur kuratorer inom 

primärvården ser på det internetbaserade behandlingsarbetet i relation till patienter med psykisk 

ohälsa. 

1.1 Bakgrund 

Den psykiska ohälsan är ett växande problem i det svenska samhället. Folkhälsomyndigheten (2017) 

har gjort en kartläggning av psykiskt välbefinnande mellan åren 2006-2016 som visade att den 

psykiska ohälsan generellt sett ökar bland både män och kvinnor i olika åldrar och med olika 

livssituationer. Vidare visade Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät för år 2016 att 36 procent av 

befolkningen, där människor i åldrarna 16–84 år var urvalet, upplever oro, ångest eller ängslan i någon 

utsträckning (Folkhälsomyndigheten, 2016). Även Akademikerförbundet SSR (2015) beskriver att den 

psykiska ohälsan ökar kraftigt i landet och att mellan 30-40 procent av patienter som söker vård inom 

primärvården har symptom som kan härledas till olika former av psykisk ohälsa. Detta syns också 

tydligt om vi ser till de vanligaste orsakerna bakom sjukskrivningar i Sverige, ungefär 46 procent av 

sjukskrivningarna beror på olika former av psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2017). Vilka faktorer 

som ligger bakom denna ökning råder det delade meningar om, men en gemensam bild växer fram av 

att orsakerna till psykisk ohälsa kan kopplas till olika psykosociala faktorer (Schütte et al., 2014; 

Sirey, 2008). Detta talar för betydelsen av det psykosociala arbetet inom hälso- och sjukvården, för att 

kunna möta patienter med psykisk ohälsa (Akademikerförbundet SSR, 2015). 

Det psykosociala arbetet inom hälso- och sjukvården är mångskiftande och innefattar många skilda 

delar, det som framstår som centralt är att det finns ett tydligt individfokus och en ambition att 

samordna olika insatser. Detta för att kunna skapa goda förutsättningar för att patienten själv ska 

kunna göra positiva förändringar i sitt liv (Örjehagen & Gåfvels, u.å.). I det psykosociala arbetet ingår 

bland annat stödsamtal, nätverksarbete, krisintervention, kontakt med andra myndigheter, 

psykoedukation, utredningar, bedömningar samt upprättande av behandlingsplaner (Örjehagen & 

Gåfvels, u.å.). Ett vanligt exempel på psykosocial behandling är kurativa samtal, som innebär att 

kuratorn arbetar problemlösningsfokuserat med patienten i samtal. Syftet med kurativa samtal är att 

“... formulera en problemställning som utgår från dennes psykologiska och sociala situation för att 

kunna integrera olika insatser till förändring” (Örjehagen & Gåfvels, u.å., s. 2). Målet med ett 

psykosocialt arbete är att förbättra patientens sociala och psykologiska situation. Detta görs genom att 
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i behandling arbeta med att stärka patientens förmåga att hantera inre och yttre påfrestningar, samt att 

tillsammans med patienten skapa goda förutsättningar för patientens sociala situation (Lundin, Benkel, 

De Neergaard, Johansson & Öhrling, 2007). 

Det är således tydligt att det psykosociala arbetet är centralt för att kunna möta patienter som lever 

med psykisk ohälsa och det innebär vidare en betoning på kuratorns betydelse. Kuratorn beskrivs ofta 

som den psykosociala experten inom hälso- och sjukvården. Detta då kuratorn både behandlar 

patienten, samordnar olika insatser och dessutom har god kunskap om lagstiftning, vilket är centralt 

för att kunna arbeta med psykosociala problem i en patients livssituation (Akademikerförbundet SSR, 

2015). Kuratorn har med hänvisning till detta en viktig roll inom det psykosociala arbetet och vidare 

inom hälso- och sjukvården. 

Den psykiska ohälsans ökning i samhället innebär ofrånkomligen ett växande krav på vården att 

utöka sina tjänster och att göra dessa mer tillgängliga och effektiva, för att kunna möta det växande 

behovet av psykosocialt stöd och behandling (Akademikerförbundet SSR, 2015). Ett sätt att öka 

tillgänglighet och att effektivisera tjänster har både inom och utanför området hälso- och sjukvården 

under de senaste åren varit att utforma internetbaserade verktyg som stödjer, eller rentav ersätter, olika 

verksamheters traditionella arbete. De flesta företag och myndigheter i Sverige använder idag internet 

i någon utsträckning för att antingen informera om verksamheten, eller som ett alternativt sätt att 

kommunicera och utföra tjänster på (Arlebrink, 2016). Internet får mer och mer plats i människors liv 

och detta visar sig också då både företag och myndigheter under de senaste åren har fokuserat på att 

möjliggöra att alltmer av interaktionen mellan aktör och privatperson kan ske via olika internetkanaler. 

Även inom hälso- och sjukvården har internets utveckling fått betydelse. 1177 Vårdguiden är en 

nationell plattform som erbjuder olika e-tjänster som “... möjliggör digital kommunikation mellan 

vårdgivare och invånare på ett säkert sätt” (Inera, u.å.). Alla landsting är anslutna till plattformen och 

även för privata vårdgivare med vårdavtal finns möjligheten att ansluta sig (Sveriges Kommuner och 

Landsting, [SKL], 2017). Dessa skilda e-tjänster används i stor utsträckning i Sverige och 

privatpersoner kan numer via 1177 Vårdguiden bland annat boka läkartider, förnya recept, läsa 

journalanteckningar samt begära ut olika intyg (www.1177.se). Det är dock inte bara de praktiska 

delarna som har blivit mer lättillgängliga, utan även vissa stöd och behandlingsinsatser kan idag ges 

till patienter via 1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling (sob). SKL (2017) beskriver att de 

behandlingar som kan ges med hjälp av e-tjänsten är exempelvis behandling för kronisk smärta, 

depression och ångest. De beskriver även att e-tjänsten erbjuder verktyg för att kunna följa upp 

patienter kontinuerligt över tid, patienterna kan få skatta sitt mående och det finns även möjlighet att 

använda e-tjänsten till att screena vid missbruksproblematik (SKL, 2017). Även inom den privata 

sektorn finns det en mängd olika internettjänster som erbjuder olika former av vård, stöd och 

behandling såsom exempelvis KRY, Min Doktor och Doktor.se. 

Sammanfattningsvis står det klart att det inom hälso- och sjukvården finns möjligheter att via olika 

internetverktyg utarbeta en organisering inom verksamheten för att erbjuda patienter stöd och 
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behandling via internet. Med hänvisning till internets ökade inflytande inom hälso- och sjukvården är 

det tydligt att det finns ett intresse för ett större fokus på internetbaserat stöd och behandling. Just 

yrkesgruppen kuratorer arbetar i nuläget med internetbaserat behandlingsarbete i begränsad 

utsträckning, men detta förutspås förändras inom den närmsta framtiden (Daneback & Sorbring, 

2016). Med hänvisning till detta och till argumenten för betydelsen av kuratorernas kompetens för att 

kunna möta patienter med psykisk ohälsa, anser vi att det är värdefullt att undersöka hur kuratorer 

inom hälso- och sjukvården ser på ett internetbaserat behandlingsarbete i relation till patienter med 

psykisk ohälsa, samt vilka möjligheter och begränsningar ett sådant arbete skulle kunna innebära. 

1.2 Problemformulering 

Kuratorer arbetar idag i begränsad utsträckning med internetbaserad behandling, men detta förutspås 

att förändras framöver (Daneback & Sorbring, 2016). I och med detta och den ökande psykiska 

ohälsan i Sverige samt det därav ökade behovet av psykosocialt stöd, finner vi det värdefullt att 

undersöka kuratorers perspektiv på internetbaserat behandlingsarbete med patienter som lever med 

psykisk ohälsa. 

I Sverige är kuratorer inom primärvården ofta den första kontakten för patienter med psykisk 

ohälsa och det är vidare deras kompetens och uppdrag att behandla dessa patienter utifrån deras 

specifika problematik. Kuratorns arbete med patienter har i alla tider förknippats med möten ansikte 

mot ansikte och något som kan ses som problematiskt med det internetbaserade behandlingsarbetet är 

att det går emot det traditionella sättet att bedriva psykosocialt behandlingsarbete på. Värdefulla 

kommunikativa aspekter som påverkar interaktionen såsom kroppsspråk, ögonkontakt och tonfall 

försvinner när behandlare och patient inte ser eller hör varandra. Detta innebär att vissa centrala delar i 

det traditionella mötet mellan kurator och patient går förlorat vid ett internetbaserat behandlingsarbete, 

vilket skulle kunna få konsekvenser för patienterna.  

Kuratorernas perspektiv på, och delaktighet i hur internetbaserade tjänster utvecklas och används är 

av denna anledning ovärderligt. Kuratorn är den psykosociala experten inom hälso- och sjukvården 

och utan dennes delaktighet i hur internetbaserade behandlingsmetoder utformas kan dessa komma att 

riskera att “... render invisible and irrelevant the very core of social work, namely the relational 

aspects of our practices” (Healy, 2014, s. 232). Vi argumenterar med anledning av detta för vikten av 

att undersöka hur kuratorerna själva ser på ett internetbaserat behandlingsarbete. Vi menar att denna 

studie kan bidra till kunskap om vilka potentiella möjligheter och begränsningar som kuratorer anser 

att ett internetbaserat behandlingsarbete skulle innebära för det psykosociala arbetet. 

Utifrån det rådande kunskapsläget kan vi se att det finns begränsad kunskap om hur behandlare ser 

på ett internetbaserat behandlingsarbete och att kuratorns perspektiv i en svensk kontext saknas helt. 

Detta talar för relevansen och behovet av vår studie. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur kuratorer inom hälso-och sjukvården ser på internetbaserad 

behandling med patienter med psykisk ohälsa, för att beskriva och förstå specifikt deras syn på 

möjligheter och begränsningar med sådana behandlingsmetoder. 

 

1. Vad är kuratorernas inställning till ett internetbaserat behandlingsarbete? 

2. Hur ser kuratorer på möjligheter och begränsningar med att använda sig av internetbaserad 

behandling i arbetet med patienter med psykisk ohälsa? 

1.4 Avgränsningar och centrala begrepp 

Denna studie behandlar två stora områden, dels kuratorers psykosociala behandlingsarbete inom 

hälso- och sjukvården med patienter med psykisk ohälsa, och dels internetbaserad behandling. Då 

uppsatsen spänner över stora områden är det värdefullt att nämna våra avgränsningar. Kuratorns 

psykosociala arbete är mångfacetterat och innefattar många skilda arbetsuppgifter, men denna studie 

har endast fokuserat på kuratorns behandlingsarbete med patienterna. Vi har således endast undersökt 

kuratorers perspektiv på att arbeta internetbaserat i behandlingsarbetet med patienterna, och inte i 

relation till andra arbetsuppgifter som inte tillhör det konkreta behandlingsarbetet. De avgränsningar 

som finns i relation till det internetbaserade behandlingsarbetet är att vi endast avser sådan 

kommunikation och interaktion där behandlare och patient inte ser varandra ansikte mot ansikte eller 

hör varandra. En närmare begreppsförklaring för internetbaserat behandlingsarbete finner ni nedan i 

detta avsnitt. 

Här vill vi även kort nämna att det i praktiken var svårt att undersöka detta fenomen då det 

internetbaserade behandlingsarbetet är ett nytt arbetssätt för kuratorer inom hälso- och sjukvården. 

Detta resulterade i att samtliga intervjupersoner hade begränsad praktisk kunskap och erfarenhet av att 

arbeta med internetbaserad behandling. Vad detta får för betydelse för vilka slutsatser som kan dras av 

vår studie diskuterar vi i vår metodkritiska diskussion i avsnitt 4.10. 

 

Behandlare: Med behandlare avser vi en professionell aktör som ansvarar för att tillstå patienter stöd 

och behandling. 

 

Hälso- och sjukvård: Hälso- och sjukvård definieras i 2 §, kap. 2, Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, 

2017: 30), som de åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, 

sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. I 1 §, kap. 1, HSL (2017:30) regleras hälso- och 

sjukvårdens bestämmelser som gäller för samtliga vårdgivare, privata som landstings- och 

kommunbundna. I denna uppsats avser vi med begreppet hälso- och sjukvård de skilda vårdenheter där 

patienter kan söka stöd, behandling och vård. 
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Internetbaserat behandlingsarbete: Vi är medvetna om att det finns flertalet skilda sätt att bedriva 

behandlingsarbete via internet på. I denna studie hänvisar vi inte till en specifik tjänst eller ett specifikt 

program där behandlingen kan genomföras. Vi avser ett generellt behandlingsarbete och avgränsar oss 

endast till ett sådant som inte bedrivs ansikte mot ansikte eller där patient och behandlare hör 

varandra. Vi avser således ett internetbaserat behandlingsarbete där all interaktion sker skriftligt och 

datoriserat. 

 

Kurator: Med kurator avser vi i denna studie yrkesverksamma kuratorer som är anställda inom hälso- 

och sjukvården. Titeln kurator är inte en yrkesskyddad titel vilket innebär att de som arbetar som 

kuratorer inom hälso- och sjukvården kan ha olika utbildningsbakgrunder, även om det vanligaste är 

att de är utbildade socionomer. Så har även varit fallet i vår studie och våra intervjupersoner har haft 

skilda utbildningsbakgrunder. Gemensamt har dock varit att samtliga har yrkestiteln kurator och de 

arbetar alla med psykosocialt behandlingsarbete inom primärvården med patienter med psykisk 

ohälsa. 

 

Patient: Med patient avser vi de individer som söker och mottar vård, stöd eller behandling inom 

hälso- och sjukvården. 

 

Primärvård: Lundin et al. (2007) skriver att primärvård, som även kallas första linjens sjukvård, är 

den vård som erbjuds på vårdcentraler, husläkar- och distriktsmottagningar samt övriga hälsocentraler. 

I denna studie har vi beskrivit att våra intervjupersoner är yrkesverksamma kuratorer inom 

primärvården och åsyftar då att de är verksamma inom någon av dessa skilda verksamheter. 

 

Psykisk ohälsa: Psykisk ohälsa är ett brett begrepp. Med psykisk ohälsa avser vi i denna studie 

självupplevd känsla av oro, stress, nedstämdhet och ångest som påverkar individens välbefinnande 

(Socialstyrelsen, 2013). Besvären kan vara lindriga till svåra och påverka patienter på skilda sätt. Då 

psykisk ohälsa är ett brett spektrum av besvär av olika grader är det värdefullt att nämna att vi i denna 

studie inte har avsett sådan psykisk ohälsa som kräver akutpsykiatriskt- eller slutenvård. Denna 

patientgrupp behandlas inte inom primärvården, vilket har varit vårt undersökningsområde. 

 

Psykosociala faktorer: Psykosociala faktorer är skilda psykiska och sociala faktorer som samspelar 

med varandra och som påverkar hur en individ mår och reagerar i skilda situationer (Theorell, 2012). 

Psykosociala faktorer måste således förstås som ett system där alla delar påverkar varandra. Exempel 

på psykosociala faktorer kan vara “... ensamhet, isolering, familjeproblem, konflikter på arbetsplatsen, 

känslan av mening och sammanhang i det vardagliga livet, och även den fysiska miljön” (Wasserman 
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& Nilunger-Mannheimer, 2012, s. 135). Psykosociala faktorer nämns ofta som en orsak bakom 

psykisk ohälsa (Akademikerförbundet SSR, 2015; Schütte et al., 2014; Sirey, 2008). 

 

Psykosocialt arbete: Psykosocialt arbete är ett mångfacetterat område som inbegriper flera skilda delar 

och som bygger på kunskap från både samhälls- och beteendevetenskap (Lundin et al., 2007). I det 

psykosociala arbetet inom hälso- och sjukvården ingår bland annat att bedriva behandlingsarbete, att 

samordna insatser och nätverk samt att arbeta med patientens yttre sociala situation (Lundin et al., 

2007). Det psykosociala arbetet innefattar vanligtvis flera skilda professioner såsom kuratorer, 

psykologer och psykoterapeuter och de brukar arbeta tillsammans i så kallade psykosociala team. I 

denna studie avser vi med psykosocialt arbete det mångskiftande arbete som bedrivs av kuratorer. 

1.5 Studiens relevans för det sociala arbetet 

Vi anser att studiens relevans för det sociala arbetet är betydande av två skäl. Dels då hälso- och 

sjukvården är ett område där många socionomer väljer att arbeta som kuratorer, och deras perspektiv 

på metoder i behandlingsarbetet är värdefulla. Dels då internetbaserade tjänster för stöd och 

behandling är en utveckling som används i en allt större utsträckning inom hälso- och sjukvården. 

Vi har således genomfört denna studie med utgångspunkt i att internets utveckling sannolikt kan 

komma att ha betydelse för hur kuratorer kommer att kunna bedriva behandlingsarbetet framöver 

(Wängqvist & Griphammar, 2016). Det finns ett krav på att alla behandlingsmetoder som används 

inom hälso- och sjukvården ska vara evidensbaserade, vilket framgår i 1 §, kap. 6, i 

Patientsäkerhetslagen (2010:659). Evidensbaserad praktik innebär integration av tre kunskapsdelar: 

vetenskaplig kunskap, brukarens inflytande och behandlarens praktiska erfarenhet (Jergeby & 

Sundell, 2008). Vi har kunnat utläsa att en vanlig oro kring internetbaserade behandlingsmetoder är att 

de saknar tillräcklig vetenskaplig evidens (Richard & Vigianos, 2013), varför det är värdefullt att 

denna studie undersöker kuratorernas perspektiv på behandlingsarbetet. Detta då vi tar tillvara på 

kuratorernas kompetens, det vill säga den beprövade erfarenheten inom området. 

Det internetbaserade behandlingsarbetet utifrån kuratorns perspektiv och arbetsuppgifter är ett 

förhållandevis outforskat område, vilket innebär att vår studie fyller en kunskapslucka i en svensk 

kontext. Våra slutsatser bidrar till konkret kunskap om hur kuratorer ser på internetbaserad behandling 

som en del av det psykosociala behandlingsarbetet, samt vilka möjligheter och begränsningar 

kuratorerna kan se utifrån ett behandlingsperspektiv. Vår förhoppning är att detta ger insikter om hur 

ett sådant behandlingsarbete skulle kunna implementeras inom det psykosociala arbetet. 

1.6 Disposition av uppsatsen 

I den första delen av uppsatsen introduceras uppsatsområdet och vi redogör för problemformulering, 

syfte samt frågeställningar. Vi presenterar även våra avgränsningar och förtydligar våra centrala 

begrepp samt redogör för studiens relevans för det sociala arbetet. I del två presenterar vi tidigare 
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forskning för att kunna ge en fördjupad bakgrund till vårt forskningsområde. I del tre presenterar vi 

våra teoretiska utgångspunkter. Vi har under studiens gång inspirerats av ett fenomenologiskt 

förhållningssätt och vi har använt oss av teorin den symboliska interaktionismen i analysen av vårt 

resultat. I del fyra redogör vi för studiens metodologi. Vi beskriver vårt metodval och våra 

metodologiska överväganden, information om våra intervjupersoner samt material- och urval. Vi 

presenterar sedan vårt tillvägagångssätt gällande insamling av empiri, litteratursökning samt vid 

analysen av vårt material. Vi redogör i detta avsnitt även för vår förförståelse och resonerar kring 

studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt kring forskningsetiska överväganden. Vi för 

även en avslutande metodkritisk diskussion. Del fem är vårt resultatavsnitt där vi presenterar studiens 

resultat utifrån fyra skilda teman. I del sex analyserar vi resultatet med hjälp av vår valda analysteori 

samt tidigare forskning. I del sju presenterar vi våra slutsatser och i del åtta vår diskussion. I den 

nionde och avslutande delen resonerar vi kring vidare forskning inom området. 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning om kuratorer inom hälso- och sjukvård i en svensk 

kontext samt om det internetbaserade behandlingsarbetet. Detta för att kunna ge en fördjupad 

bakgrund till, och förståelse, för vår forskningsfråga. Att hitta relevant forskning har varit en utmaning 

för oss. Vi har funnit att det finns begränsad forskning om kuratorer i förhållande till 

behandlingsarbetet i en svensk kontext, samt om kuratorers perspektiv på internetbaserad behandling i 

både en svensk och en internationell kontext. Med hänvisning till svårigheten att finna tidigare 

forskning för vårt undersökningsområde har vi fått vidga våra sökningar och försökt hitta andra 

relevanta studier som beskriver det kunskapsläge som finns idag. Vi kommer att inleda kapitlet med 

en beskrivning av tidigare forskning om kuratorer inom hälso- och sjukvård i förhållande till 

behandlingsarbetet, kring hur de ser på arbetet som behandlare i en svensk kontext. Vi kommer sedan 

redogöra för forskning om professionellas syn på internetbaserad behandling. 

Detta kapitel består av 17 studier. Det är dels fem svenska kandidatuppsatser från 2006, 2011, 

2013, 2014 respektive 2017, som har undersökt professionella inom det sociala arbetets upplevelser 

och perspektiv på behandlingsarbetet i sig och på olika former av internetbaserad kommunikation och 

behandling. I brist på annan forskning har dessa fem examensarbeten fått ligga till grund för att kunna 

beskriva kunskapsläget inom en svensk kontext. Även den internationella forskningen är bristfällig 

inom vårt forskningsområde. Vi har inte funnit någon studie om kuratorers perspektiv på ett 

internetbaserat arbete och vi har av denna anledning fått söka efter annan relevant forskning. Vår 

internationella forskning består av tolv studier som på olika sätt belyser hur det internetbaserade 

behandlingsarbetet kan förstås, samt vilka möjligheter och begränsningar ett sådant arbete kan 

innebära. 

Vår samlade tidigare forskning och de resultat som presenteras har således inte en direkt koppling 

till vår studie som ämnar lyfta fram hur kuratorer inom hälso- och sjukvården ser på internetbaserad 

behandling. Sådan forskning har dessvärre inte funnits att tillgå. Vi anser dock att de studier som vi 

har funnit och valt ut innehåller värdefulla resultat om dels hur kuratorer ser på behandlingsarbetet och 

dels hur professionella inom det sociala arbetet ser på ett internetbaserat arbete, vilket ger en 

översiktlig bild av kunskapsläget som finns idag. 

2.1 Tidigare forskning om kuratorer inom hälso- och sjukvård i en svensk 

kontext 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning om kuratorer inom hälso- och sjukvård i en svensk 

kontext i förhållande till behandlingsarbetet. 

2.1.1 Det kurativa arbetet som ett behandlingsarbete 

Den tidigare forskningen om kuratorer i en svensk kontext i förhållande till behandlingsarbetet har lyft 

flera olika aspekter av hur kuratorer inom hälso- och sjukvården ser på sitt arbete. Gemensamt för de 
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tre studier som vi fann inom ämnet var att kuratorerna främst ser på sitt arbete som ett behandlande 

sådant (Ademi, 2017; Andersson, Ragnarsson & Youngström, 2014; Jonsson, 2006). 

Jonssons (2006) studie om att beskriva kuratorns arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården, 

visade att kuratorerna identifierar sig själva som behandlare och att de ser på det arbete som de utför 

som ett behandlingsarbete, även om de betonar att de har flera olika funktioner att fylla inom det 

psykosociala arbetet. Bland annat lyfter de att de både arbetar stödjande och rådgivande samt 

terapeutiskt i sessioner med patienter. Vidare belyser studien även att kuratorns roll, till skillnad från 

övrig sjukvårdspersonal som främst fokuserar på medicinska aspekter, är att bidra med kunskap om 

psykosociala faktorer och hur dessa påverkar patienten. Studien visade således att kuratorn i det 

tvärprofessionella arbetet som sker inom hälso- och sjukvården utmärker sig med sin psykosociala 

kompetens. 

Jonsson (2006) skriver att behandlingsarbetet som bedrivs inom hälso- och sjukvården av kuratorer 

till stor del handlar om ett förändringsarbete tillsammans med patienten som kräver att patienten är 

motiverad och driven. Författaren skriver att kuratorns roll i behandlingsarbetet är att ansvara för 

processen och för att motivera patienten, vilket kräver att det finns en allians mellan parterna. Vidare 

lyfter författaren även att det är centralt att behandlingen sker på den nivå och på det vis som passar 

patienten bäst. Studien visade att de metoder som används ska vara anpassade efter patienten och att 

det är kuratorns uppdrag att välja de behandlingsmetoder som är mest lämpliga för att möta patientens 

behov.  

Även Andersson, Ragnarsson och Youngströms (2014) studie om rollen som kurator inom hälso- 

och sjukvården, belyser att kuratorn främst har ett behandlande ansvar. Kuratorerna anser att det 

behandlande samtalet med patienter har stor betydelse och att det är en av de största drivkrafterna 

inom yrket. Kuratorerna uttrycker att de ser på de praktiska momenten i arbetet som sekundära i 

förhållande till samtalsbehandlingen. 

Likaså Ademis (2017) studie om sjukvårdskuratorer i tvärprofessionella team inom hälso- och 

sjukvård visade att kuratorerna har varierande arbetsuppgifter, och beskriver vidare att detta stundtals 

skapar en osäkerhet hos kuratorerna över den egna rollen. Författaren beskriver att det mångskiftande 

arbetets natur får konsekvensen att kuratorns roll i det tvärprofessionella teamet blir “… otydlig och 

diffus” (s. 44). Detta är en aspekt som även Andersson, Ragnarsson och Youngström (2014) nämner 

och kuratorerna i deras studie beskrev att de utifrån detta önskar tydligare ramar och 

arbetsbeskrivningar. De resonerar även kring frågan om legitimering, om detta skulle kunna vara ett 

svar på hur rollen kan förtydligas och även höja kuratorernas status i de tvärprofessionella teamen. 

Studien visade att de flesta kuratorer var positivt inställda till en legitimering och hade en föreställning 

om att det skulle bidra till en ökad tydlighet (Andersson, Ragnarsson & Youngström, 2014). Även i 

Ademis studie resonerar kuratorerna kring legitimering och majoriteten anser “... att en framtida 

legitimation skulle bidra med en viss pondus och en högre status utifrån ett tvärprofessionellt 

sammanhang” (s. 43). Kuratorerna beskriver dock att även om rollen i det tvärprofessionella teamet, 
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som oftast består av främst sjukvårdspersonal med medicinskt ansvar, ibland är otydlig, så uppfattar 

dem själva att de kompletterar det medicinska arbetet som bedrivs väl. Kuratorerna upplever att de har 

en unik kompetens i behandlingsarbetet som värderas högt av de andra professionerna i de 

tvärprofessionella teamen (Ademis, 2017). 

2.2 Tidigare forskning om professionellas syn på internetbaserad behandling 

Vi kommer i detta avsnitt presentera den tidigare forskningen utifrån de olika teman som studierna har 

belyst vad gäller olika perspektiv på det internetbaserade behandlingsarbetet. 

2.2.1 Komplement eller ersättning 

En frågeställning som återkommer i den tidigare forskningen är huruvida det internetbaserade 

behandlingsarbetet bör ses som ett komplement, eller om det rentav kan ersätta vissa delar av ett 

behandlingsarbete. Barak och Grohol (2011) beskriver i sin granskning av psykoterapeutiska 

behandlingsmetoder, att internetbaserade behandlingsmetoder kan vara ett värdefullt komplement 

under en behandling. Författarna menar att internets utveckling inom vården inte kommer att innebära 

att en dator ska kunna ersätta den mänskliga interaktionen, utan att syftet med sådana metoder är att 

underlätta och effektivisera interaktion mellan behandlare och patient. 

Richards och Vigianos (2013) litteraturstudie om online-rådgivning, visade att det generellt sett 

finns en positiv syn på behandlingar via internet och att dessa har kapaciteten att ge behandlingsarbetet 

fler dimensioner än tidigare. Richard och Vigianos drar dock precis som Barak och Grohols slutsatsen 

att internetbaserat behandlingsarbetet i syvende och sist bör betraktas som ett komplement eller ett 

tillägg till andra terapeutiska metoder. Detta då ett internetbaserat behandlingsarbete saknar de 

resurser och komponenter som behövs för att kunna ersätta det traditionella mötet mellan behandlare 

och patient. Richard och Vigiano menar följaktligen att det skulle vara alltför svårt att endast behandla 

patienter via internet då den sociala interaktionen blir begränsad. Även Karlsson och Olanders (2013) 

studie, som har utgått från skolkuratorers upplevelser av att arbeta med kurativa samtal online, visade 

att kuratorerna som deltog var eniga i att internetbaserade behandlingsmetoder som mest kan 

komplettera det praktiska behandlingsarbetet. Skolkuratorerna beskrev att ett internetbaserat arbete 

skulle kunna användas inom deras arbete och i en viss mening underlätta vissa delar av arbetet. De 

betonar dock vikten av att det endast används som ett komplement och inte som en ersättning i det 

kurativa arbetet (Karlsson & Olander, 2013). Skolkuratorerna menar att för mycket av den personliga 

interaktionen går förlorad vid internetbaserade metoder och att sådana metoder därför inte kan ersätta 

personliga möten ansikte mot ansikte. Det står följaktligen klart, utifrån vad vi har kunnat se i den 

tidigare forskningen, att professionella främst ser internetbaserade behandlingsmetoder som ett 

komplement till det traditionella behandlingsarbetet som sker ansikte mot ansikte. 
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2.2.2 Det personliga mötet 

De skilda studiernas resultat är i sin helhet relativt samstämmiga i synen på att internetbaserad 

behandling måste betraktas som ett komplement till det traditionella behandlingsarbetet. Bakgrunden 

till denna inställning hos de professionella verkar ha en koppling till den avsaknad av det personliga 

mötet som internetbaserad behandling innebär. Samtliga studier belyser att ett internetbaserat 

behandlingsarbete innebär en förlust i interaktionen, när patient och behandlare inte ser varandra 

ansikte mot ansikte. Det är dock tydligt att professionella värderar personliga möten på skilda sätt. 

I Skinner och Zacks (2004) studie om effekter av online-rådgivning resonerar författarna kring 

vikten av att ses ansikte mot ansikte. Författarna beskriver att även om personliga möten kan vara en 

värdefull del i behandlingsarbetet så innebär detta inte att internetbaserade behandlingsmetoder inte 

skulle kunna vara ett bra komplement i arbetet. Författarna menar att sådana metoder inte ska ses som 

något som försvårar interaktion mellan behandlare och patient utan som ett värdefullt bidrag i arbetet 

och en möjlighet att nå ut till fler. Författarna menar således att även om personliga möten är en 

central del i behandlingsarbetet så behöver inte detta innebära att internetbaserade behandlingsmetoder 

inte är användbara verktyg i det praktiska arbetet. Mallen, Vogel och Rochen (2005) beskriver dock i 

sin litteraturstudie en annan syn på sådana behandlingsmetoder. Författarna menar att internetbaserade 

behandlingsmetoder saknar de resurser som krävs för att kunna likställas med professionella möten 

som sker ansikte mot ansikte. Författarna betonar vidare att personliga möten är ett krav för att 

behandlingsarbetet ska fungera. Även Karlsson och Olander (2013) beskriver att kuratorerna som 

deltog i deras studie problematiserade hur ett behandlingsarbete påverkas om patienten och 

behandlaren inte ser varandra ansikte mot ansikte. Den tidigare forskningen har således visat att de 

professionella, om än i olika stor utsträckning, menar att möten ansikte mot ansikte är en central del i 

det kurativa arbetet och att det vidare inte kan ersättas av internetbaserade behandlingsmetoder. 

Tyngdpunkten i den tidigare forskningen är att internetbaserad behandling inte kan likställas med 

traditionell behandling. Internetbaserad behandling måste ses som något annat, ett nytt verktyg att 

handskas med som kräver andra saker av patient och behandlare. 

2.2.3 Att bygga allians 

En annan aspekt som har varit gemensam i den tidigare forskningen är frågan om det är möjligt att 

skapa en allians med en patient vid ett internetbaserat behandlingsarbete. I denna fråga skiljer sig 

åsikterna åt. Gelso och Hayes (1998, refererad i Richards & Vigano, 2013) beskriver i sin studie om 

relationer mellan patient och behandlare inom psykoterapi, att den största utmaningen med 

internetbaserad behandling är just den att en avsaknad av personliga möten gör det svårt att skapa en 

allians med en patient. Författarna beskriver att alliansen mellan en behandlare och en patient är en av 

de viktigaste komponenterna i en behandling och de menar vidare att alliansen är en indikator på hur 

pass bra en metod kommer att fungera. Författarna anser att internetbaserade behandlingsmetoder av 

denna anledning ställer stora krav på främst behandlaren att kunna skapa lika meningsfulla relationer 
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över internet som ansikte mot ansikte. Här finns det dock inte en samstämmig bild i den tidigare 

forskningen. Day och Snieder (2002) har gjort en jämförande studie över tre olika former av 

psykoterapi med resultat från både patienter och professionella psykoterapeuter. Resultatet från 

studien visade till skillnad från Gelso och Hayes tidigare studie att en god allians kan skapas även via 

internetbaserad behandling, även om de betonar att detta kräver att både patient och behandlare är 

vana vid att uttrycka sig i skrift. Cook och Doyle (2004) delar denna syn på alliansbyggande via 

internet och beskriver i sin jämförande studie av behandling via internet respektive ansikte mot 

ansikte, att risken att alliansen påverkas negativt av internetbaserad behandling är överdriven. De 

betonar att det är fullt möjligt att upprätta en fungerande allians med en patient via internet som är 

jämförbar med en som kan uppstå vid personliga möten. 

Även Backlund och Davidssons (2011) studie om socialarbetares upplevelser av social rådgivning 

via chatt belyser hur professionella ser på alliansbyggande och relationsskapande via internet. Studiens 

resultat visade att socialsekreterarna upplever att internetbaserad kommunikation försvårar vissa delar 

av interaktionen, vilket de i sin tur menar kan få betydelse för relationsskapandet. Bland annat lyfter 

socialarbetarna att skriftlig kommunikation lätt leder till missförstånd och att det generellt sett är svårt 

att få till djupare diskussioner via skrift än vid fysiska möten. Vidare lyfter socialarbetarna även att det 

är svårare att tolka och förstå klienten om interaktionen sker via chatt. Socialarbetarna menar att det 

blir svårare att skapa en relation med en patient genom att endast kommunicera via skrift. 

Den tidigare forskningen har följaktligen visat skilda perspektiv på alliansbyggande via internet, 

gemensamt för samtliga är dock att detta är ett tema som de alla har resonerat kring, vilket talar för att 

alliansen är en central del i behandlingen. 

2.2.4 Målgrupper 

Målgrupper för internetbaserade behandlingar är ett annat centralt tema i de skilda studierna. Mallen, 

Vogel och Rochen (2005) beskriver att klienter som utgör en fara för sig själva eller andra passar 

mindre bra till att få behandling via internet, då det innebär ett större egenansvar för patienterna som 

de kanske inte klarar av att hantera. Finn och Barak (2010) beskriver i sin studie om rådgivning och 

terapi online att den främsta målgruppen för sådan behandling är de patienter som behöver stöd i 

personlig utveckling, vid sociala frågor. De menar att sådan problematik som utgör risker för den egna 

hälsan såsom självskada, suicid-relaterad problematik, våld i hemmet och missbruk skulle passa 

mindre bra att behandla via internet. Precis som Mallen, Vogel och Rochen menar Finn och Barak att 

detta beror på att för stor del av ansvaret då läggs på patienten, något som de menar att vissa 

patientgrupper skulle ha svårt att hantera. Även Richard och Vigiano (2013) resonerar kring 

målgrupper och betonar att internetbaserad behandling kräver mer av patienten än vid personliga 

möten, vilket innebär att inte alla patienter skulle passa för en sådan behandling. 

De studier som resonerar kring målgrupper är således eniga i synen på att en stor del av ansvaret 

läggs på patienten vid internetbehandling, vilket långt ifrån alla patienter klarar av. Den tidigare 
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forskningen pekar därför på att användningen av internetbehandlingar inte passar alla typer av 

människor och problematik. 

2.2.5 Tillgänglighet 

Den internetbaserade behandlingens potential att öka tillgängligheten för vården är en annan aspekt 

som har återkommit i den tidigare forskningen. Skinner och Zack (2004) beskriver i sin litteraturstudie 

att en av den internetbaserade behandlingens stora fördelar ligger i att den har potentialen att öka 

tillgängligheten, vilket är en aspekt som lyfts i flera studier. Ett internetbaserat arbete kan möjliggöra 

att vården får resurserna till att nå fler grupper i samhället och kanske framförallt nå människor med 

begränsad ekonomi som inte har råd att ta sig till en vårdinrättning (Baker & Ray, 2011; Ritterband & 

Tate, 2009; Skinner & Zack, 2004). 

Även Mallen, Vogel och Rochen (2005) beskriver att internetbaserad behandling innebär en ökad 

tillgänglighet, främst för patienterna. De skriver att en av fördelarna med rådgivning och behandling 

via internet är att det gör det möjligt för människor att få behandling alla timmar på dygnet. Denna 

ökade tillgänglighet innebär också att behandlare har större resurser att nå grupper som annars kan 

vara svåra att nå. Exempelvis kan det röra sig om personer som inte har möjlighet att träffas under de 

arbetstider som de professionella finns tillgängliga. Mallen, Vogel och Rochen betonar detta som ett 

starkt argument för att arbeta med internetbaserad behandling i någon utsträckning. Detta är en syn 

som både Ritterband och Tate (2009) och Backlund och Davidsson (2011) delar. De beskriver i sina 

studier att internetbaserade behandlingsmetoder har potentialen att bidra till en större tids- och 

kostnadseffektivitet. Ritterband och Tate skriver även att de kan se att internetbaserade 

behandlingsmetoder kommer att ha en positiv inverkan på folkhälsan i framtiden. 

I Haberstroh, Barney, Foster och Duffeys (2014) kvalitativa studie av psykologer och 

socialarbetare som arbetar med online-rådgivning, visade resultatet att internetbaserad behandling 

förutom att öka tillgängligheten, också är effektiv för människor med en mängd olika 

problemsituationer. Detta är något som författarna lyfter fram som ännu en möjlighet med sådana 

metoder och som ökar tillgängligheten att nå ut till många olika patientgrupper.  

Den tidigare forskningen visar således att användandet av internetbaserade behandlingsmetoder 

kan innebära en ökad tillgänglighet och effektivitet för både patient och behandlare. Detta lyfter flera 

av våra utvalda studier fram som en klar fördel med sådana metoder. 

2.2.6 Ytterligare forskning behövs 

I genomgången av den tidigare forskningen är det tydligt att de professionella efterfrågar mer kunskap 

och vill se mer forskning om det internetbaserade behandlingsarbetet (Baker & Ray, 2011; Bedelin et 

al., 2011; Dowling & Rickwood, 2013). Backlund och Davidsson (2011) samt Karlsson och Olander 

(2013) betonar i sina studier att det traditionella mötet som sker ansikte mot ansikte innebär ett antal 

olika centrala värden som är svåra att ersätta via skrift. De anser därför att användningen av 
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internetbaserad behandling och rådgivning inom det sociala arbetet är en komplex fråga och att mer 

forskning inom området krävs, för att kunna möta de hjälpsökande på bästa vis. 

Även Dowling och Rickwood (2013) resonerar i sin litteraturstudie av vetenskapliga texter om 

behandling och rådgivning via chatt, kring vikten av ytterligare forskning inom området. Författarna 

beskriver att kunskapen om internetbaserade metoder är bristfällig och pekar på problemet med att 

flera professionella använder sig av metoderna detta till trots. De anser att det innebär en stor risk för 

patientens välbefinnande att använda metoder som det saknas evidens för. Vidare beskriver författarna 

att de flesta studier som faktiskt har gjorts om det internetbaserade behandlingsarbetet är av dålig 

kvalitet. De betonar att det av denna anledning finns ett akut behov av ytterligare forskning för att 

professionella ska kunna stödja ett internetbaserat behandlingsarbete. 

Det är således tydligt utifrån den tidigare forskningen att mer kunskap efterfrågas för att 

internetbaserade metoder ska kunna användas på ett säkert vis. 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om kuratorer inom hälso- och sjukvård i förhållande till behandlingsarbetet 

pekade på värdefulla resultat för vår studie, kuratorer inom hälso- och sjukvården ser främst på sig 

själva som behandlare. Trots att kuratorns arbetsuppgifter är mångskiftande så ser således kuratorerna 

ändå att de främst ägnar sig åt behandlingsarbete. De beskriver att de ser på övriga arbetsuppgifter 

som sekundära i förhållande till behandlingsarbetet, som främst sker genom kurativa samtal. 

Den tidigare forskningen avseende professionellas syn på internetbaserat behandlingsarbete visade 

att de professionella generellt sett ställer sig neutrala till ett sådant arbete. Studiernas resultat har 

varken visat på en tydligt negativ eller positiv inställning till ett sådant arbetssätt bland de 

professionella som deltagit i de skilda studierna. En anledning till denna neutrala inställning kan vara 

att de professionella främst ser på internetbaserad behandling som ett potentiellt komplement i deras 

arbete. 

Det är tydligt att författarna kan identifiera att ett internetbaserat arbete skulle kunna innebära både 

möjligheter och begränsningar i det praktiska utförandet av behandlingen. Begränsningarna som lyfts i 

studierna är att det kan vara svårt att bygga en allians med patienten om parterna inte ser varandra 

ansikte mot ansikte. Samtliga studier visar även att en avsaknad av personliga möten ställer andra krav 

på både behandlare och patient för att kunna skapa en allians, än vid personliga möten. 

De möjligheter som studierna belyser rör främst tillgänglighet. Studierna visade att 

internetbaserade behandlingsmetoder kan innebära en ökad tillgänglighet för både patient och 

behandlare. För behandlaren skulle ett internetbaserat behandlingsarbete kunna innebära en tidsmässig 

effektivitet, då denna skulle kunna behandla fler patienter på kortare tid än vid personliga möten. Dock 

visar den tidigare forskningen att internetbaserade behandlingar främst innebär en ökad tillgänglighet 

för patienterna. 
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Vad gäller målgrupper för internetbaserad behandling visade den tidigare forskningen att det finns 

en samstämmighet bland studierna i att patienter som på skilda sätt utgör en fara för sig själv eller 

andra skulle passa mindre bra för denna sorts behandling. De patientgrupper som de professionella 

däremot ser skulle gynnas av internetbaserad behandling är de som bedöms klara av ansvaret som 

medföljer vid en sådan behandling. Studierna visar följaktligen att forskarna kan se att internetbaserad 

behandling ställer högre kvar på patienterna än vid traditionell behandling, där det ofta är den 

professionella som har det övergripande ansvaret. 

Slutligen är det tydligt att de professionella utifrån dessa aspekter anser att internetbaserad 

behandling endast bör ses som ett komplement till traditionell behandling. En internetbaserad 

behandling kan inte jämföras med traditionell behandling som sker ansikte mot ansikte då dessa skilda 

behandlingsmetoder sker på helt olika premisser. Det internetbaserade arbetet innebär att behandlare 

och patient måste interagera på nya sätt, vilket innebär både möjligheter och begränsningar. Vad ett 

sådant arbete får för konsekvenser för både patient och behandlare menar författarna att det saknas 

kunskap om. Studiernas resultat visar därför också på att det behövs mer forskning inom området för 

att ett internetbaserat arbete ska kunna användas på ett patientsäkert vis. 

2.4 Slutsats utifrån tidigare forskning 

Vi har i detta avsnitt presenterat kunskapsläget vad gäller kuratorer inom hälso- och sjukvård i 

förhållande till behandlingsarbetet i en svensk kontext, samt olika professionella och författares 

perspektiv på ett internetbaserat arbete i en svensk och internationell kontext. Vid litteratursökningen 

av tidigare forskning om kuratorer fann vi att det fanns mycket skrivet om kuratorer inom hälso- och 

sjukvården, främst gällande deras roll som en del av tvärprofessionella team, samt om kuratorsarbete 

vid specifika diagnoser. Det fanns däremot få studier publicerade om hur kuratorer ser på sig själva 

utifrån ett behandlingsperspektiv. I en internationell kontext fanns mer information att tillgå men vi 

valde att avgränsa oss till den svenska kontexten då de internationella studierna sannolikt utgår från en 

annan praktik än den som bedrivs i Sverige. 

Att den tidigare forskningen visade att kuratorerna främst ser på sig själva som behandlare ser vi 

som centralt i studien, detta då det innebär att de också utvärderar det internetbaserade 

behandlingsarbetet utifrån perspektivet av hur det skulle fungera som en behandlingsmetod. Det är 

således värdefullt att beskriva hur kuratorerna ser på sitt arbete för att kunna förstå utifrån vilket 

perspektiv kuratorerna skapar mening av internetbaserade behandlingsmetoder. 

En brist i kunskapsöversikten i förhållande till vår studie är att det saknas konkret forskning om 

kuratorers perspektiv på internetbaserat behandlingsarbete, inte minst i en svensk kontext. Den 

tidigare forskningen om detta område kommer nästan uteslutande från USA och samtliga fokuserar på 

andra professioner än kuratorer inom hälso- och sjukvården. De internationella studier som vi har 

funnit har undersökt som närmast socialarbetare, psykologer och terapeuter men inte “counsellors” 

eller “curators”, som är de engelska motsvarigheterna till kurator. Vidare har vi också sett att 
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majoriteten av studierna har resonerat mer allmänt kring internetbaserad behandling och därmed inte 

alltid utifrån de professionellas perspektiv, vilket var det vi eftersökte. I flertalet studier har det även 

varit oklart vad som har utgjort materialet för de olika studierna, det har inte alltid framgått om det är 

yrkesutövare eller om det är utomstående forskare som har resonerat kring internetbaserad behandling. 

Vi har således funnit att kunskapsläget om kuratorers syn på internetbaserad behandling i en 

internationell kontext saknas och vidare att närliggande forskning om andra professioners syn på 

sådana behandlingsmetoder är begränsad. 

Även den svenska forskningen om kuratorers syn på internetbaserad behandling, som i brist på 

annan forskning utgått från två studier på kandidatnivå, visar ett bristande kunskapsläge i en svensk 

kontext. Det närmaste vi har kommit är Karlsson och Olanders (2013) studie som undersökte 

skolkuratorers upplevelser av att arbeta med elevkurativa samtal online. Skolkuratorns arbetsuppgifter 

och uppdrag skiljer sig dock från kuratorernas inom hälso- och sjukvården. Akademikerförbundet SSR 

(2011) skriver att skolkuratorers uppdrag kan beskrivas som följande: “Genom samverkan och 

samarbete med skolans övriga personal medverkar skolkuratorn till att skolan erbjuder en god 

lärandemiljö, förebygger psykisk ohälsa, mobbning, kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier” (s. 6). Kuratorer inom hälso- och sjukvårdens uppdrag är istället mer behandlingsinriktat 

och sker i en medicinsk kontext. Kuratorerna inom hälso- och sjukvården har dessutom ett direkt 

patientansvar som kräver att denna samordnar olika insatser och aktörer (Akademikerförbundet SSR, 

2015). Det finns således skillnader i både uppdragsbeskrivningar och konkreta arbetsuppgifter mellan 

skolkuratorer och kuratorer inom hälso- och sjukvården. Detta innebär att perspektiven på ett 

internetbaserat arbete möjligtvis skiljer sig åt mellan professionerna, vilket innebär att vi möjligtvis 

inte kan se skolkuratorernas svar som giltiga även för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Även 

Backlund och Davidssons (2011) studie som utgick från socialarbetares perspektiv innehåller resultat 

från en profession vars uppdrag och arbetsuppgifter skiljer sig från kuratorernas inom hälso- och 

sjukvården. Detta innebär att de tidigare studiernas resultat inte kan anses ge en tydlig bild av 

forskningsområdet. 

Vår samlade bild av den tidigare forskningen gällande kuratorers syn på internetbaserad behandling 

är således att det saknas forskning om vårt valda område i både en internationell och en svensk 

kontext. Den kunskap som har funnits att tillgå har rört andra professioner än de vi eftersökte och detta 

talar för relevansen och för behovet av vår studie. Utifrån den tidigare forskningen har vi sett att det 

finns ett behov av mer kunskap överlag kring hur professionella ser på internetbaserad behandling och 

vi anser vidare att kuratorernas röst i denna fråga är central. I en svensk kontext är det ofta kuratorer 

inom primärvården som först möter patienter med psykisk ohälsa. Att stötta och behandla dessa 

patienter med metoder och verktyg som passar dess problematik är kuratorns främsta uppdrag inom 

hälso- och sjukvården. Kuratorernas syn på internetbaserad behandling, och på behandlingsarbetet i 

sig, är av denna anledning värdefull för att kunna förstå vilken betydelse sådana metoder skulle kunna 

ha i det psykosociala behandlingsarbetet. Studien får därför implikationer för det sociala arbetet 
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genom att den bidrar till kunskap om internetbaserade behandlingsmetoder utifrån kuratorns 

perspektiv. Detta är kunskap som i förlängningen skulle kunna användas vid implementeringen och 

utvecklingen av sådana metoder inom det psykosociala behandlingsarbetet som bedrivs av kuratorer. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer i denna del presentera våra teoretiska utgångspunkter och vår valda analysteori. Under 

studiens gång har vi inspirerats av ett fenomenologiskt förhållningssätt som vi kommer att presentera 

nedan. Det fenomenologiska förhållningssättet har legat till grund för hur vi har utformat syfte, 

frågeställningar och intervjuguide, med ett fokus på att lyfta fram aktörernas egna upplevelser av 

fenomenet som vi har undersökt. Denna teoretiska utgångspunkt har således haft betydelse för hur vi 

har sett på fenomenet som vi har undersökt och vilken mening vi har tillskrivit intervjupersonernas 

svar. 

Vår analysteori, den symboliska interaktionismen, har även den haft betydelse för vår studie. Den 

symboliska interaktionismen är en socialkonstruktionistisk teori som utgår från att allt är socialt 

konstruerat. Vi valde att använda denna teori i analysen av vårt material då vi hade en föreställning om 

att den skulle ge oss värdefulla verktyg för att kunna ge en fördjupad förståelse för hur kuratorer ser på 

internetbaserad behandling. Kuratorsarbetet handlar om relationen mellan behandlare och patient och 

fokuserar följaktligen på den relationella nivån, vilket även den symboliska interaktionismen gör. 

Huruvida teorin har varit tillräcklig för att analysera alla våra delar i resultatet är en fråga vi kommer 

att återkomma till i diskussionen i kapitel åtta. 

3.1 Fenomenologi 

I denna studie har vi varit inspirerade av ett fenomenologiskt förhållningssätt. Fenomenologin beskrivs 

av Giddens och Sutton (2013/2014) som ett teoretiskt perspektiv som intresserar sig för hur den 

sociala verkligheten upplevs av de som befinner sig i den, fenomenologin kan således beskrivas som 

aktörscentrerad. Bryman (2008/2011) menar att ett fenomenologiskt förhållningssätt innebär ett 

grundantagande om att människor handlar utefter hur de förstår världen. För att kunna förstå den 

sociala verkligheten inom fenomenologin måste en forskare därför undersöka ett fenomen utifrån 

aktörernas egna perspektiv. Ett fenomenologiskt förhållningssätt innebär således att forskaren är 

intresserad av att undersöka hur ett fenomen uppfattas av människor och vill uppmuntra till att de 

beskriver detta med egna ord (Patel & Davidson, 2011). Vi har låtit oss inspireras av det 

fenomenologiska förhållningssättet under studiens gång då vi ville undersöka och förstå fenomenet att 

bedriva behandlingsarbete via internet, utifrån kuratorernas egna perspektiv och förståelse (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det är således vår forskningsfråga som har styrt oss i valet av teoretiska 

utgångspunkter och det fenomenologiska förhållningssättet var utifrån denna ett givet val. 

3.2 Symbolisk interaktionism 

I presentationen av vår analysteori kommer vi först att ge en bakgrund till teorin. Vi går sedan vidare 

och beskriver de konkreta begrepp och utgångspunkter i teorin som vi har använt oss av i analysen av 

vårt material. 
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3.2.1 Bakgrund till teorin 

I analysen av vår empiri har vi använt oss av den symboliska interaktionismen som är en sociologisk 

teori som skapades av George Herbert Mead på tidigt 1900-tal och som senare fick sitt namn av 

Herbert Blumer (Blumer, 1986; Trost & Levin, 2004). Trost och Levin beskriver den symboliska 

interaktionismen som ett teoretiskt perspektiv som “... innehåller ett antal grundläggande 

föreställningar om verkligheten” (s. 11) och beskriver vidare att dessa grundantaganden är till stöd för 

att förstå hur den sociala verkligheten är konstruerad. Den symboliska interaktionismen kan således 

förstås som ett teoretiskt perspektiv genom vilket vi kan förstå mänsklig interaktion. 

Teorin förutsätter att interaktion mellan individer sker “... genom symboler och meningstolkning” 

och med symboler avses exempelvis ord, verbala och skrivna, tecken eller föremål (Giddens & Sutton, 

2013/2014). Detta innebär ett grundantagande om att människor kommunicerar med varandra via 

symboler av skilda slag och att hur vi tolkar och skapar mening av dessa symboler har betydelse för 

hur vi förstår interaktionen och därmed också hur vi agerar. Vidare menar Carldeheden, Lidskog och 

Roman (2006) att interaktionen är en växelverkan mellan individer och att social interaktion därför 

måste förstås som ett system där olika delar påverkar varandra. Den symboliska interaktionismen är 

således intresserad av att förstå och förklara sociala interaktioner mellan individer. 

I analysen av vårt material har vi valt ut delar av teorin som har hjälpt oss att få en djupare 

förståelse för de resultat som framkommit, vilka vi redogör för nedan. 

 

Att definiera situationen 

Att definiera situationen handlar om ett grundantagande om att det som en individ uppfattar som 

existerande och verkligt också påverkar hur denne agerar (Trost & Levin, 2004). Författarna menar att 

hur en individ upplever en situation får betydelse för hur individen ser på den och därmed också vilket 

värde denne tillskriver situationen. Den symboliska interaktionismen, som härstammar från det 

socialkonstruktionistiska perspektivet, utgår från att världen är socialt konstruerad och att människor 

skapar mening genom social interaktion (Giddens & Sutton, 2013/2014). 

 

All interaktion är social 

Detta grundantagande handlar om att allt vi människor gör är någon form av social interaktion (Trost 

& Levin, 2004). Författarna menar att människor alltid ägnar sig åt, eller är en del av en social 

interaktion, även när vi sitter helt tysta och passiva. Hela tiden förhåller vi oss till något eller någon 

och är en del av en social interaktion. Exempelvis menar författarna att oavsett om vi tänker, drömmer 

eller faktiskt kommunicerar verbalt eller skriftligt med någon så innebär detta social interaktion. 

Människan interagerar således ständigt med omvärlden på skilda sätt med hjälp av symboler och 

tillskriver dessa meningar som får betydelse för hur vi sedan agerar (Trost & Levin, 2004). 
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Människan interagerar med hjälp av symboler 

Att vi människor interagerar med hjälp av symboler är ett grundantagande i den symboliska 

interaktionismen. Detta innebär att vi genom ord, språk, gester och objekt interagerar och 

kommunicerar med andra (Trost & Levin, 2004). För att något ska betraktas som en symbol måste den 

betyda eller symbolisera något och vidare måste en symbol även vara signifikant (Trost & Levin, 

2004). Att en symbol måste vara signifikant innebär att den måste vara meningsfull och meningen 

måste också vara allmängiltig i någon mening. Symboler kan betyda skilda saker för olika människor 

men det skulle vara omöjligt att interagera om människor inte hade någon gemensam förståelse för 

vad vissa symboler har för mening (Trost & Levin, 2004). 

 

Människan befinner sig i nuet 

Den symboliska interaktionismen utgår från att människor interagerar utifrån det som är här och nu 

men att de alltid bär med sig sina tidigare erfarenheter, minnen och upplevelser (Trost & Levin, 2004). 

Författarna menar att människor ständigt är delaktiga i sociala interaktioner av skilda slag och att allt 

som vi tidigare upplevt är integrerat i oss och påverkar hur vi agerar i interaktionen med andra. Det är 

genom dessa tidigare erfarenheter som människor definierar situationer och dessa får betydelse för 

vilken mening vi tillskriver symboler och hur vi tolkar olika situationer. Den symboliska 

interaktionismen utgår följaktligen från att människor använder tidigare upplevelser för att kunna 

förstå sin omvärld och de processer som de befinner sig i. 

 

“Me” och “I” 

Inom den symboliska interaktionismen är jaget en central del. George Herbert Mead, som ses som den 

symboliska interaktionismens grundare, delade in jaget i två delar, “Me” och “I” (Trost & Levin, 

2004). En människas “Me” är den delen av jaget som innehåller alla livserfarenheter och minnen som 

människan har samlat på sig under sin livstid, här finns även våra ideal och vår moral (Trost & Levin, 

2004). En människas “I” är däremot den del av jaget som spontant och utifrån önskningar och behov 

agerar (Giddens & Sutton, 2013/2014). Hur en människa definierar en situation och tolkar symboler 

påverkas således dels av de erfarenheter, normer och moraliska ståndpunkter som finns i människans 

“Me” och dels av de viljor och behov som finns i människans “I”. Giddens och Sutton beskriver att en 

människas “Me” och “I” ständigt påverkar och förhåller sig till varandra och influerar hur människan 

tolkar, agerar och tänker i olika situationer. 

Den symboliska interaktionismen har således flera centrala grundantaganden som ämnar hjälpa oss 

att förstå hur social interaktion ser ut. Här är utgångspunkten att “... mänsklig interaktion sker genom 

symboler, genom tolkning och varseblivning och genom att vi tillskriver andra människors beteende 

en given mening” (Trost & Levin, 2004, s. 53). Detta innebär att människor inte endast agerar utifrån 

hur andra agerar i sociala interaktioner utan att vi främst agerar utifrån den mening vi tillskriver den 

andres handlingar och symboler. Sociala interaktioner är således komplexa och den symboliska 
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interaktionismen ämnar vara en hjälp i att förstå sociala interaktioner på mikronivå, hur vi interagerar 

och hur mening skapas och överförs mellan människor (Giddens & Sutton, 2013/2014).  

Vi anser att den symboliska interaktionismen har varit ett relevant verktyg för att analysera vårt 

material i flera avseenden. Den symboliska interaktionismen är intresserad av social interaktion som 

sker på mikronivå och på hur mening konstrueras och överförs, vilket vi anser har en tydlig koppling 

till kuratorernas arbete (Giddens & Sutton, 2013/2014). Inom det psykosociala arbetet ligger stort 

fokus på kommunikationen och att i samtalet med patienten tillsammans hitta sätt att göra positiva 

förändringar i patientens liv, vilket är en bild som styrks utifrån vår empiri men även utifrån vår 

tidigare forskning och valda litteratur. Interaktionen är således helt central i det kurativa arbete och vi 

anser därför att den symboliska interaktionismens centrala fokus på att förstå social interaktion, har 

gett oss verktyg för att kunna förstå och beskriva vissa delar av kuratorernas perspektiv på ett 

internetbaserat arbete på ett fördjupat sätt. Vårt teorival och hur väl den lämpade sig för vår empiri 

diskuterar vi dock närmare i studiens diskussion i kapitel åtta. Slutligen vill vi nämna att vi anser att 

den symboliska interaktionismen och det fenomenologiska förhållningssättet har passat varandra väl 

under studiens gång. Bägge teoretiska perspektiven är tolkningsinriktade och syftar båda till att förstå 

hur människan skapar och förstår sin sociala omvärld (Bryman, 2008/2011). 
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4. Metod 

I metodkapitlet kommer vi att redogöra för vår metod och våra metodologiska överväganden, 

beskrivning av våra intervjupersoner, samt redogöra för våra material- och urval. Vi kommer sedan att 

beskriva vårt metodologiska tillvägagångssätt och vår förförståelse för det valda ämnet. Vi resonerar 

därefter kring studiens tillförlitlighet vad gäller reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt kring 

etiska överväganden. Avslutningsvis för vi en metodkritisk diskussion. 

4.1 Metod och metodologiska överväganden 

Mot bakgrund av vårt fenomenologiska perspektiv har vi valt en kvalitativ forskningsansats. Den 

kvalitativa ansatsen innebär i vår studie att det har varit intervjupersonernas egna svar och perspektiv 

på fenomenet som har stått i fokus (Larsson, 2005a). Bryman (2008/2011) skriver att kvalitativa 

studier är en “... forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling 

och analys av data” (s. 340). Det är således i vår studie intervjupersonernas egna berättelser och 

utsagor som har utgjort vår empiri och som har legat till grund för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. 

Larsson (2005a) beskriver att det finns tre sätt att samla in kvalitativt material, vilka är: 

Semistrukturerade intervjuer, observationer eller dokumentanalys. Vi valde semistrukturerade 

intervjuer som insamlingsmetod eftersom dessa möjliggör att vi kan samla in empiri som ger “... 

direkta citat från intervjupersoner som t.ex. beskriver sina attityder, tankar, känslor och kunskaper” 

(Larsson, 2005a, s. 91). Vi anser att den semistrukturerade intervjun har passat vår studie väl då den 

kvalitativa forskningsintervjun vill erbjuda och söka kunskap om mångskiftande beskrivningar av 

olika personers livsvärldar (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Vi har även inspirerats av ett fenomenologiskt förhållningssätt under denna studie. Utifrån ett 

fenomenologiskt förhållningssätt ses intervjun som ett verktyg som syftar till att lyfta fram 

intervjupersonernas egna beskrivningar av hur de förstår verkligheten. En fenomenologiskt inriktad 

kvalitativ intervju ämnar finna gemensamma teman i aktörernas berättelser som kan ge svar på hur 

aktörerna upplever sin sociala värld (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta sker genom öppna frågor där 

intervjupersonerna själva får lyfta fram de delar som de anser är centrala för att kunna beskriva 

fenomenet. Detta ställer dels krav på forskaren att inte leda intervjupersonen till förutbestämda ämnen, 

och dels ett krav på intervjupersonen att ansvara för att lyfta fram det som hen anser är värdefullt 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Detta förhållningssätt skiljer sig från exempelvis diskursanalysens 

utgångspunkt för intervjuer som istället är att undersöka hur intervjupersonerna uttalar sig med ett 

grundantagande att deras förståelse är kontextbunden (Kvale & Brinkmann, 2014). Det 

fenomenologiska förhållningssättet har legat till grund för hur vi har utformat studien vad gäller syfte, 

frågeställningar och intervjuguide, där ambitionen har varit att låta intervjupersonernas perspektiv stå i 

fokus. Vi anser att våra metodval har möjliggjort att intervjupersonerna själva har fått lyfta fram de 

aspekter som de anser är värdefulla, utifrån öppna frågor. Hade vi istället genomfört en kvantitativ 
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studie med strukturerade intervjuer i exempelvis enkätform, fanns risken att vi med slutna frågor och 

påståenden hade förhindrat att intervjupersonerna fick möjligheten att lyfta fram de dimensioner som 

de anser är betydelsefulla i sammanhanget. Vi argumenterar därför för att den kvalitativa 

fenomenologiskt inriktade semistrukturerade forskningsintervjun har varit bäst lämpad för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Vidare vill vi även beskriva att vi har haft en abduktiv ansats, vilket innebär en växling mellan 

induktion och deduktion. Vi har haft vissa teoretiska utgångspunkter som i en viss mening har styrt 

studiens utformning, samtidigt som vi har velat ha en öppen inställning vid insamlandet av empirin. 

Detta innebär att vi varken har haft en rent deduktiv eller induktiv ansats. Bryman (2008/2011) skriver 

att de flesta forskningsprocesser befinner sig i ett spänningsfält mellan induktion och deduktion och att 

det är svårt att vara helt induktiv eller helt deduktiv. Istället kan forskningsprocessen beskrivas som en 

växelverkan mellan de två olika ansatserna, vilket innebär att ansatsen blir abduktiv (Larsson, 2005b). 

Vi menar att vår forskningsprocess har varit abduktiv i sin helhet, men att vi ligger närmare den 

induktiva ansatsen än den deduktiva. 

I analysen av vårt material använde vi oss av den symboliska interaktionismen, vilket är en 

socialkonstruktionistisk teori. Teorin gav oss verktyg för att kunna nå en fördjupad förståelse för hur 

kuratorer ser på, och konstruerar, interaktion samt hur de utifrån detta ser på ett internetbaserat 

behandlingsarbete. I en fenomenologiskt inriktad studie är det forskarnas tolkningar av empirin som är 

det främsta verktyget och vi anser att den symboliska interaktionismen har varit behjälplig vid 

tolkningen av vissa delar av vår empiri. 

Då detta är en samskriven uppsats av två textförfattare vill vi även förtydliga hur vi har gått tillväga 

för att säkerställa ett jämbördigt ansvar för uppsatsen. Vi har i alla delar av uppsatsen diskuterat kring 

hur de skilda avsnitten ska utformas och vad de ska innehålla. Vidare har vi sedan delat upp vissa 

avsnitt oss emellan, där vi båda självständigt har arbetat med första utkasten av dessa delar. Därefter 

har vi gått vidare i skrivprocessen och läst samt kommenterat varandras delar för att sedan skriva om 

utifrån eventuella kommentarer tillsammans. På det viset har vi arbetat med alla kapitel under studiens 

gång med undantag av studiens slutsatser, diskussion och förslag till vidare forskning. Dessa delar har 

vi skrivit i sin helhet tillsammans. Utifrån detta anser vi att vi båda har ansvarat för alla delar i 

uppsatsen och därmed har haft en jämbördig ansvarsfördelning. 

4.2 Beskrivning av intervjupersoner 

Vi genomförde intervjuer med tio yrkesverksamma kuratorer inom primärvården och vi fann att ålder, 

utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet skilde sig åt mellan intervjupersonerna. Majoriteten av 

våra intervjupersoner var kvinnor, medelåldern var 52, den yngsta kuratorn var 28 år och den äldsta 

58. Våra intervjupersoner hade varierande arbetslivserfarenheter, den som hade arbetat längst hade 

arbetat 38 år som kurator och den som hade arbetat kortast tid hade arbetat ett år. Genomsnittlig tid i 

yrket var tolv år. 
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Samtliga intervjupersoner hade yrkestiteln kurator men alla hade skilda utbildningsbakgrunder. De 

flesta hade socionomutbildning, några var legitimerade sjuksköterskor och några hade utbildning inom 

beteendevetenskap. Gemensamt för samtliga var att alla hade någon vidareutbildning inom kognitiv 

beteendeterapi (KBT). 

I likhet med den tidigare forskningen om kuratorer i förhållande till behandlingsarbetet var 

kuratorerna i vår studie under intervjuernas gång tydliga med att de identifierade sig själva som 

behandlare. Detta anser vi är betydelsefullt att nämna då kuratorernas syn på sitt eget arbete får 

betydelse för hur de resonerar kring internetbaserad behandling. Vår förståelse är således att 

kuratorerna har resonerat kring internetbaserade metoder utifrån ett behandlingsperspektiv och hur 

dessa skulle fungera som konkreta behandlingsmetoder i det psykosociala arbetet. 

4.3 Material- och urval 

I studien har vi gjort överväganden gällande både material- och urval som vi ämnar redovisa för 

nedan. Vi valde att intervjua yrkesverksamma kuratorer inom hälso- och sjukvård med hjälp av 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vårt materialval baserades på att vi var intresserade av de 

yrkesverksammas perspektiv på ett internetbaserat behandlingsarbete med patienter med psykisk 

ohälsa. Trots att även patienternas inställning kring internetbaserad behandling är av relevans, valde vi 

att endast undersöka kuratorernas perspektiv då det är dem som har ansvaret för att utforma det stöd 

och den behandling som tillgodoser patienternas behov (Akademikerförbundet SSR, 2015). Vi har 

således valt att avgränsa oss till, och endast undersöka, yrkesutövarnas perspektiv och inte 

patienternas. Detta då det finns begränsad kunskap om kuratorers inställning till att arbeta med 

internetbaserad behandling samt hur de ser på möjligheter och begränsningar med detta. Vi menar att 

det har funnits ett syfte med att undersöka kuratorernas inställning till att arbeta med internetbaserad 

behandling, för att kunna undersöka om det överhuvudtaget är ett lämpligt arbetssätt för att kunna 

möta patienternas behov av stöd och behandling. 

Vårt urval är följaktligen yrkesverksamma kuratorer inom primärvården, både offentlig och privat 

sektor. I studien har vi valt att använda oss av ett målinriktat urval. Bryman (2008/2011) beskriver 

målinriktade urval som ett icke-sannolikhetsurval, intervjupersonerna väljs på så sätt inte ut genom ett 

slumpmässigt urval. Att använda sig av ett målinriktat urval handlar om att strategiskt välja ut 

deltagare som är relevanta för studien utifrån forskningsfrågor och problemformulering. De personer, 

platser eller organisationer som ska ingå i studien väljs ut då dessa anses vara av relevans för att kunna 

förstå en social företeelse. Genom ett bekvämlighetsurval valde vi även att begränsa oss till 

Stockholmsområdet (Bryman, 2008/2011). Vårt val att begränsa oss till endast primärvårdsenheter 

grundar sig i förståelsen för att det är inom primärvården som de flesta patienter i första hand vänder 

sig till när det gäller psykisk ohälsa (Akademikerförbundet SSR, 2015). Kuratorer inom primärvården 

har således erfarenhet och god kunskap om att möta patienter med olika former av psykisk ohälsa och 

därmed också en förståelse för vad dessa patienter behöver i form av stöd och behandling. Vidare är 



 31 

primärvården även en plats för människor i olika åldrar och samhällsklasser, vilket är värdefullt då vår 

forskningsfråga inte kretsar kring kuratorers perspektiv på internetbaserad behandling utifrån en viss 

patientgrupp i den meningen. Vårt urval är följaktligen baserat på en föreställning om urvalets 

relevans för att kunna förstå och förklara det fenomen som vi har ämnat undersöka. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi var tidigt intresserade av den internetbaserade behandlingens utveckling inom det sociala arbetet 

och vi började därför inledningsvis med att undersöka detta närmare. Detta gjordes genom 

litteratursökningar på tidigare forskning och övrig litteratur som var av relevans. Genom dessa 

sökningar fick vi ökad kunskap och även bekräftelse på att kuratorer inom hälso- och sjukvård arbetar 

med internetbaserad behandling i begränsad utsträckning, men att detta förutspås att förändras 

framöver. Vi fann det därför värdefullt att gå vidare med studien och undersöka kuratorers perspektiv 

på möjligheter och begränsningar med att arbeta med internetbaserad behandling. Efter detta började 

vi att skriva på uppsatsen och fokuserade då på inledning, bakgrund, metod, tidigare forskning samt 

etiska överväganden. Vi skrev efter detta vårt informationsbrev (se bilaga 1), vår samtyckesblankett 

(se bilaga 2) samt vår intervjuguide (se bilaga 3) inför de intervjuer vi ämnade genomföra. Detta för 

att kunna ha en så klar bild som möjligt över forskningsområdet och hur vi skulle gå tillväga för att 

samla in empiri som på bästa sätt kunde besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi påbörjade 

därefter arbetet med att kontakta personer för att kunna genomföra intervjuer till studien. 

Vi började med att leta upp kontaktuppgifterna till olika primärvårdsenheter i Stockholms län, både 

landstingsbundna och privata aktörer. Vi letade efter enheter i Stockholm som hade kuratorer anställda 

och vi fann att det fanns 67 mottagningar som passade vårt urval. Vi gick sedan vidare med att 

kontakta enhets- och verksamhetschefer för samtliga 67 enheter där vi beskrev vårt syfte med studien, 

vårt urval och vi bifogade även vårt informationsbrev där mer konkret information om studien fanns. I 

vissa fall blev vi hänvisade av enhets- och verksamhetscheferna att själva ta kontakt med kuratorerna 

och i andra fall vidarebefordrade enhets- och verksamhetscheferna informationen om studien till 

kuratorerna på sina mottagningar. 

En utmaning under denna process har varit att hitta intervjupersoner som hade möjlighet att delta i 

studien. Flertalet mottagningar avböjde medverkan direkt, i de flesta fall med hänvisning till tidsbrist, 

och flera andra uteblev att svara. Vi fick dock slutligen svar från tio yrkesverksamma kuratorer från 

åtta olika primärvårdsenheter i olika kommuner i Stockholms län, som ville delta i studien. Senare i 

processen fick vi även svar av två intervjupersoner till som kunde tänka sig att delta, dock först senare 

under våren. Vi bestämde oss därför för att tacka nej till dessa två med hänvisning till att dessa 

intervjuer skulle ske för sent i uppsatsskrivandet. 

Allteftersom att vi fick svar från intervjupersoner bokade vi in intervjuer på deras arbetsrum på 

respektive mottagningar, med undantag för en intervjuperson som vi stämde träff med inne i stan på 

ett café då detta passade hen bäst. Samtliga tio intervjuer genomfördes under veckorna 14 och 15 och 
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vi började varje intervju med att berätta om studiens syfte och hur intervjupersonernas svar skulle 

användas. Innan intervjuerna påbörjades fick samtliga intervjupersoner skriftligen underteckna vår 

samtyckesblankett där mer konkret information om deras deltagande framgick. I vårt informationsbrev 

skrev vi att vi ämnar spela in intervjuerna för att sedan transkribera dessa, innan varje intervju 

förtydligade vi dock detta igen och bad om tillåtelse att göra en ljudupptagning av intervjun. Samtliga 

intervjupersoner gav oss tillåtelse till detta. Intervjuerna genomfördes sedan utifrån vår intervjuguide 

som bestod av öppna frågeställningar och centrala teman, och varje intervju varade i cirka 45 minuter 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Då vi är två författare till denna studie valde vi att turas om att ansvara för olika delar av 

intervjuerna. Detta innebär att det varannan gång var Beatrice som ansvarade för att ställa frågorna 

utifrån intervjuguiden medan Sara skötte ljudupptagningen och att inhämta underskrift på 

samtyckesblanketten, för att till nästa intervju skifta ansvarsuppgifter. Våra intervjuer var utspridda 

under två veckor och vi försökte i största möjliga mån att transkribera samtliga intervjuer i så nära 

anslutning till intervjuerna som möjligt, tillsammans med våra minnesanteckningar som vi förde. 

Detta för att skapa goda förutsättningar för att vi skulle minnas betydelsefulla delar av intervjun som 

annars hade kunnat glömmas bort. Inför transkriberingarna bestämde vi hur vi skulle gå tillväga, då vi 

är två författare ville vi säkerställa att vi behandlade ljudupptagningarna på liknande sätt, för att ha ett 

material för analysen som följde samma mönster. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det inte 

finns några generella riktlinjer för transkriberingar av intervjuer och därför resonerade vi tillsammans 

kring hur vi skulle gå tillväga. Vi bestämde oss för att skriva ut intervjuerna så noggrant som möjligt. 

Vi valde att skriva ut olika typer av känsloyttringar som exempelvis suckar och skratt och även när 

pauser i samtalet skedde. Vi valde att förtydliga dessa aspekter då vi anser att det ger nyanser till det 

som sägs och på vilket sätt det sägs. I resultatdelen har vi dock valt att ge citaten en mer flytande 

skriftlig form, för att dessa ska bli så tydliga och förståeliga som möjligt för läsaren (Kvale & 

Brinkman, 2014). 

4.5 Bearbetning och analys av materialet 

Under transkriberingarna av våra intervjuer började vi sammanställa och koda materialet. Vid 

analysen och bearbetningen av vårt resultat valde vi att använda oss av en fenomenografisk analys 

som analysverktyg (Patel & Davidsson, 2011). Den fenomenografiska analysen påminner om analyser 

som utgår från grundad teori och består av fyra nivåer (Patel & Davidsson, 2011). Vi påbörjade utifrån 

dessa nivåer bearbetningen av materialet med att bekanta oss med vårt insamlade material för att 

kunna få en helhetsbild av empirin (Patel & Davidson, 2011). Därefter undersökte vi vad som var 

gemensamt i intervjuerna och vad som skiljde sig åt. Sedan kodade vi dessa uppfattningar i olika 

teman och slutligen studerade vi de olika kategoriernas sammansättning (Patel & Davidson, 2011). 

Detta resulterade slutligen i fyra skilda teman som vi sedan presenterade i resultatavsnittet. 

Utifrån resultatet påbörjade vi sedan vår analys där vi lyfte in teorier från den symboliska 
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interaktionismen samt tidigare forskning. Vår analys består av samma teman som i resultatet då vi 

anser att dessa är relevanta för att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar. I vår analys 

använde vi oss av de teorier och begrepp i den symboliska interaktionismen som vi fann relevanta för 

att kunna tolka vårt material. Den symboliska interaktionismen har i delar av resultatet varit till hjälp 

för oss i att kunna finna samband mellan teori och praktik, vilket har bidragit till en tydligare teoretisk 

förankring i våra slutsatser (Watt Boolsen, 2006/2007). Den teoretiska förankringen i vår analys har 

varit värdefull av flera skäl, den har dels varit ett sätt att ge analysen mer kvalitet och dels har det varit 

ett sätt att kunna erbjuda en fördjupad förståelse för vår empiri. Sammanfattningsvis vill vi även 

nämna att det fenomenografiska analysverktyget som vi använde har haft betydelse för hur vi har 

bearbetat och tolkat vår empiri. Vi anser att denna möjliggjorde att vår bearbetning och analys fick en 

god struktur och gjorde det lättare att finna fler nyanser i materialet. 

4.6 Förförståelse 

Att forskning ska vara så värderingsfri och objektiv som möjligt är naturligtvis önskvärt oavsett 

forskningsområde (Patel & Davidsson, 2011). Författarna skriver dock att det är omöjligt för en 

forskare att inte bära med sig någon förförståelse kring ett fenomen som ska studeras. Bryman 

(2008/2011) menar att forskarens egna värderingar kan påverka alla steg i forskningsprocessen, vilket 

är viktigt att vara medveten om. Vår förståelse och tidigare erfarenheter påverkar således oundvikligen 

hur vi ser på verkligheten och på hur denna konstrueras. Vår förförståelse kan därför ha kommit att 

påverka tolkningen av vårt resultat. Vi anser av denna anledning att det är värdefullt redogöra för hur 

vi förstår och ser på ett internetbaserat behandlingsarbete inom primärvården, detta är en del i att vara 

transparenta i forskningsprocessen. 

Vi anser att vår förförståelse inom området är begränsad. Vi finner att internetbaserad behandling 

är en spännande utveckling som får en allt större plats inom hälso- och sjukvården. Vi anser att 

internetbaserad behandling har potentialen att möjliggöra att behandling kan bedrivas på nya sätt och 

med andra förutsättningar än tidigare, framförallt vad gäller tillgänglighet och effektivitet. Vi har 

också en föreställning om att ett internetbaserat behandlingsarbete skiljer sig från det traditionella 

psykosociala arbetet vad gäller interaktionen mellan kurator och patient. Vad detta har för betydelse 

för behandlingen ur kuratorernas perspektiv vet vi inte och vi har ingen kunskap om deras syn på ett 

internetbaserat behandlingsarbete. 

4.7 Litteratursökning 

Vi har genomfört litteratursökningar i följande databaser: Academic Search Complete, AGELINE, 

ASSIA, Cinahl Complete, DIVA ESH publikationer, DIVA gemensam portal, DOAJ, Google Scholar, 

MEDLINE with full text, Nursing & Allied Health Database, PEP-Psychoanalytic Electronic 

Publishing, Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycINFO, PubMed, SocINDEX with 

full text, Sociological abstracts, SweMed+ samt SwePub. Dessa databaser valdes ut efter område och 

relevans för vår studie. Vi valde att göra våra litteratursökningar i samtliga databaser som kunde ha 
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relevant forskning gällande vår studie då vi upptäckte att det finns begränsad forskning om vårt 

område. 

Med anledning av svårigheterna att hitta relevant forskning fick vi använda oss av flera olika 

kombinationer av sökord både på svenska och engelska. I samtliga databaser gjorde vi vårt bästa för 

att använda oss av samma ord och kombinationer och vi gjorde ett schema för att göra detta enkelt för 

oss. I litteratursökningen använde vi oss av följande svenska ord: Behandlingsarbete, internetbaserad 

behandling, kurator behandling, kurator internet, kurator online, psykisk ohälsa internet behandling, 

psykisk ohälsa internet, internet behandling, internet stöd, internet kommunikation, kommunikation 

online. 

Vi använde oss sedan av följande engelska ord: Internet treatment mental illness/health, online 

treatment mental illness/health, online counselling, internet counselling, communication face to face, 

curator internet, curator online, counsellor internet, counsellor online. Värt att nämna är också att vi 

valde att begränsa oss till att endast använda oss av studier som är “peer reviewed”, med undantag av 

vår svenska tidigare forskning där vi endast fann fem uppsatser på kandidatnivå, dessa fem 

examensarbeten fann vi på DIVA ESH publikationer, DIVA gemensam portal och Google Scholar. 

Efter vår litteratursökning gick vi igenom samtliga publikationer och valde ut de som behandlade vårt 

område och detta resulterade i 17 publikationer som utgjorde underlaget för vår tidigare forskning. 

4.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

I alla studier, oavsett forskningsansats finns det tre viktiga begrepp som alla forskare bör resonera 

kring. Dessa är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet och vi ämnar resonera kring dessa begrepp 

och deras innebörd för vår studie. Detta är en del i att vara transparenta kring vår studie och den 

kunskap som vi menar att studien har åstadkommit (Trost, 2005). Vi har funnit att det finns olika 

åsikter i litteraturen kring huruvida reliabilitet och validitet är begrepp som hör hemma i den 

kvalitativa forskningen och flertalet författare föreslår andra begrepp (Bryman 2008/2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi har dock valt att utgå från dessa begrepp då vi anser att de innehåller värdefulla 

aspekter att resonera kring i vår studie för att kunna visa hur våra metodologiska val har fått betydelse 

för studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Reliabiliteten i en kvalitativ studie handlar om hur tillförlitligt studiens resultat är, med andra ord 

huruvida tolkningen av ett material är korrekt utfört (Thurén, 2007). Watt Boolsen (2006/2007) 

beskriver att en god reliabilitet inom kvalitativ forskning innebär att flera skilda tolkningar av samma 

material ger samma resultat. För att se till att våra tolkningar var så tillförlitliga som möjligt har vi 

båda kodat vår empiri på skilda håll och sedan jämfört våra tolkningar. Vi valde sedan att endast 

använda oss av de teman som vi var eniga om och där vi upplevde att vi hade tolkat resultatet på ett 

liknande sätt. Vi märkte att vi var samstämmiga i de flesta tolkningarna som vi gjorde, även om vi vid 

vissa tillfällen benämnde teman vid olika namn. Exempelvis valde en av oss att använda ordet 

ambivalens och den andra tveksamhet när det gällde motstridiga känslor hos kuratorerna. Vi fann dock 
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att vi i övervägande fall var eniga i hur vi tolkade kuratorernas svar. Det har funnits flera skilda teman 

som vi har valt att inte ta med som en del av resultatet. De resultat och teman som inte har presenterats 

i resultatet har varit av sådan karaktär att de endast nämnts vid något tillfälle eller att de inte har haft 

relevans för studiens syfte och frågeställningar. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att forskaren inom kvalitativa studier bör ses som det 

främsta verktyget men att kvalitativa studier ofta är föremål för ifrågasättande just eftersom att dessa 

utgår från forskarens egna tolkningar. Utifrån detta kan reliabiliteten vara svårmätt vid kvalitativa 

studier där tolkningen är central och där bearbetningen av resultatet utgår från vilken mening vi som 

författare har tillskrivit intervjupersonernas svar. En viktig del för att säkerställa vår studies 

tillförlitlighet har därför varit att vara transparenta och beskriva för läsaren hur vi har gått tillväga i 

varje steg av vår forskningsprocess, något som Watt Boolsen (2006/2007) beskriver att en forskare bör 

göra. Vår förhoppning är att vår transparens under denna process gör det möjligt för läsaren att följa 

vår process och att eventuellt kunna dra egna slutsatser kring resultatet. Med hänvisning till detta anser 

vi också att studiens tillförlitlighet är förhållandevis hög. 

Validitet eller giltighet i en kvalitativ studie handlar om huruvida en undersökning har undersökt 

det som den faktiskt ämnade att göra (Thurén, 2007). Det finns flera olika sätt att kontrollera en 

studies validitet och vi har under studiens gång arbetat för att säkerställa att det hela tiden har varit 

studiens syfte och frågeställningar som har styrt undersökningen framåt (Watt Boolsen, 2006/2007). 

En svårighet som vi har upptäckt under studien i förhållande till studiens validitet har rört vårt urval, 

vilket har resulterat i ett sorts giltighetsproblem. Detta då vi utifrån våra intervjupersoner endast har 

fått kunskap om hur kuratorer som inte har egen erfarenhet av att arbeta med internetbaserat 

behandlingsarbete i praktiken. Detta inser vi är en begränsning och någonting som bör tas i beaktande 

vid läsning av studien, en aspekt som vi diskuterar närmare i vår metodkritiska diskussion i avsnitt 

4.10. Studiens syfte är dock mer allmänt inriktat och söker svar på hur kuratorer generellt sett ser på 

internetbaserad behandling och söker därmed inte endast kunskap utifrån de kuratorer som har 

praktisk erfarenhet av att arbeta med sådana metoder. Utifrån detta anser vi ändå att vi har undersökt 

det vi ämnade undersöka och att vårt resultat har gett svar på studiens syfte och frågeställningar, vilket 

innebär att vi anser att vår studies validitet är förhållandevis hög trots urvalsproblematik. 

Generaliserbarhet handlar om huruvida det är möjligt att generalisera ett resultat till populationen. 

Generalisering har en stark koppling till validitetsbegreppet och brukar även kallas för extern validitet 

(Bryman, 2008/2011; Jakobsson, 2011). Generaliserbarhet innebär skilda saker beroende på om det är 

kvalitativa eller kvantitativa resultat och vi kommer nedan att resonera kring generaliserbarhet utifrån 

vår kvalitativa studie. Vårt resultat kan inte sägas vara generaliserbart i en statistisk mening utan vi 

kommer att resonera kring teoretisk eller analytisk generaliserbarhet (Svensson & Ahrne, 2015). 

Teoretisk eller analytisk generaliserbarhet handlar om att kunna “... relatera studiens resultat till mer 

allmänna teoretiska ramverk och begrepp snarare än till andra empiriska objekt” (Svensson & Ahrne, 

2015, s. 27). Vårt resultat är således teoretiskt eller analytiskt generaliserbart vilket innebär att våra 
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tolkningsmodeller utifrån vår valda analysteori kan förklara vissa mönster i resultatet som i sin tur 

skulle kunna vara överförbart även i andra sammanhang. På så vis kan våra slutsatser i en viss mening 

bidra till insikter i andra kontexter och miljöer. 

4.9 Forskningsetiska överväganden 

Inför studien har det funnits ett antal etiska överväganden som vi har behövt ta ställning till, detta för 

att kunna genomföra studien på ett ansvarsfullt vis. Vi har följt lagen om etikprövning av forskning 

som avser människors (SFS 2003:460) utgångspunkter om informationskravet i 16 §, samtyckeskravet 

i  17 § samt återtagande av samtycke i 19 §. Vi har även följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för god 

forskningssed, vilket vi redogör för nedan. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra principer som forskare behöver ta hänsyn till i en 

forskningsprocess och dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2017) beskriver vikten av forskningsetiska överväganden och 

menar att dessa har betydelse för “... forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av 

forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle” och vidare att de främjar 

genomtänkta beslut i forskningsprocessen (s. 2). Med hänvisning till detta ämnar vi redovisa för våra 

etiska överväganden och hur vi har tillgodosett de fyra huvudprinciperna för en ansvarsfull forskning. 

Informationskravet innebär att vi som forskare är skyldiga att informera deltagarna i studien om 

syftet med studien och villkoren för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har tillgodosett 

detta krav genom att vi tillsammans med vår förfrågan om att delta i studien bifogade ett 

informationsbrev till de ansvariga på vårdinrättningarna i de skilda kommunerna i Stockholmsområdet 

som vi kontaktade. I informationsbrevet framgick studiens syfte samt hur den skulle komma att 

genomföras vad gäller tillvägagångssätt samt hur vi skulle använda intervjupersonernas svar. I 

informationsbrevet framgick det även att intervjupersonernas medverkan i studien var frivilligt och att 

de hade rätt att ta tillbaka sitt samtycke om de inte längre önskade delta (Vetenskapsrådet, 2002). 

Denna information framgick även i vår samtyckesblankett som vi gick igenom muntligt och som 

skrevs på av intervjupersonerna vid varje enskilt intervjutillfälle, detta för att säkerställa att 

informationskravet blev tillgodosett. 

Samtyckeskravet innebär att de respondenter som deltar i studien ska lämna sitt samtycke till att 

delta (Vetenskapsrådet, 2002). För att kunna tillgodose samtyckeskravet använde vi oss av en 

samtyckesblankett där intervjupersonerna fick lämna sitt skriftliga samtycke till att delta i studien. I 

denna blankett framgick, precis som i informationsbrevet, studiens syfte och vårt tillvägagångssätt, 

precis som villkoren för intervjupersonernas deltagande och att de har rätt att återkalla sitt samtycke 

om de inte längre önskar delta i studien. Då vi har intervjuat vuxna, yrkesverksamma kuratorer och vi 

inte har haft för avsikt att hantera känsliga personuppgifter om andra berörda har vi inte behövt 

inhämta samtycke från andra än intervjupersonerna själva (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter om de som deltar i en studie som kommer till 

forskarnas kännedom, både före, under och efter studien ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär också ett krav på att uppgifterna ska skyddas 

från att utomstående ska kunna få tillgång till dem. Vi har tillgodosett detta krav genom att se till att 

det endast har varit vi som författare som har känt till intervjupersonernas identiteter, denna 

information publiceras varken i uppsatsen eller i transkriberingarna. När personerna som har 

intervjuats nämns i uppsatsen så nämns dessa under pseudonym. Vi transkriberade samtliga intervjuer 

så snart som möjligt i anslutning till respektive intervjutillfälle och efter varje avslutad transkribering 

raderade vi ljudupptagningarna. Även våra transkriberingar kommer att raderas så snart uppsatsen är 

godkänd av examinator. Med hänvisning till konfidentialitetskravet valde vi att inte arbeta med 

transkriberingarna i internetdokument, detta då det skulle kunna innebära en risk att andra möjligtvis 

skulle kunna få tillgång till intervjupersonernas svar. Vi har behandlat dessa transkriberingar med 

största möjliga konfidentialitet så att ingen obehörig har kunnat ta del av informationen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Den sista principen om nyttjandekrav handlar om att den information och de uppgifter som 

framkommer under studien endast får användas i enlighet med studiens syfte och forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har tillgodosett detta krav genom att säkerställa att intervjupersonerna 

som deltog i studien var införstådda med studiens syfte och hur deras svar skulle komma att användas 

och behandlas. Vi har således endast använt intervjupersonernas svar i enlighet med studiens syfte och 

frågeställningar och kommer inte att delge övrig information som har framkommit under intervjuerna 

vidare. 

Inom all forskning är det viktigt att forskaren gör överväganden mellan å ena sida nyttan med en 

studie, och å andra sidan vilken potentiell skada intervjupersonerna och andra inblandade skulle kunna 

lida under och efter studien (Vetenskapsrådet, 2017). Med hänvisning till detta anser vi att de 

forskningsetiska överväganden som vi har redogjort för ovan har varit ett stöd för oss i att konkretisera 

våra överväganden gällande nytta och skada för deltagande i studien. Detta har styrt oss i hur vi har 

hanterat, bearbetat och även presenterat vårt material. Det har även varit ett stöd i hur vi har hanterat 

och förvarat personuppgifter, vilket har gjorts med ambitionen att intervjupersonerna ska lida så liten 

skada som möjligt under och efter studiens gång. 

Under studiens gång har vi även stött på vissa etiska dilemman som vi har behövt hantera, 

framförallt gällande konfidentialitetskravet. I flera intervjuer redogjorde kuratorerna för personliga 

utsagor och nämnde kollegor vid namn. Detta var uppgifter som vi valde att inte skriva ut vid 

transkriberingen på grund av risken för att intervjupersonerna skulle kunna komma att identifieras om 

någon obehörig fick tillgång till materialet. Vi valde även att inte skriva ut personliga anekdoter och 

annan personlig information som kuratorerna berättade om under intervjuerna av samma skäl. Vår 

bedömning är att detta har varit redogörelser som inte har varit av betydelse för att kunna besvara våra 

frågeställningar. En annan etisk frågeställning som vi har haft under studiens gång rör de två 
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intervjupersoner som arbetade på samma arbetsplats. Trots att vi var tydliga i att vi inte kommer att 

nämna någon vid namn eller presentera resultat som kan kopplas till enskilda personer finns risken att 

dessa kuratorer kände sig begränsade i hur de kunde svara på våra frågor. Vi kan således inte garantera 

att deras svar inte påverkades av det faktum att de kände till varandras deltagande i studien. Vi anser 

dock att det område som vi har valt att undersöka ligger långt ifrån intervjupersonernas personliga liv 

och vår förhoppning är av denna anledning att intervjupersonerna kände sig trygga i att besvara 

frågorna på ett sanningsenligt vis. 

4.10 Metodkritisk diskussion 

Vi anser att vår valda metod och vårt tillvägagångssätt har passat studiens syfte och frågeställningar. 

Att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer har inneburit att vi har kunnat lyfta fram 

kuratorernas egna perspektiv på det internetbaserade behandlingsarbetet. Metodvalet har även passat 

väl ihop med det fenomenologiska förhållningssätt som vi har inspirerats av under studiens gång, detta 

syftar också till att belysa de delar som intervjupersonerna själva lyfter fram. Hade vi istället valt att 

använda oss av en kvantitativ metod hade vi till skillnad från den kvalitativa ansatsen troligtvis kunnat 

nå ut till fler kuratorer, vilket hade kunnat medföra att vi hade haft möjligheten att göra statistiska 

generaliseringar av resultatet. Vi anser dock att den kvantitativa metoden inte skulle kunnat ge oss det 

material som behövdes för att kunna besvara vår forskningsfråga (Bryman, 2008/2011). Det är således 

vår forskningsfråga som har fått styra valet av metod. 

Under studiens gång har vi upptäckt olika metodologiska svårigheter varav en rör vårt urval. Det 

internetbaserade arbetet är, som tidigare nämnts, en relativt ny utveckling inom hälso- och sjukvården, 

och det har därför varit svårt att finna intervjupersoner som arbetar praktiskt med detta i dagsläget. 

Inför intervjuerna hade vi begränsad kunskap om våra intervjupersoners praktiska erfarenhet av att 

arbeta med internetbaserad behandling, och vi fann tidigt att kuratorerna i vår studie saknade sådan 

erfarenhet. En konsekvens av våra intervjupersoners brist på praktisk kunskap om internetbaserade 

behandlingsmetoder har följaktligen varit att kuratorernas resonemang har utgått från deras egen 

förståelse och inte från konkret praktisk kunskap, och att dessa därmed också har varit av en mer 

spekulativ karaktär. Det betyder att de slutsatser som kan dras av vår studie måste betraktas utifrån 

förståelsen för att kuratorerna har resonerat kring hur de tror och kan föreställa sig att sådana metoder 

skulle fungera i det praktiska arbetet. Hade vi istället haft möjligheten att intervjua kuratorer som 

praktiskt arbetar med internetbaserade behandlingsmetoder hade vi sannolikt kunnat få mer konkreta 

och praktiknära svar. Detta hade i sin tur kunnat bidra till att studiens slutsatser hade haft en starkare 

förankring i den praktiska verksamheten. 

I relation till detta upptäckte vi en annan metodologisk svårighet som inträffade under insamlingen 

av vår empiri. På grund av kuratorernas brist på praktisk erfarenhet av det internetbaserade 

behandlingsarbetet fann vi att kuratorerna stundtals under intervjuerna tyckte att det var svårt att 

besvara våra öppna frågeställningar. Detta ledde till att majoriteten av kuratorerna vid flertalet 
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tillfällen under intervjuernas gång önskade förtydliganden och mer styrda frågor. Detta var något vi 

ville undvika då vår forskningsansats och vårt teoretiska perspektiv kräver att kuratorerna själva ska 

berätta om hur de konstruerar sin förståelse av internetbaserad behandling. Vi fick därför vara än mer 

tydliga när vi inledde intervjuerna med att presentera det forskningsområde som vi ämnade undersöka, 

vilket vi upplevde innebar att kuratorerna kände sig mer säkra i hur de kunde svara. Det var 

följaktligen en utmaning under intervjuernas gång att balansera intervjupersonernas önskan om mer 

tydlighet, samtidigt som vi ville vara studiens syfte och forskningsansats trogen. 
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5. Resultat 

Vi kommer här att presentera studiens resultat som består av fyra skilda teman. Då det är ett specifikt 

och avgränsat område som vi har valt att undersöka kommer vissa delar i våra skilda teman 

återkomma. Många teman har berört liknande aspekter och resultaten går således ofrånkomligen in i 

varandra. Vi menar att detta pekar på komplexiteten inom forskningsområdet. Vi har utifrån empirin 

och studiens syfte valt ut följande teman: en ambivalent inställning till ett internetbaserat 

behandlingsarbete, betydelse av att ses ansikte mot ansikte, patienten i fokus och det internetbaserade 

behandlingsarbetet bör ses som ett komplement. 

5.1 En ambivalent inställning till ett internetbaserat arbete  

Ett tema som framträdde under bearbetningen av vår empiri var att kuratorerna hade en ambivalent 

inställning till det internetbaserade behandlingsarbetet. Vi kunde märka av denna ambivalens i 

intervjupersonernas enskilda resonemang, där det var tydligt att de hade motstridiga tankar kring ett 

sådant arbete. Vi kunde även utläsa en variation i gruppen i hur de var ambivalenta och i hur de 

diskuterade kring internetbaserade behandlingsmetoder. Intervjuerna kännetecknades av skillnader i 

resonemang och framförallt i vilken mening de tillskrev de olika delarna i ett behandlingsarbete. Trots 

skillnader anser vi dock att det framstod som tydligt att kuratorerna ser på det internetbaserade arbetet 

med en kritisk blick och att de är tveksamma till sådana metoders syfte i det psykosociala arbetet. 

Ambivalensen hos kuratorerna visade sig främst genom att de alla inledningsvis under intervjuerna 

berättade att de i olika stor utsträckning var positivt inställda till ett internetbaserat behandlingsarbete, 

men att samtliga sedan under intervjuerna beskrev att de kunde se stora svårigheter med sådana 

metoder i det praktiska arbetet. 

Jag är positiv… Men det funkar inte riktigt på det viset i det här jobbet faktiskt. Jag har lite svårt att se 

hur det skulle kunna vara utformat. Det ligger ganska långt ifrån mitt arbete. (Intervjuperson 9) 

 

Dessa formuleringar var ett återkommande tema under intervjuerna, att kuratorerna å ena sidan gav 

uttryck för att de skulle kunna tänka sig att arbeta internetbaserat, men att de å andra sidan i de flesta 

fall diskuterade kring att det skulle vara svårt, om inte omöjligt, att använda sig av sådana metoder i 

praktiken. 

 

Det har ju precis dragit igång det här med internetbaserad behandling och man får ju ge det en chans 

tänker jag. Så ska ju vi också tänka, vi ska ju tänka framåt... Men just nu är det lite osäkert ändå tycker 

jag... Hur effektivt det här egentligen är. (Intervjuperson 3) 

 

Vi tolkar det som att kuratorerna delvis har en önskan eller möjligtvis känner krav på sig att vara 

öppna inför nya metoder i behandlingsarbetet, men även i de resonemangen kan vi se tydliga tecken på 

ambivalenta tankar inför internetbaserade behandlingar. 



 41 

Kuratorerna gav under intervjuerna uttryck för stora osäkerheter inför ett behandlingsarbete där 

kommunikationen sker via skrift och utan att behandlare och patient ser varandra ansikte mot ansikte. 

En kurator som inledningsvis beskrev att hen var positivt inställd till att bedriva åtminstone vissa delar 

av behandlingsarbetet via internet uppgav senare under intervjuns gång följande: 

 

Men jag tänker bara att internetbehandling inte kommer att ge något bra. Det tror jag faktiskt inte. För 

framtiden alltså, att ta bort den här kontakten. Det blir för mycket för människor. (Intervjuperson 10) 

 

Detta citat tolkar vi som ett uttryck för en oro och en tveksamhet över att förlora det personliga mötet i 

och med ett internetbaserat behandlingsarbete, vilket flera av kuratorerna på olika sätt 

uppmärksammade. En annan kurator beskrev tveksamheten på följande sätt: 

 

Jag har lite svårt att se hur det skulle fungera faktiskt… Att man inte har den direkta kontakten. Det är 

naturligtvis en nackdel. (Intervjuperson 9) 

 

Utifrån detta är vår tolkning att kuratorernas främsta ambivalens inför ett internetbaserat 

behandlingsarbete ligger i den avsaknad av personliga möten ansikte mot ansikte som ett sådant arbete 

skulle innebära. Flertalet kuratorer betonade under intervjuerna att patienterna vill och behöver 

personliga möten med sin behandlare. Det står även klart att kuratorerna själva i stor utsträckning 

värnar om de personliga mötena. De uttryckte att det är så de är vana vid att arbeta och vidare att det 

personliga är det som lockar med arbetet. 

 

Att inte ha någon social kontakt... Man klipper rätt mycket då. Man har läkare på nätet, man har sin 

terapeut på nätet, det blir bara, vart är det personliga? Alltså vi behöver ju ha de här personliga mötena. 

Tror jag på i alla fall. (Intervjuperson 10) 

 

Vi förstår det som att kuratorerna menar att det personliga mötet är centralt i behandlingsarbetet och 

vidare att det innebär mer än bara språklig kommunikation. Kuratorerna belyste under intervjuerna att 

mycket av interaktionen är tyst och består av annat än ord och skrift. De berättade att aspekter som 

ögonkontakt, hållning och kroppsspråk är värdefulla kommunikativa aspekter som ger kuratorn fler 

verktyg för att kunna förstå patienten. 

 

Kommunikation är ju så många delar. Det är ju liksom röstläge, det är ansiktsfärg, det är blick… Hur man 

rör sig… Ibland hur man doftar till och med. Det är sådana saker. Saker och ting blir liksom självklara i 

rummet. (Intervjuperson 4) 

 

Vi tolkar det som att kuratorerna är vana vid att arbeta på olika sätt med patienten i rummet, ett sätt att 

utföra arbetet på som ligger långt ifrån hur internetbaserade behandlingsmetoder är uppbyggda, vilket 

skulle kunna förklara kuratorernas ambivalenta inställning. Vår förståelse utifrån detta är att 

kuratorerna anser att det personliga mötet innehåller centrala delar som hjälper dem att tolka och förstå 

patienten på ett mer fördjupat sätt än de skulle ha gjort om de inte hade personen framför sig. 
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Kuratorerna beskrev även kring detta under intervjuerna att ett internetbaserat behandlingsarbete 

ofrånkomligen skulle innebära att vissa aspekter som de menar att många patienter behöver, skulle gå 

förlorade. 

 

Jag tänker att mycket i mötet, den här ordlösa bekräftelsen, det här ordlösa härbärgerandet. Att som 

terapeut kunna förmedla bekräftelse. Det är liksom så många viktiga delar. Och en del patienter kan ju 

behöva jättemycket av det. Vi möter ju patienter som har haft väldiga svårigheter i den tidiga 

anknytningen och sådär. Och där är ju det här personliga mötet oerhört viktigt. (Intervjuperson 6) 

 

Även detta var resonemang som återkom under flera intervjuer, att patienterna ofta önskar och 

dessutom har ett behov av att få träffas ansikte mot ansikte. Vår tolkning är att en betydande del av 

oron kring internetbaserade metoder kretsar kring just detta, en oro hos kuratorerna över att inte kunna 

möta patienten på det vis som patienten behöver. En annan kurator uttryckte sig om det personliga 

mötet på följande vis: 

 

Det personliga mötet innehåller saker som ibland kan vara svårt för patienter att sätta ord på… Just 

bekräftelse, blickar. Det är sånt som väcks i atmosfären i ett gott möte. (Intervjuperson 4) 

 

Utifrån vår tolkning råder det inga tvivel om att kuratorerna ser på det personliga mötet som en central 

del i behandlingsarbetet, detta då alla intervjupersoner lyfte och resonerade kring hur ett 

behandlingsarbete skulle påverkas av att behandlare och patient inte såg varandra ansikte mot ansikte.  

Trots att samtliga kuratorer lyfte fram att personliga möten är viktiga i en behandling, så är det 

dock tydligt att det finns ambivalenta tankar hos kuratorerna även i detta. I resonemangen kring 

betydelsen av personliga möten gav kuratorerna återigen uttryck för motstridiga känslor. 

 

På primärvårdsnivå, vi arbetar ju med allt möjligt här, men principiellt tycker jag egentligen att ja… Ska 

vi ha med varandra och göra så måste vi ses och få till en relation. Fast... Det kräver ju inte fysisk kontakt 

varenda gång egentligen… Det kan ju variera egentligen. (Intervjuperson 9) 

 

Kuratorn betonade således inledningsvis i sitt resonemang vikten av att faktiskt ses ansikte mot 

ansikte, för att sedan tillstå att behandlare och patient för den sakens skull inte måste ses personligen 

vid varje behandlingstillfälle. Våra intervjuer präglades av liknande uttalanden och resonemang som 

än tydliggjorde kuratorernas ambivalens inför det internetbaserade behandlingsarbetet med patienter 

med psykisk ohälsa. 

I relation till detta har vi kunnat se en variation i kuratorernas resonemang. Även om samtliga 

kuratorer uppvisade ambivalenta tankar så uppfattade vi det som att kuratorernas svar i flera 

avseenden skilde sig åt i gruppen. Vissa kuratorer beskrev att de värderade det personliga mötet som 

det mest betydelsefulla i en behandling och att detta var överordnat alla andra aspekter. Andra 

kuratorer ansåg istället att det finns annat i behandlingsarbetet som är viktigare än att ses ansikte mot 

ansikte. En kurator beskrev denna inställning på följande vis: 
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Alltså rent fysiskt, att man ska vara i samma rum är ju inte det viktigaste …. Det viktigaste är bara att 

man ska ha den här alliansen. (Intervjuperson 7) 

 

De kuratorer som gav uttryck för att behandling inom det psykosociala arbetet inte kräver att 

behandlare och patient alltid ses ansikte mot ansikte, betonade att andra aspekter såsom patientens tro 

på metoden och alliansen dem emellan, har större betydelse än det personliga mötet, för hur väl en 

behandling kommer att fungera. Vår tolkning är att dessa kuratorer också generellt sett var mer 

positivt inställda till att arbeta internetbaserat i någon utsträckning, än de som var av motsatt åsikt. De 

kuratorer som istället betonade det personliga mötets värde som överordnat alla andra faktorer i 

behandlingsarbetet, hade generellt sett svårare att se hur ett internetbaserat arbete skulle kunna 

fungera, ens som ett komplement i arbetet. Vår tolkning utifrån att detta är att inställningen till det 

internetbaserade arbetet till stor del var avhängigt på vilket värde kuratorerna tillskrev det personliga 

mötet i behandlingsarbetet. 

Sammanfattningsvis är vår tolkning att det står klart att kuratorerna i olika stor utsträckning kan 

tänka sig att arbeta med internetbaserad behandling, men att deras inställning består av motstridiga 

känslor. Resultatet visade att kuratorerna anser att det internetbaserade behandlingsarbetet är ett 

komplext sådant där det saknas enkla svar. Det finns ingen samstämmig syn i hur kuratorerna 

konstruerar och förstår det internetbaserade arbetet, utöver att de kan se att det är mångfacetterat. 

Kuratorernas resonemang blir därför också motsägelsefulla och ambivalenta i sin natur. 

5.2 Betydelsen av att ses ansikte mot ansikte mot ansikte 

I resonemangen kring det internetbaserade behandlingsarbetet kunde vi se att ett centralt tema i 

diskussionen rörde hur pass betydelsefullt det är för behandlingen att behandlare och patient möts 

ansikte mot ansikte, och vidare hur alliansen påverkas av ett internetbaserat arbete. Kuratorerna 

beskrev att de anser att det personliga mötet som sker ansikte mot ansikte är en central del i det 

psykosociala arbetet. De berättade även att de upplever att personliga möten ger nyans till det 

patienten uttrycker, något som de flesta hade svårt att se skulle vara möjligt att få på samma vis genom 

skriftlig kommunikation. Det är tydligt att kuratorernas inställning till ett internetbaserat arbete till stor 

del beror på huruvida de tror att det är möjligt att skapa en allians med patienten via en 

internetbehandling. Alliansen beskrevs som bärande i relationen och att det är en grundförutsättning 

för att kunna bedriva ett behandlingsarbete. 

 

Man måste ha alliansen med patienten… Det är den som bär allting. (Intervjuperson 8) 

 

Vi kunde se att det fanns en samstämmighet bland våra intervjupersoner i hur viktig alliansen mellan 

behandlare och patient är. Samtliga kuratorer uppgav att alliansen är en central del i behandlingen. Vi 

kunde däremot se en skillnad bland intervjupersonerna i huruvida de ansåg att det var möjligt att skapa 
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en allians även vid en internetbaserad behandling. Vissa kuratorer ansåg att det var möjligt att skapa 

en likvärdig allians via internet som vid personliga möten, vilket en kurator beskrev på följande vis: 

 

Alltså rent så här fysiskt att man ska vara i samma rum är ju inte det viktigaste enligt några studier som 

jag har sett. Utan att det viktigaste är bara att man ska ha den här alliansen, som man ju kan skapa på lite 

olika sätt. Så det är väl det. Så nej, jag tror inte att det är någon begränsning att inte vara i samma rum. 

Det tror jag inte. (Intervjuperson 7) 

 

Vår tolkning är att dessa kuratorer menar att alliansen är det viktigaste för att en behandling ska 

fungera och att personliga möten inte nödvändigtvis betyder att behandlingen blir bättre än den skulle 

ha blivit vid en internetbaserad sådan. Andra kuratorer hade dock svårare att se att det skulle vara 

möjligt att skapa en allians via internetbaserad behandling just för att de ansåg att alliansbyggande 

kräver personliga möten.  

 

Alltså jag tycker att det är viktigt, jag som kurator, tycker att det är viktigt för att det är så vi jobbar. Det 

är alliansen… Det är den vi ska skapa och jag tycker att det låter lite svårt att skapa allians via internet. 

(Intervjuperson 3) 

 

I dessa resonemang har vi följaktligen kunnat se att kuratorernas åsikter och inställningar kring 

alliansbyggande skiljer sig åt i gruppen. Vissa ansåg att det var fullt möjligt att bygga allians via 

internet, medan andra beskrev det som en omöjlighet, rentav en “utopi”. Trots detta beskrev 

majoriteten av kuratorerna dock att de kunde se att de patienter som önskar kommunicera och få 

behandling via internet, troligtvis skulle få en bättre allians med behandlaren än vid personliga möten, 

just för att behandlingen då skulle ske utifrån deras önskemål. Vår tolkning utifrån det är att de flesta 

kuratorerna ser att alliansen mellan behandlare och patient kan skapas på många olika sätt, och att det 

centrala i frågan främst rör patientens egen inställning till behandlingen. 

I intervjuerna reflekterade kuratorerna återkommande kring betydelsen av att vara i rummet 

tillsammans med patienten och att fysiskt kunna se patienten. De beskrev att den största förlusten med 

ett internetbaserat arbete ur den aspekten var att de skulle gå miste om faktorer som kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. 

 

Jag förlorar ju liksom kroppsspråket och den här tysta kunskapen att man kan känna någonting… Man 

förlorar ju det här med överföring och motöverföring… Att man kan känna att den här patienten mår 

mycket sämre än han eller hon säger. Att man känner det. Och det undrar jag hur man ska kunna få via 

nätet. För det är så subtilt. Så det där finliret det går ju förlorat. (Intervjuperson 2) 

 

Kuratorerna anser således att ett internetbaserat arbete också innebär en förlust av vissa delar i ett 

patientmöte som de ser som mycket värdefulla för att kunna förstå och tolka patienten. De beskrev att 

mycket handlar om nyanser och att ”läsa mellan raderna” vilket de menade skulle vara svårare att göra 

om de inte såg varandra ansikte mot ansikte. Vi tolkar detta som att det finns en osäkerhet bland de 

flesta kuratorerna i hur de praktiskt skulle kunna behandla patienter via internet. Flera av kuratorerna 
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berättade under intervjuerna att de egentligen inte tycker om att interagera via skrift just för att 

kommunikationen blir “endimensionell” och “platt”. De beskrev att det skulle vara svårare att hitta ett 

djup i diskussionerna och vidare att risken för missförstånd och feltolkningar skulle bli större. En 

kurator beskrev gällande att kommunicera via skrift att: 

 

Jag tror att det är svårt. Jag tänker att det blir väldigt mekaniskt liksom det här med språket... Att man inte 

når varandra riktigt. Det blir avhugget på något vis och alla aspekter kommer inte med. (Intervjuperson 1) 

 

Vår tolkning utifrån detta är att kuratorerna värnar om det traditionella psykosociala arbetet. Det är 

tydligt att det är så de är vana vid att arbeta och vidare uttryckte flera kuratorer att de trivs bra med hur 

arbetet ser ut i dagsläget med personliga möten. De beskrev bland annat att kontakten med patienterna 

är den delen av arbetet som de uppskattar mest. Vi förstår det som att detta är något som påverkar hur 

de ser på internetbaserad behandling. Utifrån detta diskuterade kuratorerna vidare kring andra 

svårigheter som de kunde se med skriftlig interaktion. 

 

Det är mycket som liksom går förlorat. En del kan liksom skriva och få en väldigt fin fasad. Men man kan 

också ha svårt att skriva… Jag tänker… Där man också kan missbedöma patienter …. Och där säger ju 

mötet mycket, mycket mer. (Intervjuperson 4) 

 

Vi tolkar det som att det finns en konkret oro hos kuratorerna över att internetbaserade behandlingar 

innebär större risker för att kuratorerna ska missa viktiga signaler i patientens mående, som skulle vara 

lättare att uppfatta vid personliga möten. 

Sammanfattningsvis är vår tolkning att kuratorerna anser att det personliga mötet ansikte mot 

ansiktet är svårt att ersätta och att det är en viktig del i behandlingsarbetet. Vi har kunnat se att det 

finns en samstämmighet hos kuratorerna i hur viktig alliansen är för en behandling, däremot har vi 

kunnat skönja en skillnad i hur de resonerar kring på vilka olika sätt en allians kan skapas. 

Kuratorerna uttryckte även under intervjuerna att de flesta patienter som de möter har ett stort 

behov av personliga, fysiska möten. De upplevde utifrån dessa erfarenheter att efterfrågan hos 

patienterna efter internetbaserad behandling är relativt liten inom primärvården. 

 

Jag tycker att jag har upptäckt att det här personliga mötet och att träffa en person som lyssnar verkligen 

är en bristvara i dagens samhälle. Människor vill komma och prata. Ibland brukar jag säga, det här kanske 

låter lite konstigt, men vårdcentralen är nästan som den nya kyrkan. Man ringer eller går till vårdcentralen 

för väldigt mycket, och mycket visar sig också vara existentiella frågor. (Intervjuperson 2) 

 

5.3 Patienten i fokus 

Ett annat tema som framträdde tydligt under samtliga intervjuer var ett fokus på patienten och på hur 

dennes förmågor och livssituation påverkar kuratorernas inställning till ett internetbaserat 

behandlingsarbete. Kuratorerna resonerade nästan uteslutande kring hur patienten påverkas, eller 

skulle kunna påverkas, av en internetbaserad behandling. De resonerade också kring patientens 
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livssituation och förmågor samt varför dessa är värdefulla aspekter att lyfta fram i diskussionen kring 

ett sådant behandlingsarbete. 

Kuratorerna var under intervjuerna rörande överens om att ett internetbaserat behandlingsarbete 

främst får konsekvenser för patienterna. De beskrev att ett sådant arbete ställer stora krav på 

patienterna vad gäller språklig förståelse och motivation till att genomgå behandlingen. Vidare 

berättade dem att det psykosociala arbetet handlar om att hjälpa och stötta individer att våga tänka på 

andra sätt och framförallt att agera på andra sätt än tidigare. Patienter som söker kuratorskontakt inom 

primärvården har ofta skilda problembilder, men gemensamt är att de alla behöver stöd i att göra 

positiva förändringar i sina liv. För att patienterna ska våga göra det beskriver kuratorerna att det krävs 

en tillit mellan behandlare och patient. I behandlingsarbetet krävs det således att patienten i någon 

utsträckning litar på behandlaren och på metoden i sig. 

 

Alltså patienten måste ju ha tillit till metoderna, för ska man exponera sig för något som är jättejobbigt så 

krävs det att patienten tror på det här och att jag kan förmedla att det här är faktiskt det som hjälper dig 

framåt. Även om det är jättejobbigt i stunden så kommer det att bli bättre på lång sikt. (Intervjuperson 8) 

 

Vi förstår det som att kuratorerna menar att avsaknaden av tillit till metoden hos patienten innebär att 

patienten inte kommer att kunna tillgodogöra sig behandlingen, vilket flera kuratorer problematiserar 

utifrån det faktum att internetbaserade behandlingsmetoder är nya och att patienterna kanske av denna 

anledning kommer att ha svårt att känna tillit till metoden. Vår tolkning är att dessa resonemang också 

grundar sig i en tanke hos kuratorerna över att de vid en eventuell i implementering av sådana metoder 

önskar tydlig evidens på hur metoderna fungerar. Detta för att de själva i sin tur ska kunna förmedla 

till patienten att den kommer att fungera. 

Kuratorerna beskrev vidare under intervjuerna att det är långt ifrån alla patienter som skulle klara 

av att genomgå en internetbehandling, just för att sådan behandling ställer stora krav på att patienten är 

självgående och har motivationen som behövs för att förändra sitt liv. Vi tolkar det som att kuratorerna 

ser att internetbaserad behandling i det avseendet skiljer sig från traditionell sådan. Kuratorerna 

betonade att sådan behandling kräver att patienten är sin egen “arbetsledare”, att denna kan avsätta tid 

för att genomföra sina uppgifter och för att hålla kontakt med behandlaren. 

 

Det måste vara en motiverad patient som har egen motor att göra sina uppgifter. Och som har förmåga att 

kunna tolka det som står och kunna omvandla det och reflektera utifrån det som uppgifterna är. 

(Intervjuperson 8) 

 
Jag tror att det här fungerar säkert på en del patienter... Patienter som är aktiva... Som är väldigt med i 

behandlingen och driver detta... För det är ingen som driver detta åt dem… Det är ju det de bygger på. 

Och det krävs ganska mycket av patienterna för att kunna göra en sån här internetbehandling. 

(Intervjuperson 3) 

 

Kuratorerna berättade att internetbaserad behandling även kräver att patienten är reflekterande och 

klarar av att föra processen vidare, något som kuratorerna ofta upplever att patienterna behöver stöd i. 
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Vi tolkar det som att detta väcker frågor hos kuratorerna kring hur de kan finnas där för patienten på 

bästa sätt om de inte ser varandra och kanske inte heller kan interagera i realtid. 

Under intervjuerna lyfte kuratorerna att en central aspekt att ta hänsyn till gällande internetbaserad 

behandling rör språk. Kuratorerna upplevde att det ibland finns språkliga barriärer mellan dem och 

patienterna, och att detta kan röra sig om personer som inte är vana vid att kommunicera via skrift, 

personer som har låg utbildningsbakgrund eller som inte kan språket. Kuratorerna beskrev att det helt 

enkelt är avgörande att patienten har en god förståelse för det språk som används för att ens kunna ta 

del av en sådan behandling. 

 

Det känns som att det blir ganska stora krav på dem …. Du måste kunna förstå vad man menar för att 

sitter vi i ett samtal såhär, face-to-face, då kan man ju ställa, nej men nu förstod jag inte vad du menar. 

Eller jag märker när patienten svarar på frågan att nej det var inte alls det jag frågade. Då kanske det är 

jag som varit otydlig och då får jag ställa frågan igen eller förklara, vad menar jag, vad tänker jag. Då kan 

man rätta till saker och ting. Men har du skrivit i en text då blir det väldigt mycket korrespondens fram 

och tillbaka. (Intervjuperson 10) 

 

Kuratorerna kan således identifiera att kommunikativa svårigheter är en aspekt som skulle kunna vara 

problematisk i mötet med patienter. De beskrev vidare under intervjuerna att de inte sällan möter 

patienter som av olika skäl har svårt att tillgodogöra sig information skriftligt och att en 

internetbaserad behandling skulle innebära en stor svårighet för dessa patienter. 

En annan aspekt som kuratorerna lyfte var att en patients ekonomiska förutsättningar är ytterligare 

en faktor som har betydelse för huruvida patienten har de resurser som krävs för att genomgå en 

behandling via internet. Vi förstår det som att kuratorerna är överens om att förutsättningarna för att 

kunna tillgodogöra sig en behandling på internet kräver en hel del praktisk utrustning såsom 

exempelvis tillgång till en dator eller telefon samt internetuppkoppling. Framförallt lyfte kuratorerna 

att patienter som lever i socioekonomiskt drabbade områden inte alltid har den ekonomiska 

möjligheten som krävs för denna behandlingsmetod. Vår tolkning utifrån detta är att det finns en oro 

hos kuratorerna att vissa patienter ofrånkomligen skulle bli exkluderade från sådana internetbaserade 

behandlingsmetoder på grund av ekonomiska förutsättningar. 

 

Man vänder sig till en viss form av människor när man vänder sig till det här... Så man måste tänka så att 

man inte vänder sig bort från, alltså att man inte selekterar vissa. (Intervjuperson 6) 

 

Kuratorerna beskrev således att ett internetbaserat arbete vänder sig till vissa specifika målgrupper och 

att detta är något som behandlarna måste vara medvetna om. Att vissa grupper blir exkluderade är 

problematiskt av flera skäl, inte minst då kuratorerna beskrev att de mest psykiskt utsatta människorna 

också ofta är mest ekonomiskt drabbade. 

Vår tolkning är att kuratorerna är positiv inställda till ett internetbaserat behandlingsarbete om det 

handlar om patienter som önskar och bedöms klara av en sådan behandling. Gäller frågeställningen 
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däremot ett ökat fokus på internetbaserad behandling generellt sett i alla patientgrupper kan vi däremot 

skönja en tveksamhet hos kuratorerna. En kurator resonerade kring detta på följande vis: 

 

Ja alltså, det är så olika från person till person. Och det tycker jag är viktigt, det är ju våran kompetens, att 

vi måste förbehålla oss rätten att välja metod. Annars blir det ju jättekonstigt. Annars blir det ju så att man 

kan fara ut och… Liksom… Det måste ju liksom vara på vetenskaplig grund och sådär. Men det skulle bli 

väldigt enkelriktat om man sa att liksom nu ska vi bara ha det eller bara det. Jag tror inte att patienterna 

skulle bli så nöjda då. (Intervjuperson 2) 

 

Kuratorerna uttryckte att det är viktigt att de som behandlare har något att säga till om vad gäller val 

av metod i arbetet, något som de alla uppgav att de har i dagsläget. De beskrev även vidare att alla 

patienter är olika och att det är behandlarens uppgift att bedöma vilken behandling som bäst avhjälper 

patientens problem. 

 

Det är sånt spektrum, så det skulle inte gå att ha en fyrkant som man stoppar in alla patienter i. Det går 

inte. Utan man måste liksom fråga sig… Vart befinner sig den här patienten här och nu och vad är hon 

eller han beredd att ställa upp med. (Intervjuperson 9). 

 

Vår tolkning är att kuratorerna lägger stor vikt vid bedömningen av patientens problematik och 

livssituation för att kunna avgöra vilken metod som passar patientens behov av stöd och behandling. 

Flera av kuratorerna beskrev under intervjuerna att ett “kriterium” för att en patient ska klara av en 

internetbaserad behandling är att de har ett socialt liv i övrigt. De berättade att de ibland träffar 

patienter som lever isolerat utan sociala relationer och att dessa är i särskilt stort behov av att fysisk få 

träffa sin behandlare. En kurator beskrev utifrån detta följande: 

 

Du missar den sociala interaktionen! Jag har jättemånga patienter som knappt någonsin träffar en annan 

människa… Där behöver man motivera jättemycket för att ens få dem att gå ut att göra någonting. 

(Intervjuperson 5) 

 

Som vi har presenterat i denna del av resultatet så finns det flera olika aspekter som kuratorerna 

resonerar kring när det gäller patientens förmågor och livssituationer. Det är tydligt att samtliga 

kuratorer har resonerat med patientens bästa i fokus under dessa intervjuer. De lyfte alla fram att både 

patienternas inställning, den språkliga förståelsen samt de ekonomiska förutsättningarna påverkar 

patientens möjligheter att ta del av internetbaserade behandlingsmetoder. Vår tolkning är således 

sammanfattningsvis att frågan om en internetbaserad behandling skulle vara gynnsam måste diskuteras 

i relation till de patienter det handlar om. 

 
5.4 Det internetbaserade arbetet bör ses som ett komplement  

Kuratorerna resonerade kring det internetbaserade arbetets funktion inom det psykosociala arbetet och 

kring vilka delar som skulle kunna passa bättre respektive sämre att bedriva via internet. Vi kunde i 

dessa resonemang urskilja ett gemensamt perspektiv bland kuratorerna i att det internetbaserade 
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behandlingsarbetet i bästa fall skulle kunna fungera som ett komplement i arbetet. Kuratorerna beskrev 

att ett sådant arbete skulle kunna komplettera vissa delar av arbetet, men att det inte skulle kunna 

ersätta den traditionella behandlingen helt och hållet. Detta med utgångspunkt i att centrala delar av 

den sociala interaktionen går förlorad när behandlare och patient inte ser varandra ansikte mot ansikte. 

 

Jag ser det som ett komplement. Inte som en huvudbehandling. Det tror jag inte att folk vill ha faktiskt. 

Det här att man inte får se varandra. (Intervjuperson 6) 

 

Kuratorerna beskrev under intervjuerna att de kunde se att det internetbaserade arbetet skulle kunna ha 

vissa värdefulla funktioner, men betonade också att ett sådant arbete skiljer sig mycket åt från hur de 

arbetar i dagsläget. Många av kuratorerna berättade att den sociala interaktionen som sker vid fysiska 

möten är något som de använder sig mycket av i behandlingsarbetet. De beskrev att de ofta arbetar 

med patienterna “i rummet”, bland annat genom exponerings- och avslappningsövningar. Vidare 

berättade kuratorerna att det fysiska mötet ofta ger mycket mer information om patienten än bara det 

som patienten berättar. 

 

Man ser ju väldigt mycket så här på kroppsspråk hur de mår... Och sättet att prata och så... Man får ju 

ändå mycket information genom att bara se en person. (Intervjuperson 5) 

 

Vår tolkning är att kuratorerna upplever att det personliga, fysiska mötet är en central del i 

yrkesutövandet som är svårt att ersätta. Vi tolkar det även som att kuratorerna kan se att ett 

internetbaserat arbete ofrånkomligen skulle innebära stora skillnader i hur de skulle kunna arbeta med 

patienten. Detta då de under intervjuerna återkommande beskrev att flera centrala aspekter av 

interaktionen skulle gå förlorade om de inte såg varandra. 

Kuratorerna kunde även se möjligheter med internetbehandlingar och de lyfte främst fram att 

sådana metoder skulle kunna innebära en ökad tillgänglighet och effektivitet, framförallt för patienten. 

 

Och sen tänker jag också det här att… Jag menar folk jobbar ju. Det tar ju även tid att genomföra en 

internetbehandling, men att då kan man kanske göra det när man själv kan välja tiden, när man har tiden. 

Det blir lättare och det blir en annan tillgänglighet för patienten. (Intervjuperson 2) 

 

Vi tolkar det som att kuratorerna således kan se att internetbehandlingar har potentialen att öka 

tillgängligheten till psykosocial behandling för patienterna. Vissa av de intervjuade lyfte att de redan i 

början av en kontakt skulle kunna tänka sig att vissa delar eller uppgifter skulle kunna göras via 

internet. Kuratorerna nämnde bland annat att insamlandet av exempelvis data inför ett första möte 

skulle kunna lämnas via internet. De beskrev vidare att det även skulle kunna vara hjälpsamt vid 

uppföljningar eller mellan olika besök. 

 

Speciellt tror jag att det skulle vara bra som ett komplement eftersom vi har så korta behandlingar här och 

ibland så dröjer det 2 till 3 veckor innan jag träffar patienten igen och då skulle det vara bra att de körde 
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på lite själv hemma. För det är det som krävs om det faktiskt ska bli bättre.. Att faktiskt jobba med dig 

själv. (Intervjuperson 5) 

 

Kuratorerna belyste under intervjuerna att det är helt avgörande att en patient, under vilken behandling 

som helst, fortsätter att arbeta med sig själv hemifrån. Utifrån dessa resonemang tolkar vi det som att 

kuratorerna kan se att internetbaserade behandlingsmetoder skulle kunna vara ett bra komplement i 

arbetet för att möjliggöra att patienterna kan arbeta även hemifrån. 

Flera kuratorer lyfte att en annan möjlighet med internetbaserad behandling är att patienten inte 

behöver ta sig till vårdcentralen för att få behandling varje gång. Kuratorerna uppgav att de ofta är i 

kontakt med patienter som av olika skäl har svårt att ta sig till vårdcentralen, och att en internetbaserad 

behandling skulle gynna dessa patienter. 

 

Möjligheter är ju att… Jag menar patienten behöver inte ta sig hit. Det är ju en solklar fördel för ibland är 

de ju förhindrade att komma. Det kan vara rent kommunikationsmässigt, att man är sjuk eller inte orkar 

eller så. Så visst finns det fördelar då med internetbehandling… Att de inte behöver ta sig hit fysiskt. 

(Intervjuperson 3) 

 

Vår tolkning är således att samtliga kuratorer kan se att internetbaserade behandlingsmetoder skulle 

kunna vara ett bra komplement i det psykosociala arbetet, främst med hänvisning till den ökade 

tillgänglighet som dessa metoder innebär för patienterna. Synen skiljer sig dock något åt mellan 

kuratorerna gällande i vilken utsträckning det internetbaserade arbetet skulle kunna användas. Vissa 

kuratorer menade att ett sådant arbete endast skulle kunna användas i en begränsad utsträckning, 

medan andra såg att sådana behandlingsmetoder skulle kunna komplettera stora delar av arbetet. 

Gemensamt för alla var dock att de såg på internetbaserad behandling som endast ett komplement till 

det traditionella behandlingsarbetet. 

 

Även om jag tror att det kan vara bra så skulle jag inte gå så långt och säga att det kan ersätta för jag vet 

ju att vissa patienter vill vara i rummet och se exakt vad som händer och så där. (Intervjuperson 7) 

 

Under intervjuernas gång har det varit tydligt att åsikterna hos kuratorerna kring hur pass väl och i 

vilken utsträckning ett internetbaserat behandlingsarbete skulle kunna fungera skiljer sig åt. Vår 

tolkning är att detta återigen kan bero på forskningsområdets komplexitet. Utifrån kuratorernas 

resonemang ser vi det som tydligt att det inte finns några enkla svar gällande i vilken utsträckning det 

internetbaserade behandlingsarbetet skulle kunna komplettera det traditionella behandlingsarbetet. Det 

är helt enkelt en komplicerad fråga som saknar självklara svar. Det faktum att samtliga kuratorer hade 

inställningen att det internetbaserade arbetet främst bör ses som ett komplement i det psykosociala 

behandlingsarbetet, och inte som en ersättning, tolkar vi som ännu ett uttryck för det personliga mötets 

betydelse i behandlingsarbetet. 
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6. Analys 

I detta avsnitt presenterar vi analysen av vår empiri och vi inleder varje avsnitt med en kort 

sammanfattning av temat. Analysen har skett med hjälp av den symboliska interaktionismen, som är 

intresserad av att förklara och förstå social interaktion, samt med hjälp av vår tidigare forskning. I 

likhet med resultatet kommer vissa delar att gå in i varandra och återkomma i flera teman. 

 

6.1 Analys av en ambivalent inställning till ett internetbaserat arbete 

Resultatet visade att kuratorerna har en ambivalent inställning till ett internetbaserat arbete, vilket 

visade sig i intervjuerna genom sättet de resonerade kring sådana metoder. Alla kuratorer uppgav att 

de skulle kunna tänka sig att arbeta via internet i behandlingsarbetet i någon utsträckning. Vi fann 

dock trots denna positiva inställning att det var få som faktiskt trodde att sådana behandlingsmetoder 

skulle vara användbara i den praktiska verksamheten. Kuratorerna betonade under intervjuerna att en 

central del i behandlingsarbetet är att se patienten ansikte mot ansikte. De menade att det personliga 

mötet innehåller aspekter som hjälper dem att få en god bild av patientens mående och livssituation. 

De uttryckte även att det traditionella arbetet som sker ansikte mot ansikte innebär en trygghet då det 

är på de premisserna som de är vana vid att arbeta. 

Den ambivalens och den tveksamhet som kuratorerna uttryckte inför ett internetbaserat 

behandlingsarbete berör ett av grundantagandena i den symboliska interaktionismen som handlar om 

att definiera situationen (Blumer, 1986; Trost & Levin, 2004). Kuratorerna i vår studie beskrev i likhet 

med Richard och Vigianos (2013) samt Barak och Grohols (2011) studiers resultat, att de som 

behandlare känner en osäkerhet inför internetbaserade behandlingsmetoder. Detta för att de tvivlar på 

att sådana metoder kan möta patientens behov av stöd och behandling. Utifrån detta tolkar vi vår 

empiri och tidigare forskning som att behandlare i relation till det internetbaserade arbetet känner en 

osäkerhet över om sådana metoder skulle kunna ge dem tillräckliga verktyg för att kunna behandla 

patienten på rätt sätt. I den symboliska interaktionismens grundantagande om att definiera situationen 

beskriver Trost och Levin att hur en individ uppfattar ett fenomen får betydelse för hur denna ser på 

det. Vidare beskriver författarna att individens upplevelse eller syn på ett fenomen också får betydelse 

för vilket värde de tillskriver fenomenet. Detta anser vi har en koppling till hur kuratorerna resonerar 

kring det internetbaserade arbetet. Med stöd av teorin kan vi förstå att kuratorernas ambivalenta 

inställning till ett internetbaserat arbete kan ha att göra med att de inte fullt ut tror på sådana 

behandlingsmetoder och att de därför tillskriver internetbaserad behandling mindre värde än 

traditionell sådan med personliga möten. Med teorin som stöd är vår tolkning därför att kuratorerna 

generellt sett har definierat internetbaserad behandling som en mer osäker behandlingsmetod än den 

traditionella som de är vana vid, och att de agerar utifrån den tolkningen. Deras agerande innebär i 

detta fall att de alla i olika stor utsträckning uttrycker att de inte tror att enbart ett internetbaserat 

behandlingsarbete skulle fungera praktiskt i det psykosociala arbetet. 
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I likhet med Backlund och Davidsson (2011) samt Karlsson och Olanders (2013) studier kan vi 

utifrån vårt resultat se att det internetbaserade behandlingsarbetet är ett komplext sådant och att 

kuratorerna behöver mer kunskap om området för att kunna uttala sig närmare om dess funktion inom 

det psykosociala arbetet. Kuratorerna har dels ingen praktisk erfarenhet av att arbeta internetbaserat i 

just denna kontext och dels beskrev de att de saknar kunskap om området. Vår tolkning är att detta 

sammantaget innebär att kuratorerna får svårt att definiera vad det internetbaserade behandlingsarbetet 

skulle innebära i praktiken och därmed kan de inte heller visa upp en sammanhängande syn i sina 

resonemang, därav ambivalensen. Vår tolkning är därför utifrån teorin att ökad kunskap om 

internetbaserade behandlingsmetoder skulle kunna vara ett stöd för kuratorerna i hur de kan definiera 

det internetbaserade arbetet och på så vis få en mer koherent bild av sådana metoder. Vi förstår det 

som att detta skulle kunna leda till att kuratorerna då skulle kunna göra en tydligare bedömning om 

huruvida internetbaserade behandlingsmetoder skulle kunna möta patientens behov, för att de då 

skulle ha en större förståelse för vad sådana metoder skulle innebära i det praktiska arbetet. Med 

utgångspunkt i detta kan vi se att vi troligtvis hade fått andra svar om vi hade haft möjlighet att 

intervjua kuratorer som har praktisk erfarenhet av att arbeta internetbaserat. 

Utifrån teorin skulle vi även kunna förstå ambivalensen på ett annat sätt. Utgångspunkten om att 

människan består av både ett “Me” och ett “I” skulle kunna ge förståelse för kuratorernas motstridiga 

känslor. Att samtliga kuratorer inledningsvis uppgav att de kunde tänka sig att arbeta med 

internetbaserad behandling skulle kunna vara deras “I”, deras spontana del av jaget, som svarade 

utifrån att de har en önskan och en nyfikenhet inför att arbeta med sådana metoder. Deras “Me” som 

däremot innehåller erfarenheter och ideal kan vara anledningen till att de trots en vilja att pröva sådana 

metoder ändå ser att det skulle vara svårt att möta patientens behov, och vidare för behandlarna själva 

att få den information de behöver vid ett sådant arbete. Utifrån detta är vår tolkning att ambivalensen 

skulle kunna bero på att kuratorernas “Me” och “I” styr deras svar i olika riktningar under 

intervjuernas gång. Detta innebär att kuratorerna stundtals resonerar mer spontant utifrån deras “I” och 

i andra fall utifrån deras “Me” som utgår från erfarenhet och tidigare kunskap om vad patienterna 

behöver. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför vi kunde se en så tydlig ambivalens i 

kuratorernas svar (Trost och Levin, 2004). 

6.2 Analys av betydelsen av att ses ansikte mot ansikte 

Det är tydligt att kuratorerna värnar om det traditionella psykosociala arbetet och att träffa patienten 

ansikte mot ansikte. De beskriver att detta är bland det viktigaste i behandlingsarbetet. Det är även 

tydligt att trots att samtliga kuratorer uppgav att de i någon utsträckning skulle kunna tänka sig att 

arbeta med internetbaserade metoder så ser de stora svårigheter med detta. En anledning till detta är att 

de upplever att de inte kan “läsa” patienten på samma vis om de inte ses ansikte mot ansikte, just för 

att interaktionen i det personliga mötet säger mycket mer än bara det som faktiskt sägs. En annan 

anledning till betydelsen av att ses ansikte mot ansikte rör alliansen. Vi har utifrån våra resultat kunnat 
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se att kuratorerna anser att alliansen mellan patient och behandlare är en grundförutsättning för att 

behandlingen ska bli gynnsam för patienten. I detta finns det delade meningar bland kuratorerna kring 

hur en allians kan uppnås och huruvida det är möjligt att skapa en allians vid en behandling via 

internet. Vissa av kuratorerna uttryckte att de ansåg att det är fullt möjligt att skapa en allians på det 

viset, medan andra beskrev att de trodde att det skulle vara svårt. I denna fråga skiljer sig åsikterna 

bland kuratorerna således sig åt, något som vi även har kunnat se i den tidigare forskningen. Gelso och 

Hayes (1998, refererad i Richards & Vigano, 2013) beskriver att det finns en stor utmaning med 

internetbaserad behandling då denna gör det svårt att skapa en allians med en patient, medan Day och 

Snieder (2002) beskriver att en god allians absolut kan skapas även via internetbaserade behandlingar. 

Gemensamt för alla kuratorer i vår studie var dock att de ansåg att det finns en risk att förlora centrala 

delar av mötet vid en internetbaserad behandling, vilket i sin tur skulle kunna påverka alliansen. 

Vi tolkar detta som att kuratorerna ser på kommunikationen mellan dem och patienterna som en 

kombination av flera olika sorters interaktion, vilket kan kopplas till ett antagande i den symboliska 

interaktionismen som handlar om att all interaktion är social (Trost & Levin, 2004). Inom den 

symboliska interaktionismen är en utgångspunkt att människan ständigt interagerar och vidare att allt 

som sker omkring oss är sociala interaktioner. I likhet med teorins grundantagande kan vi således se 

att kuratorerna anser att inte bara det som faktiskt sägs har betydelse, utan att interaktionen är större än 

så och att allt som sker, och inte sker i rummet, ger viktiga signaler om patientens mående. Utifrån 

detta tolkar vi det som att kuratorerna i sitt yrkesutövande är i behov av många olika sorters 

interaktion. Vi förstår det som att kuratorerna är vana vid att arbeta både rumsligt och kontextuellt i 

behandlingsarbetet, vilket också innebär att kuratorerna anser att det traditionella behandlingsarbetet 

innefattar mer interaktion än vid en behandling via internet där interaktionen endast sker via skrift. 

Detta är en aspekt som vi även har sett i den tidigare forskningen, Andersson, Ragnarsson och 

Youngströms (2014) beskriver i sin studie att det personliga mötet i samtalsbehandlingen är av stor 

betydelse för att kunna bedriva ett behandlingsarbete inom det psykosociala arbetet. 

Utifrån teorin kan vi i relation till detta förstå att det personliga mötet innebär att en rikare 

interaktion mellan patient och behandlare möjliggörs, vilket kuratorerna anser har betydelse för hur de 

kan utföra sitt arbete. I och med att all interaktion är social kan vi förstå varför kuratorerna inte enkelt 

skulle kunna ersätta personliga möten med internetbaserad behandling. Förutsättningarna ser utifrån 

ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv helt annorlunda ut beroende på om behandlaren befinner sig 

i samma rum som patienten eller om all interaktion sker via skrift. Vi tolkar det således som att 

kuratorerna har en föreställning om att internetbaserade behandlingsmetoder skulle innebära att 

centrala aspekter såsom kroppsspråk och tonfall skulle gå förlorat. Utifrån teorins antagande om att all 

interaktion är social, kan vi förstå att kuratorerna anser att förlusten av sådana aspekter som de 

värderar i behandlingsarbetet skulle innebära en svårighet för dem att tolka och skapa mening av hur 

patienten interagerar. Med utgångspunkt i detta kan vi förstå varför kuratorerna hellre vill ses ansikte 

mot ansikte, för att all interaktion är social och personliga möten innebär en mer omfattande 
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interaktion än den som är möjlig vid internetbaserad behandling. Vår förståelse är att det är av denna 

anledning som kuratorerna tillskriver det personliga mötet och interaktionen som möjliggörs vid 

sådana möten ett högre värde, än sådan som är möjlig vid en internetbaserad behandling. 

6.3 Analys av patienten i fokus 

En central del som tydligt framträdde under samtliga intervjuer var att aspekter som rörde patientens 

förmågor och livssituation i stor utsträckning påverkade hur kuratorerna ser på ett internetbaserat 

behandlingsarbete. Kuratorerna beskrev att ett internetbaserat behandlingsarbete ställer stora krav på 

patienterna, främst vad gäller språklig kunskap, förståelse, praktisk utrustning, motivation och tillit till 

själva metoden. Kuratorerna uppgav att språkliga barriärer kan uppstå på grund av att människor inte 

är vana vid att kommunicera via skrift, har låg utbildningsbakgrund eller på grund av att de inte kan 

språket. De menade att patientens förmågor och situation har betydelse för om, och kanske framförallt 

hur, internetbaserade behandlingsmetoder kan användas i det psykosociala arbetet. 

Kuratorernas resonemang om patientens egna förmågor och hur dessa har betydelse för huruvida en 

behandling via internet är möjlig, berör den symboliska interaktionismens antagande om att människor 

interagerar med hjälp av symboler (Trost och Levin, 2004). Inom den symboliska interaktionismen 

skriver Trost och Levin att människor kommunicerar och interagerar med andra genom olika symboler 

såsom ord, språk, gester och objekt. Författarna beskriver vidare att hur vi väljer att kommunicera har 

stor betydelse för interaktionen och att det i en interaktion måste finnas en gemensam förståelse för 

vad symbolerna betyder. Utifrån detta kan vi förstå det som att kuratorernas resonemang kring 

patientens förmågor och språkliga förståelse är ett uttryck för det som den symboliska 

interaktionismen beskriver, att symbolerna som används måste vara signifikanta. Att symboler är 

signifikanta innebär att de betyder samma sak för bägge parter och detta är enligt Trost och Levin ett 

krav för att interaktion ska vara möjlig. Vi kan förstå kuratorernas oro för hur internetbaserade 

behandlingsmetoder skulle kunna fungera med en patient där det av olika skäl finns språkliga 

barriärer, då detta utifrån den symboliska interaktionismen innebär att vissa av symbolerna i 

interaktionen inte är signifikanta. Med utgångspunkt i detta kan vi förstå att kuratorerna anser att det 

på grund av att alla symboler innebär skilda saker för olika människor skulle vara svårt att möta alla 

patientgrupper med internetbaserad behandling och kanske framförallt de patienter där det finns 

språkliga barriärer. Patientens förmågor är helt enkelt en viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller 

internetbaserad behandling. Detta då det är patienten som ska ansvara för att tillgodose sig en 

behandling och att vara motiverad till en förändring, vilket är ett resonemang som även Jonsson 

(2006) diskuterar i sin studie. Utifrån detta kan vi förstå varför kuratorerna lägger så stor vikt vid 

patientens förmågor som en central aspekt att resonera kring vid internetbaserad behandling. Utifrån 

teorin kan vi förstå att kuratorerna anser att de måste välja behandlingsmetoder som passar den 

specifika patientens förmågor och behov. Vår tolkning är att kuratorerna utifrån detta kan se att 

internetbaserade metoder innebär att kurator och patient måste interagera med färre symboler än vid 
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personliga möten. Vår förståelse är att detta skapar en tveksamhet hos kuratorerna över hur 

internetbaserade metoder skulle fungera i flera av de patientgrupper som de är vana vid att möta, där 

de också använder sig av fler symboler än bara språket. 

Teorin kan också hjälpa oss att förstå kuratorernas resonemang kring de patienter som de kunde se 

skulle passa bra att behandla via internet. Den symboliska interaktionismen utgår från att interaktion är 

komplex och mångfacetterad och att människor interagerar bäst på det “språk” de känner sig trygga 

med (Trost & Levin, 2004). Utifrån teorin kan vi förstå att kuratorerna uppmärksammar att de 

patienter som känner sig trygga med att kommunicera via skrift och som bemästrar detta på ett bra sätt 

också skulle passa bra att behandla via internet. Kuratorerna beskrev att de patienter som önskar 

internetbaserad behandling troligtvis skulle gynnas av en sådan behandling, vilket även den tidigare 

forskningen lyfter (Jonsson, 2006). Vi tolkar det därför som att kuratorerna anser att internetbaserade 

behandlingsmetoder innebär både möjligheter och begränsningar beroende på vilken patientgrupp och 

individ som den vänder sig till. Vi tolkar det utifrån teorin som att det till stor del handlar om att 

patienten ska känna sig trygg med sättet att kommunicera på för att behandlingen ska bli så gynnsam 

som möjligt, och vidare att kuratorerna av denna anledning ofta resonerade med patienten i fokus 

under intervjuerna. 

6.4 Analys av det internetbaserade arbetet bör ses som ett komplement 

Resultatet visade att kuratorerna främst ser på det internetbaserade arbetet som ett potentiellt 

komplement till deras nuvarande arbetsuppgifter. Kuratorerna beskrev att anledningen till detta till stor 

del ligger i att de värderar det personliga mötet som en central del i behandlingsarbetet. De flesta 

kuratorerna i vår studie beskrev att de arbetar mycket “i rummet” och vi uppfattar det som att 

kuratorerna ser en trygghet med att arbeta med patienten i rummet då de upplever att de har fler 

verktyg att använda sig av. Kommunikation via skrift beskriver kuratorerna vid flera tillfällen som 

“platt” och “endimensionell”, vilket kan kopplas till Backlund och Davidssons (2011) studie som 

visade att socialarbetare anser att skriftlig kommunikation är mindre nyansrik än interaktion ansikte 

mot ansikte. De fördelar som kuratorerna dock kan se och som är anledningen till deras öppna 

inställning till att internetbaserade behandlingsmetoder används som ett komplement i arbetet rör 

tillgänglighet. I likhet med Skinner och Zack (2004) samt Baker och Rays (2011) studiers resultat, kan 

kuratorerna i vår studie se att sådana metoder har potentialen att öka tillgängligheten, främst för 

patienterna. De beskriver att patienten kan göra sina uppgifter vid tidpunkter som passar denna bra, 

patienten behöver inte förhålla sig till vårdcentralernas öppettider och denna slipper även eventuella 

restider. Sedan kan kuratorerna även se att sådana metoder skulle kunna vara bra vid uppföljningar av 

patienter och mellan besök med hänvisning till att det ofta är långa väntetider på mottagningarna. 

Kuratorernas resonemang kring att internetbaserade behandlingsmetoder främst kan ses som ett 

komplement till arbetet anser vi kan förklaras med hjälp av ett av teorins grundantagande om att 

människan befinner sig i nuet (Trost & Levin, 2004). Teorin utgår från att människan agerar utifrån 
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det som är här och nu och att alla våra minnen och erfarenheter styr oss i olika riktningar och påverkar 

hur vi definierar en situation (Giddens & Sutton, 2013/2014). Detta anser vi skulle kunna förklara 

kuratorernas syn på internetbaserad behandling som ett komplement. Kuratorernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper om behandlingsarbetet gör att de känner sig trygga med att arbeta på ett 

visst sätt. Det är något som de känner till väl och vidare framstår det som tydligt under alla intervjuer 

att kuratorerna trivs bra med hur arbetet bedrivs i dagsläget, med fokus på personliga möten. 

Betydelsen av personliga möten beskrev kuratorerna således som en central aspekt i behandlingen, 

vilket är en bild som bekräftas av den tidigare forskningen om kuratorer (Andersson, Ragnarsson & 

Youngström, 2014; Jonsson, 2006). Vi förstår det därför som att det personliga mötet är en aspekt som 

kuratorerna värderar högt i behandlingsarbete. Vi tolkar utifrån denna förståelse och teorin det som att 

kuratorerna agerar i nuet utifrån deras tidigare erfarenheter av att de behandlingsmetoder som de 

använder för närvarande fungerar väl och att det personliga mötet är centralt i behandlingen. Detta kan 

förklara deras syn på att internetbaserade behandlingsmetoder endast kan komplettera 

behandlingsarbetet och inte ersätta det. I linje med detta kan vi även se att det som kuratorerna känner 

sig trygga med påverkar deras inställning positivt. De flesta kuratorer beskriver att de inte skulle 

känna sig helt trygga med att arbeta via internet, även om de kan tänka sig att prova. Trost och Levin 

(2004) beskriver att det är centralt i den symboliska interaktionismen att människor vill kommunicera 

på det vis som de känner sig trygga med. De beskriver att om människan behöver kommunicera på ett 

sätt eller ett språk som de inte trivs med eller känner sig begränsade i, så kommer de inte att kunna 

uttrycka sig så nyanserat som de hade önskat. Utifrån detta tolkar vi det som att kuratorerna ser på ett 

internetbaserat behandlingsarbete som ett sätt att kommunicera på som de inte känner sig trygga med, 

vilket gör att de upplever att de inte skulle kunna interagera på ett likvärdigt sätt via internet som vid 

personliga möten. Utifrån dessa grundantaganden i teorin kan vi således förstå att kuratorerna har svårt 

att se hur ett arbetssätt som så drastiskt skiljer sig från hur de arbetar i dagsläget, det vill säga i nuet, 

skulle kunna fungera i praktiken. Av denna anledning kan kuratorerna i nuläget inte se att 

internetbaserade behandlingsmetoder skulle kunna vara något annat än just ett komplement till det 

traditionella arbetet. 
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7. Slutsatser 

Syftet med vår studie var att ”undersöka hur kuratorer inom hälso-och sjukvård ser på 

internetbaserad behandling med patienter med psykisk ohälsa, för att beskriva och förstå specifikt 

deras syn på möjligheter och begränsningar med sådana behandlingsmetoder”. 

Utifrån vårt syfte hade vi två frågeställningar som presenteras nedan. 

 

1. Vad är kuratorernas inställning till ett internetbaserat behandlingsarbete? 

2. Hur ser kuratorer på möjligheter och begränsningar med att använda sig av internetbaserad 

behandling i arbetet med patienter med psykisk ohälsa? 

 

Den första frågeställningen handlar om kuratorernas inställning till ett internetbaserat 

behandlingsarbete. Vår slutsats är att kuratorernas inställning till det internetbaserade arbetet är 

ambivalent. De kunde se både för- och nackdelar med sådana behandlingsmetoder, men samtliga 

kuratorer uppgav att de hade svårt att se hur ett sådant arbete skulle fungera praktiskt i det 

psykosociala arbetet. Den främsta anledningen till kuratorernas tveksamhet inför att använda sådana 

metoder i arbetet med patienter med psykisk ohälsa rörde förlusten av att inte se patienten ansikte mot 

ansikte. Samtliga kuratorer ansåg att internetbaserade behandlingsmetoder innebär både möjligheter 

och begränsningar i behandlingsarbetet och att det på det stora hela främst handlar om ett annat sorts 

sätt att arbeta på än de är vana vid. Vi har funnit att den ambivalenta inställningen utifrån vår teori kan 

förstås som att kuratorerna har svårigheter att definiera vad ett internetbaserat behandlingsarbete 

innebär, vilket får betydelse för hur de förstår resonerar kring sådana metoder. Utifrån teorin kan vi 

dra slutsatsen att det värde som kuratorerna tillskriver sådana metoder påverkar hur de resonerar kring 

metoderna i sig, vilket utifrån svårigheten att värdera och definiera dem, innebär att inställningen blir 

ambivalent och motstridig. 

Den andra frågeställningen handlar om hur kuratorer ser på möjligheter och begränsningar med att 

använda sig av internetbaserad behandling i arbetet med patienter med psykisk ohälsa. Vår slutsats är 

att de möjligheter som kuratorerna kunde se med att använda sig av internetbaserad behandling i 

arbetet med patienter med psykisk ohälsa handlade främst om tillgänglighet. De menade att 

internetbaserade behandlingsmetoder kan innebära att patienten kan tillgodogöra sig sin behandling på 

de tider och platser som passar dem själva bra. Kuratorerna kunde även se fördelar med att patienten 

gör sina uppgifter hemifrån då all psykosocial behandling utgår från att patienten ska få verktygen att 

själv kunna göra positiva förändringar i sitt liv. Sedan lyfte även majoriteten av kuratorerna att 

internetbaserade behandlingsmetoder skulle kunna vara ett värdefullt verktyg för de patienter som av 

olika skäl önskar sådan behandling och som trivs med att interagera via internet. Utifrån teorin kan vi 

dra slutsatsen att kuratorerna kan se att patienterna bäst interagerar på det vis som de känner sig trygga 
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med och att de patienter som föredrar att kommunicera via skrift antagligen skulle gynnas av en sådan 

behandling. 

Gällande de begränsningar som kuratorerna kunde se med internetbaserad behandling i arbetet med 

patienter med psykisk ohälsa är vår slutsats att dessa främst handlar om att ett sådant arbete ställer 

stora krav på patientens egen förmåga att tillgodogöra sig behandlingen, samt att interaktionen blir 

mindre nyansfull än vid personliga möten. Utan personliga möten kunde kuratorerna se att det skulle 

vara svårare att tolka patienten och vidare för både patient och behandlare att förstå varandra. Utifrån 

grundantagandet i teorin om att all interaktion är social kan vi dra slutsatsen att kuratorerna tillskriver 

det personliga mötet som sker ansikte mot ansikte ett högt värde i behandlingsarbetet, för att det 

innebär rikare möjligheter till interaktion. 

Sammanfattningsvis anser vi att resultatet har visat att det internetbaserade behandlingsarbetet är 

ett komplicerat sådant. Det finns inga enkla svar på hur kuratorer ser på sådana arbetsmetoder och 

vidare är det även tydligt att både möjligheter och begränsningar är både mångskiftande och 

dubbelbottnade. Vi anser utifrån det som studien har visat att det står klart att ett internetbaserat 

behandlingsarbete inte enkelt kan jämföras med det traditionella psykosociala behandlingsarbetet. 

Möjligtvis är det också rimligt att sådana arbetsmetoder bäst utvärderas och resoneras kring som något 

fristående och separat från traditionell behandling. Ett nytt sätt att arbeta helt enkelt som kan möta 

behov på andra sätt än tidigare, men att det varken kan eller bör utesluta traditionell behandling. 
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8. Diskussion 

Vi anser att vi har kunnat besvara studiens frågeställningar, vilket har redovisats för i det tidigare 

avsnittet slutsatser, och vi ämnar i denna diskussionsdel diskutera vårt resultat och våra slutsatser i 

förhållande till vald litteratur samt i förhållande till kunskapsläget. Vi kommer även att diskutera vår 

valda teori som analysverktyg. Slutligen resonerar vi även kring studiens kunskapsanspråk och 

studiens implikationer för det sociala arbetet. 

Något av det mest framträdande i vårt resultat har varit kuratorernas ambivalens och tveksamhet 

inför det internetbaserade behandlingsarbetet. Detta har varit ett återkommande tema i alla intervjuer, 

vilket har lett till att vi har dragit slutsatsen att det internetbaserade behandlingsarbetet är ett 

komplicerat område där det saknas enkla svar. Vi kan förstå kuratorernas stundtals tveksamma 

inställning till ett internetbaserat arbete, det skiljer sig ofrånkomligen markant från hur 

behandlingsarbetet traditionellt har sett ut. I majoriteten av intervjuerna betonade kuratorerna att den 

personliga kontakten med patienterna var en av de saker som lockar med arbetet, vilket vi även har 

kunnat se i den tidigare forskningen (Andersson, Ragnarsson & Youngströms, 2014). Vi kan utifrån 

detta förstå det som att kuratorerna upplever att de skulle gå miste om en del av arbetet som känns 

meningsfullt om de arbetade internetbaserat. Detta är något som även Holm (2009, s. 54) skriver om, 

att det personliga mötet är en helt central del i ett behandlingsarbete för i stort sett alla professioner 

inom hälso- och sjukvården. I likhet med Holms (2009) resonemang har vi förstått att kuratorerna i vår 

studie anser att personliga möten på sätt och vis är en förutsättning för att behandling ens ska vara 

möjlig. 

En annan bidragande orsak till kuratorernas ambivalens anser vi också kan bero på deras brist på 

kunskap inom området, då ingen av våra intervjupersoner hade praktisk erfarenhet av att arbeta 

internetbaserat inom det psykosociala arbetet. Kunskapsbristen var något som kuratorerna 

problematiserade under intervjuerna och det står klart att de efterfrågar kunskap och utbildning för att 

kunna arbeta med sådana metoder, en aspekt som även den tidigare forskningen lyfter (Dowling & 

Rickwood, 2013). I relation till detta lyfte även majoriteten av kuratorerna i vår studie att de tror att 

internetbaserade behandlingsmetoder kommer att bli åtminstone en del av deras arbetsuppgifter i 

framtiden, vilket flera också beskrev som en orsak till varför de ville delta i studien. Vi tolkar det som 

att kuratorerna känner en oro över den nya utvecklingen av behandlingsmetoder som de saknar 

kunskap om och därmed inte känner en trygghet inför. Vi har under studiens gång förstått att 

kuratorerna känner en oro över att i framtiden tvingas använda sig av internetbaserade metoder utan att 

få praktisk utbildning. Lundin et al. (2007) beskriver att “Kuratorn använder sin professionella 

kunskap och erfarenhet för att hitta rätt metod för varje individ och för varje situation” (s. 40). Att vara 

kurator inom hälso- och sjukvården innebär onekligen ett stort ansvar att finna och erbjuda metoder 

som bäst stöttar patienten i dess svårigheter, utifrån denna insikt kan vi förstå att kuratorerna är 

tveksamma till metoder som de saknar erfarenhet och kunskap om. 
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Vi har funnit att det finns en överensstämmelse mellan studiens resultat samt slutsatser och det 

rådande kunskapsläget utifrån vår tidigare forskning i flera avseenden. Den tidigare forskningen lyfte 

bland annat att kuratorerna ser på sitt arbete som ett behandlande sådant, att det internetbaserade 

arbetet främst bör ses som ett komplement samt att alliansen och mötet ansikte mot ansikte är 

betydelsefullt. Det finns således i flera avseenden en samstämmighet i vår studie och tidigare 

forskning, främst avseende de professionellas syn på värdet av att träffa patienter, klienter eller 

brukare, ansikte mot ansikte. Vi finner att det är en styrka i vår studie att den tidigare forskningen till 

stor del stämmer överens med våra slutsatser. Det talar för att den tidigare forskningens resultat kan 

vara överförbart även i denna kontext som vi har undersökt. Vidare stärker detta även de praktiska 

implikationer som denna studies slutsatser skulle kunna få för det sociala arbetets praktik, vilka vi 

kommer att diskutera nedan. 

Vi använde oss av den symboliska interaktionismen, som är intresserad av att förklara social 

interaktion på mikronivå, som analysverktyg i vår studie. Vi valde denna med utgångspunkt i att vi 

ville förstå kommunikationen mellan kurator och patient samt vad som sker i interaktionen om denna 

sker via internet. Kommunikation mellan behandlare och patient sker på en relationell nivå och i 

relation till detta anser vi att teorin har förhållit sig väl till vår forskningsfråga. Den symboliska 

interaktionismen fokuserar på just den relationella nivån och vill således förklara interaktion på 

mikronivå. Vi inser dock i retrospektiv att vårt analysverktyg endast delvis kunde hjälpa oss att förstå 

kuratorernas perspektiv på det internetbaserade arbetet. Vi har insett att vi har haft ett något för snävt 

fokus på interaktionen mellan behandlare och patient och inte tillräckligt på kuratorernas syn på 

kommunikationen, vilket är centralt för att kunna förstå kuratorernas perspektiv på ett fördjupat sätt. 

Kuratorernas inställning till det internetbaserade arbetet präglas av hur de ser på sin egen roll, varför 

det blev svårt att analysera deras syn utifrån en teori som utgår från ett relationellt perspektiv. Utifrån 

denna insikt kan vi tänka oss att teorier och begrepp som ligger på grupp- eller organisationsnivå och 

som handlar om professionen eller synen på uppdraget, hade varit bättre lämpade för att kunna förstå 

kuratorernas syn och inställning på ett mer djupgående vis. Vi anser således att teorin var ett bra 

analysverktyg i vissa delar av resultatet där vi lyckades lyfta kuratorernas resonemang om det 

internetbaserade behandlingsarbetet. Däremot kan vi se att den har varit bristfällig för att kunna förstå 

det internetbaserade arbetet utifrån kuratorernas roll som behandlare, och att vi sannolikt hade behövt 

stöd av en annan teori för att kunna lyfta analysen ytterligare. 

Slutligen vill vi även nämna studiens kunskapsanspråk. Gällande kunskapsanspråk anser vi att vår 

studie har bidragit till kunskap om hur kuratorer skapar förståelse av internetbaserade 

behandlingsmetoders eventuella funktion och syfte inom primärvården. Studiens slutsatser har kunnat 

peka på dels hur kuratorerna ser på ett internetbaserat arbete och dels på möjligheter och 

begränsningar med sådana metoder utifrån ett behandlingsperspektiv. Detta anser vi är värdefullt då 

sådan kunskap har saknats i en svensk kontext. Med utgångspunkt i att kuratorn är den psykosociala 

experten inom hälso- och sjukvården och med hänvisning till dess kunskap om att möta och behandla 
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patienter som lever med psykisk ohälsa anser vi att kuratorns perspektiv på det internetbaserade 

behandlingsarbetet är betydande. Detta för att kunna utveckla behandlingsmetoder som lämpar sig för 

det psykosociala arbetet inom primärvården. Med anledning av detta är vår förhoppning att studien 

kan ge implikationer för det sociala arbetet som bedrivs inom hälso- och sjukvården genom att det 

bidrar till kunskap om hur internetbaserade behandlingsmetoder kan utformas och användas, för att 

kunna behandla patienter med psykisk ohälsa inom primärvården. Forskning om internetbaserade 

behandlingsmetoder bidrar till kunskap om ett nytt sätt att arbeta på som har potential att effektivisera 

och komplettera det traditionella behandlingsarbetet som bedrivs idag. Vår studie och vidare forskning 

inom ämnet bidrar således till kunskap som skulle kunna användas vid planeringen av den 

psykosociala vården. Detta har i sin tur ett värde då primärvården står inför utmaningar i och med den 

ökande psykiska ohälsan. 
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9. Förslag på vidare forskning 

Då denna studie endast har undersökt kuratorernas perspektiv på ett internetbaserat behandlingsarbete 

kan vi se att det kan finnas relevans att undersöka även patienternas perspektiv på ett sådant arbete. 

Kuratorerna har resonerat väl kring hur patienten skulle kunna komma att påverkas av en 

internetbaserad behandling och huruvida de tror att det finns en efterfrågan efter sådana metoder hos 

patienten. Detta är dock frågor där även patientens åsikt måste tas i beaktande för att kunna få en 

sanningsenlig bild. Ett förslag på vidare forskning skulle därför vara att undersöka hur patienterna ser 

på möjligheter och begränsningar med internetbaserade behandlingsmetoder inom det psykosociala 

arbetet som bedrivs inom primärvården. En sådan undersökning skulle kunna bidra till en fördjupad 

förståelse för sådana metoder utifrån ett patientperspektiv. Vidare skulle det även bidra till en större 

förståelse för om internetbaserade behandlingsmetoder har ett syfte att fylla inom det psykosociala 

arbetet, och hur det i sådant fall måste vara utformat för att kunna möta patientens behov av stöd och 

behandling. 

Vi kan även se att det vidare skulle vara värdefullt att mer fördjupat undersöka hur kuratorer ser på 

sin roll som behandlare och hur de ingår i socionomprofessionen. Detta för att få en förståelse för hur 

deras egen definition av rollen som kurator får för betydelse för hur de förhåller sig till det 

internetbaserade behandlingsarbetet. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej. 

Vi är två socionomstudenter från Ersta Sköndal Bräcke högskola som under denna termin ska skriva 

vår C-uppsats. Vi är intresserade av utvecklingen av internetbaserade behandlingsmetoder inom hälso- 

och sjukvård, och vi ämnar i vår studie undersöka kuratorers perspektiv på och inställning till att 

arbeta internetbaserat med patienter. 

Vår uppsats: 

Vår uppsats syftar till att bidra till en fördjupad kunskap och förståelse för hur kuratorer ser på 

möjligheter och begränsningar att använda sig av internetbaserat behandlingsarbete i arbetet med 

patienter med psykisk ohälsa. Vi har uppmärksammat att 1177 Vårdguiden har en e-tjänst som heter 

Stöd och behandling (sob) som alla landsting samt privata aktörer med vårdavtal kan ansluta sig till 

och i och med detta erbjuda patienter stöd och behandling via internet. E-tjänsten erbjuder bland annat 

verktyg för att kunna följa upp patienter kontinuerligt över tid, patienterna kan få skatta sitt mående, 

det finns KBT-program samt möjlighet att kommunicera skriftligt med patienterna. Denna e-tjänst 

erbjuder således möten över internet mellan behandlare och patient utan att se varandra ansikte mot 

ansikte. 

Vi är medvetna om att ni eventuellt inte arbetar med internetbaserat stöd eller behandling i dagsläget 

men finner det värdefullt att undersöka hur ni som kuratorer ser på möjligheten att använda er av ett 

internetbaserat arbete generellt sett, då detta är en utveckling som har fått och fortsatt kommer att ha 

betydelse för hur det sociala arbetet bedrivs. Studiens syfte finner ni formulerat här nedan: 

Syftet med studien är att undersöka hur kuratorer inom hälso-och sjukvården ser på internetbaserad 

behandling med patienter med psykisk ohälsa, för att beskriva och förstå specifikt deras syn på 

möjligheter och begränsningar med sådana behandlingsmetoder. 
 

Varför vänder vi oss till dig?  

Vi skriver dig till dig då vi är intresserade av att intervjua yrkesverksamma kuratorer inom hälso- och 

sjukvård som kan tänka sig att dela med sig av sina tankar kring att arbeta internetbaserat. Intervjuerna 

kommer att ske under veckorna 14 och 15 och beräknas ta ungefär 45 minuter i anspråk av din tid. 

 

Vi kommer att spela in intervjuerna och transkribera dessa. Detta material kommer att förstöras så 

snart uppsatsen är godkänd av examinator. 

I denna studie är det viktigt att du känner till att vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

och vad detta innebär för dig som deltar.



Informationskravet innebär att du har rätt att få information om syftet med studien, hur vi kommer att 

gå tillväga samt hur dina svar kommer att användas. 

Samtyckeskravet innebär att du bestämmer över ditt deltagande och att du har rätt att återkalla ditt 

samtycke om du inte längre önskar delta i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och det kommer endast vara vi två som genomför studien som kommer att ha tillgång 

till dessa uppgifter. 

Nyttjandekravet innebär att den information och de uppgifter som framkommer under intervjun endast 

får användas i enlighet med studiens syfte och forskningsändamål. Vi kommer inte att använda dina 

svar i annat syfte än att besvara studiens frågeställningar. 

 

Vi hoppas att du finner att forskningsfrågan är intressant och önskar delta i studien. Vid frågor om 

studien får du gärna höra av dig. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

 

Beatrice Hägerstrand                                                                                                     Sara Thyr Ropeter 

Student på Ersta Sköndal Bräcke högskola                            Student på Ersta Sköndal Bräcke högskola 

beatrice.hagerstrand@esbhstudent.se                                                     sara.thyrropeter@esbhstudent.se 

 

 



Bilaga 2 – Samtyckesblankett 

Syftet med studien är att undersöka hur kuratorer inom hälso-och sjukvården ser på internetbaserad 

behandling med patienter med psykisk ohälsa, för att beskriva och förstå specifikt deras syn på 

möjligheter och begränsningar med sådana behandlingsmetoder. 

 

1. Vad är kuratorernas inställning till ett internetbaserat behandlingsarbete? 

2. Hur ser kuratorer på möjligheter och begränsningar med att använda sig av internetbaserad 

behandling i arbetet med patienter med psykisk ohälsa? 

 

Insamling av data kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma kuratorer 

inom hälso- och sjukvård. Dina svar kommer endast att användas för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar och inga personuppgifter kommer att publiceras i uppsatsen. 

 

I denna studie är det viktigt att du känner till att vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

och vad detta innebär för dig som deltar. 

Informationskravet innebär att du har rätt att få information om syftet med studien, hur vi kommer att 

gå tillväga samt hur dina svar kommer att användas. 

Samtyckeskravet innebär att du bestämmer över ditt deltagande och att du har rätt att återkalla ditt 

samtycke om du inte längre önskar delta i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och det kommer endast vara vi som genomför studien som kommer att ha tillgång till 

dessa uppgifter. 

Nyttjandekravet innebär att den information och de uppgifter som framkommer under intervjun endast 

får användas i enlighet med studiens syfte och forskningsändamål. Vi kommer inte att använda dina 

svar i annat syfte än att besvara studiens frågeställningar. Citat från intervjuerna kommer att användas 

i uppsatsen men kommer inte att kunna härledas till enskilda personer. Det är även viktigt att du vet 

om att vår uppsats kommer att publiceras i Ersta Sköndal Bräcke högskolas digitala vetenskapliga 

arkiv (DIVA). 

Härmed lämnar undertecknad sitt samtycke till deltagande i studien. 

Ort och datum                                                                            Underskrift              

                                  

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

  

___________________________________________________________________________



Bilaga 3 – Intervjuguide 

Intervjuguide 

Syftet med studien är att undersöka hur kuratorer inom hälso-och sjukvården ser på internetbaserad behandling 

med patienter med psykisk ohälsa, för att beskriva och förstå specifikt deras syn på möjligheter och 

begränsningar med sådana behandlingsmetoder. 

Innan intervjun påbörjas informerar vi om studien och vad intervjupersonernas deltagande innebär samt hur 

deras svar kommer att användas. 

Vi förtydligar vad det är som vi vill undersöka och vad vi avser med internetbaserat behandlingsarbete. 

Vi informerar om att vi ämnar föra en ljudupptagning för att vi ska kunna transkribera intervjun och använda 

detta material i vår analys och ber dem skriva under vår samtyckesblankett. 

 

Bakgrundsinformation 

- Hur länge har du arbetat som kurator? 

- Vad har du för utbildning? 

 

Hur ser kuratorer på användning av internetbaserad behandling? 

- Arbetar du med internetbaserad behandling idag och i sådant fall på vilket sätt? 

- Hur ser du på det/alternativt vad är din inställning till ett internetbaserat behandlingsarbete som en del av dina 

arbetsuppgifter? 

- Vad anser du måste finnas vid ett internetbaserat behandlingsarbete? 

 

Hur ser kuratorer på möjligheter med att använda sig av internetbaserad behandling i arbetet med 

patienter med psykisk ohälsa? 

- Vilka möjligheter anser du finns/alternativt kan du se med att arbeta med internetbaserat behandlingsarbete? 

- Vilka delar av behandlingsarbetet anser du passar/ alternativt skulle passa bra att bedriva via internet? 

 

Hur ser kuratorer på begränsningar med att använda sig av internetbaserad behandling i arbetet med 

patienter med psykisk ohälsa? 

- Vilka begränsningar anser du finns/alternativt kan du se med att arbeta med internetbaserat behandlingsarbete? 

- Vilka delar av behandlingsarbetet anser du passar mindre bra/ alternativt skulle passa mindre bra att bedriva via 

internet?  

 

Då syftet med studien är att ”… undersöka hur kuratorer inom hälso-och sjukvården ser på internetbaserad 

behandling med patienter med psykisk ohälsa, för att beskriva och förstå specifikt deras syn på möjligheter och 

begränsningar med sådana behandlingsmetoder” undrar vi om det, utifrån detta, finns någonting som du vill 

tillägga, som du tycker att vi har glömt att fråga om? 


